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KAPITEL 4. 

Personcenterad omvårdnad
Tanya McCance och Brendan McCormack 

Översättning av Patricia Wadensjö

Inledning
Detta kapitel är översatt från engelska och vissa begrepp presenteras 
på engelska inom parentes efter de svenska begreppen, första gången 
de nämns. Detta med avsikt att erbjuda transparens till läsaren. Redak-
törerna Janeth Leksell och Margret Lepp har bearbetat och kortat ner 
kapitlet. Det ursprungliga kapitlet fi nns på www.liber.se/karnkompe-
tenser.

Det här kapitlet handlar om personcentrering och personcentrerad 
omvårdnad (person-centred nursing). En översikt över personcentrerad 
omvårdnad presenteras som innehåller en analys av hur utvecklingen 
har lett till den omvårdnad som praktiseras i dag, och med hjälp av prak-
tiska exempel presenteras ett ramverk. Att utveckla personcentrerad om-
vårdnad är ingen enkel uppgift och kan inte åstadkommas med punkt-
insatser. Viktiga aspekter lyfts därför fram för utvecklingen av person-
centrerade arbetssätt – för individer, team och organisationer. I kapitlet 
presenteras även en fallstudie av ett utvecklingsprogram för personcen-
trerad omvårdnad. Det projektet visar hur ett vårdteam på ett akutsjuk-
hus försökte förändra kulturen på sin arbetsplats till att bli mer person-
centrerad. Kapitlet avslutas med några viktiga lärdomar som bör vägas 
in vid införandet av ett personcentrerat förhållningssätt inom vården.
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Utvecklingen av personcentrering
Begreppet ”personcentrering” (person-centredness) har internationellt 
sett blivit alltmer välkänt inom vård och omsorg. Det har använts för att 
beskriva en vårdform som ser till att patienten står i centrum för vården. 
Det är inte överraskande att litteraturen om personcentrerad vård stän-
digt blir mer omfattande, liksom den akademiska debatten och den kri-
tiska dialogen om utvecklingen på området. McCormack (2004) gjorde 
en av de första litteraturgenomgångarna av personcentrering inom ge-
rontologisk omvårdnad och fann att de olika modellerna och struktu-
rerna hade ett antal dimensioner av personbegreppet gemensamt. Denna 
genomgång – liksom andra som gjorts av McCormack et al. (2010a) och 
McCance et al. (2011) – visade framför allt begränsningarna med den 
forskning som hittills bedrivits om personcentrering:

• att försöka klargöra personbegreppet och termen personcentre-
ring (Slater 2006; Edvardsson et al. 2010),

• att studera vilken eff ekt personbegreppen samt personcentrering 
har i praktiken (Dewing 2004),

• att slå fast vilka utmaningar som uppstår när ett personcentre-
rat förhållningssätt ska införas, utmaningar som har att göra med 
kultur och kontext (McMillan et al. 2010; McCormack et al. 
2008, McCormack & McCance 2010b).

Det har också gjorts stora begreppsliga och teoretiska framsteg på om-
rådet personcentrering i och med utvecklingen av olika ramverk. Dessa 
ramverk är:

• autentisk medvetenhet (Authentic Consciousness) (McCormack 
2001)

• sinnena (the Senses) (Nolan et al. 2004)
• personcentrerad omvårdnad (Person-Centred Nursing), (McCor-

mack & McCance 2006, 2010).

Dessa ramverk har tillämpats och prövats i praktiken (McCormack et 
al. 2010b; McCance et al. 2010; Ryan et al. 2008).
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Den begreppsliga och teoretiska utvecklingen har till viss del gett oss 
en större förståelse för hur vi kan få personcentrering att fungera eff ek-
tivt i praktiken, och den har skapat ett större intresse för att utveckla yt-
terligare ramverk och redskap som gör det möjligt att utvärdera resul-
taten av personcentrerade förhållningssätt (Slater et al. 2009; McCor-
mack et al. 2010c; Smith et al. 2010; Edvardsson & Innes 2010). Arbe-
tet med utvärdering av resultat befi nner sig emellertid i ett tidigt ut-
vecklingsskede och det krävs mycket arbete för att utveckla metoder 
som kan fånga det komplexa med personcentrerad omvårdnad i prak-
tiken (McCormack & Heath 2010).

Begreppet personcentrering och 
personcentrerad omvårdnad
En stor del av litteraturen om personcentrering och personcentrerad 
praktik fi nns inom området gerontologisk omvårdnad (McCormack & 
McCance 2010). Ett annat fokus ligger på studier av personcentrering-
ens ursprung, huvudsakligen ur ett humanistiskt-psykologiskt perspek-
tiv (Rogers 1980; Heron 1992). Begreppet ”personcentrering” används 
emellertid på ett friare sätt i strategier, riktlinjer och praktisk verksam-
het inom vård och omsorg. Det fi nns en fara i att begreppet används yt-
ligt och utan någon djupare uppfattning om vad den innebär för prak-
tiska verksamheter och beslutsfattande.

Inom omvårdnad har begreppet personcentrering länge förknippats 
med omvårdnadsteorier. Många av de tidiga omvårdnadsforskarna som 
exempelvis Dorothy Orem, Sr Callista Roy, Madeleine Leininger och 
Jean Watson, använder visserligen inte uttryckligen begreppet ”per-
soncentrerad”, men de har byggt sina teorier på begrepp som ”person”, 
”miljö”, ”sjuksköterska” och ”hälsa”. Alla dessa begrepp formulerades 
utifrån specifi ka fi losofi ska perspektiv och utifrån dessa utvecklades om-
vårdnadsteorier och omvårdnadsmodeller.

Samtidigt som modellerna utgjorde en användbar struktur som sjuk-
sköterskorna kunde använda sig av för att utforma sitt arbete, var det i 
realiteten många som hade svårt att uppnå mer än en ytlig förståelse av 
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enskilda vårdprocesser som aktiviteter i dagliga livet (ADL) och egen-
vård. Personcentrerad omvårdnad bygger på en stark tradition där den 
praktiska vården grundas på teoretiska perspektiv. Därför är det inte 
förvånande att personcentrerad omvårdnad har utvecklats i en liknande 
tradition, dock utan koppling till en särskild världsuppfattning. I stäl-
let handlar personcentrerad omvårdnad om att anpassa och tillämpa 
personbegreppet, personcentrering och personcentrerad vård i ett om-
vårdnadssammanhang.

Mot bakgrund av denna utveckling och en genomgång av litteratu-
ren om personcentrerad vård (McCormack 2004) har McCormack et 
al. (2010b) defi nierat personcentrering på ett sätt som ligger i linje med 
hur begreppet uppfattas i ett omvårdnadssammanhang:

Personcentrering är ett förhållningssätt till praktiken som etableras när tera-

peutiska relationer formas och utvecklas mellan alla vårdgivare, patienter och 

andra som är betydelsefulla för dem i deras liv. Grunden är värden som respekt 

för personen, den enskildes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt och 

förståelse. Personcentrering blir möjlig i miljöer som främjar ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete. (McCormack et al. 2010b, s. 13)

McCormack (2004) menar vidare att det fi nns fyra begrepp som är cen-
trala för personcentrerad omvårdnad: vara i relation, vara i en social värld, 
vara på plats och vara med sig själv. Begreppet vara i relation betonar vik-
ten av relationer och de mellanmänskliga (interpersonal) processer som 
möjliggör en utveckling av relationer med ”terapeutisk nytta”. Vara i en 
social värld syftar på att personer blir sammanlänkade med sin sociala 
värld genom att skapa och omskapa mening genom sitt varande i världen 
(Merleau-Ponty 1989). Begreppet syftar på vad som är viktigt i våra liv, 
något som framkommer i våra värderingar och hur de kommer till ut-
tryck i vår levnadshistoria, det vill säga vem vi är som person. Nära för-
knippat med att vara i en social värld är vara med sig själv, vilket lägger 
ett ansvar på sjuksköterskan att skapa sig en tydlig bild av vad patien-
terna värderar med och i sina liv och hur patienterna skapar sig en be-
griplig föreställning av vad som händer dem (McCormack & McCance 
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2010). Detta gäller inte bara patienten i vårdsituationen utan även de 
involverade sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna bör vara medvetna om 
sina egna värderingar och övertygelser eftersom dessa påverkar beslut 
om gällande vård och behandling. Denna medvetenhet är något som 
stärker den centrala betydelsen av delat beslutsfattande inom hälso- och 
sjukvården och behovet av ett tillvägagångssätt som ”förhandlas” mellan 
läkare (practitioner), vårdare och patient. Vara på plats uppmuntrar oss 
att lägga vikt vid ”platsen” och hur den påverkar upplevelsen av vården.

Ett ramverk för personcentrerad omvårdnad
Ramverket för personcentrerad omvårdnad utvecklades för att använ-
das i ett stort kvasiexperimentellt projekt. Projektets syfte var att mäta 
eff ekten av införandet av personcentrerad omvårdnad vid ett universi-
tetssjukhus (McCormack & McCance 2006; McCormack et al. 2008). 
Ramverket byggde på McCormacks begreppsram (2001, 2003) för per-
soncentrerat vårdarbete med äldre människor samt det ramverk som 
McCance et al. (2003) utvecklade med fokus på patienters och sjukskö-
terskors erfarenhet av omvårdnad.

Ramverket
Ramverket består av fyra komponenter:

• förutsättningar
• vårdmiljön (care environment)
• personcentrerade processer
• förväntade resultat.

Förhållandena mellan ramverkets beståndsdelar framgår av fi gur 1. För 
att nå mitten måste man således först koncentrera sig på förutsättning-
arna och sedan på vårdmiljön, vilket är nödvändigt för att kunna ge ef-
fektiv vård med hjälp av vårdprocesserna. Denna ordning genererar till 
slut resultat vilket är ramverkets centrala beståndsdel. Det fi nns ett an-
tagande om ett samband inom och mellan beståndsdelarna.
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FIGUR 4.1. Ramverket för personcentrerad omvårdnad.

Förutsättningar

Förutsättningar som fokuserar på sjuksköterskans egenskaper handlar 
om att vara professionellt kompetent, ha utvecklat mellanmänskliga och 
sociala färdigheter, ha lojalitet med arbetet, kunna visa tydlighet i över-
tygelser och värderingar samt ha god självkännedom.

Professionell kompetens handlar om sjuksköterskans kunskap och 
färdigheter att fatta beslut, prioritera vård och inkluderar kompetens i 
fråga om såväl medicinska som medicintekniska vårdaspekter. Att ha 
högt utvecklade mellanmänskliga och sociala färdigheter speglar sjuk-
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sköterskans förmåga att kommunicera på många olika nivåer. Lojali-
tet med arbetet vittnar om hängivenhet och en känsla av att sjuksköter-
skan vill ge den vård som är bäst för patienten. Det är viktigt att sjuk-
sköterskan är medveten om sina egna övertygelser och värderingar då 
dessa kan påverka patientens beslut. Detta hänger nära samman med 
god självkännedom och antagandet att vi först behöver ha insikt om hur 
vi fungerar som personer innan vi kan hjälpa andra.

Vårdmiljön

Vårdmiljön handlar om det sammanhang där vården ges och innefat-
tar följande:

• lämplig andel av olika kompetenser
• system som underlättar partnerskap och delat beslutsfattande
• balans vid fördelning av makt
• välfungerande personalrelationer
• stöttande organisatoriska system, samt
• potential för innovationer och risktagande.

Det är viktigt med olika kompetenser eftersom olika yrkeskategorier 
påverkar eff ekten av den personcentrerade vården. Det betyder att tea-
mets sammansättning påverkar de faktorer som gagnar patienterna. 
Partnerskap och delat beslutsfattande är beroende av att det fi nns sys-
tem och processer som underlättar dialogen mellan alla parter som del-
tar i samspelet kring vården. Parterna är oftast patienten, närstående, 
sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal.

Partnerskapet hänger även nära samman med utvecklingen av väl-
fungerande personalrelationer och att man delar på makten. Det är emel-
lertid viktigt att förstå att maktdelning också handlar om maktbalans 
mellan patient och sjuksköterska.

Genom att identifi era befi ntliga system i organisationen som utgör 
olika former av stöd, synliggörs det infl ytande som organisationsstruk-
turen kan ha på vårdens kvalitet. Även frihetsgraden att arbeta själv-
ständigt förtydligas och återspeglar potentialen för olika innovationer 
och risktagande.
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Det karakteristiska för vårdmiljön ligger i linje med hur begreppet 
kontext har utvecklats av McCormack et al. (2002) och Rycroft-Malone 
et al. (2004). Studier visar att viktiga karakteristiska är:

• arbetsplatsens kultur
• kvaliteten på sjuksköterskornas ledarskap
• organisationens övertygelse att använda sig av fl era olika källor 

till evidens och kunskap i syfte att utvärdera kvaliteten på vården.

Som vi tidigare framhållit har vårdmiljön och dess komponenter en 
signifi kant inverkan på möjligheten att mäta eff ekten av personcen-
trerad omvårdnad. Det är också dessa komponenter som i största ut-
sträckning kan begränsa eller underlätta personcentrerade processer 
(McCormack 2004).

Personcentrerade processer

Personcentrerade processer syftar på att vård erbjuds på ett sådant sätt 
som konkret uttrycker personcentrerad omvårdnad. Det handlar om att 
arbeta med patienternas övertygelser och värderingar, vara engagerad, 
ha medkännande närvaro, dela på beslutsfattandet och arbeta för part-
nerskap samt att sörja för patientens fysiska behov.

Det här arbetssättet fokuserar specifi kt på patienten som person. Ar-
betet med patienternas övertygelser och värderingar stärks av grund-
principerna för personcentrerad omvårdnad, nämligen den princip som 
lägger vikt vid att utveckla en klar bild av vad patienten värderar i sitt 
liv och hur de skapar sig en begriplig föreställning om det som händer. 
Detta hänger nära samman med partnerskapet, vilket syftar till att sjuk-
sköterskor underlättar patientens delaktighet genom att ge information 
och integrera nyutvecklade perspektiv med etablerad praxis. Det är i sin 
tur beroende av system som möjliggör partnerskapet. I ett sådant sys-
tem krävs en förhandlingsprocess och överenskommelse där hänsyn tas 
till individuella värderingar som bildar en legitim grund för beslutsfat-
tande. God kommunikation är en oumbärlig förutsättning för att beslut 
genomförs på ett tillfredsställande sätt. McCormack (2004) illustrerar 
sambanden mellan dessa processer och framhåller: ”att veta vad som är 
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viktigt bildar en grund för beslutsfattande som bygger på ’förhandling’ 
mellan läkare, vårdgivare och patient” (s. 35). Att ha medkännande när-
varo är att ha ett engagemang som erkänner individens unika egenska-
per och värde, vilket speglar kvaliteten på relationen mellan sjukskö-
terska och patient. Att en professionellt kompetent sjuksköterska sör-
jer för de fysiska behoven är centralt, eftersom det öppnar vägen till att 
utöva och tillämpa personcentrerade processer.

Resultat

Resultat är vad välfungerande personcentrerad omvårdnad förväntas ge 
och inkluderar tillfredsställelse med och delaktighet i vården, känsla av 
välbefi nnande samt skapande av en terapeutisk miljö. Patientens till-
fredsställelse speglas i utvärderingen av upplevelsen av vården och kan 
sägas vara det mest påtagliga måttet på resultat. Det är också väldoku-
menterat i litteraturen som en indikator på kvalitativ vård (Edwards & 
Staniszewska 2000; Edwards et al. 2004).

Delaktighet i vården är vad som uppstår då parterna medverkar i pro-
cesser för delat beslutsfattande. Känsla av välbefi nnande är en faktor som 
framhålls tydligt av McCance (2003) och vittnar om att patienten kän-
ner sig sedd, bekräftad och respekterad. Högre psykiskt välbefi nnande 
identifi erades också i en metasyntes av sjuksköterskors omvårdnadsar-
bete som genomfördes av Finfgeld-Connett (2007). Skapandet av en 
terapeutisk miljö där beslutsfattandet är delat, personalrelationerna är 
samarbetsinriktade, ledarskapet kännetecknas av fl exibilitet och inno-
vativa metoder stöttas – är slutmålet för vårdteam som arbetar för att 
utveckla en personcentrerad arbetsplats. Det är dock fortfarande en ut-
maning att identifi era mätbara resultat av eff ektiv och välfungerande 
personcentrerad vård, vilket var ett centralt inslag i den forskningsstu-
die där ramverket prövades.

Samtidigt som ramverket ger en grund för förståelsen av dynamiken 
av personcentrerad omvårdnad är det viktigt att komma ihåg att det är 
en kontinuerlig pågående aktivitet att arbeta personcentrerat – det kan 
inte uppnås genom punktinsatser. Ramverket för personcentrerad om-
vårdnad kan fungera som en heuristisk metod - en pedagogisk metod 
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med fokus på att ställa frågor, för refl ektioner kring var ett vårdteam 
befi nner sig i utvecklingen mot personcentrering och kan även använ-
das som vägledning vid beslut om nödvändiga förändringar av prakti-
ken. För att göra detta mer konkret ska vi redogöra ingående för en fall-
studie av en organisations sätt att utveckla personcentrerad omvård-
nad i praktiken. Fallstudien illustrerar de processer som är värdefulla 
när personcentrering ska utvecklas och även vilka frågor som behöver 
lösas under processens gång. Samtidigt som fallstudien är representa-
tiv för ett organisatoriskt sätt att gå tillväga, och därmed är omfattande 
och komplext, kan de tillämpade processerna användas i mindre skala 
inom såväl enskilda mottagningar och vårdteam, samt vid speciella in-
satser för att utveckla praktiken exempelvis för att förändra processerna 
vid upprättandet av vårdplaner.

En fallstudie om utveckling av 
personcentrerad omvårdnad
Att förbättra patientens upplevelse av vård är ett uttryckligt mål för 
vård- och omsorgsgivare och utgör en väsentlig del i tillhandahållandet 
av tjänster med kvalitet (Machell et al. 2010). Det handlar dock inte bara 
om att ge god klinisk vård utan också om att patienter blir omhänder-
tagna med ”vänlighet och medkännande”, vilket framhålls av Goodrich 
och Cornwell (2008). Principerna för personcentrering utgör ett stöd 
för dessa värderingar på policy- och strateginivå (Department of Health 
2007; DHSSPS 2008). Det fi nns belägg för att vårdstandarden på akut-
sjukhus är bristfällig, även om organisationen strävar efter en vårdstan-
dard som speglar dessa värderingar (Goodrich & Cornwell 2008; NHS 
Confederation 2012). Man behöver alltså fokusera ännu mer på attity-
der, beteenden och relationer (Goodrich & Cornwell 2008; DHSSPS 
2008) och arbeta på sådana sätt som främjar ett personcentrerat för-
hållningssätt (McCance et al. 2011).

Samtidigt som idén om personcentrering kan förstås på en teoretisk 
nivå är det ofta en utmaning att utöva den i praktiken. Vi tror att vi ger 
vård som är på ett visst sätt medan verkligheten vittnar om något annat. 
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McCormack et al. (2011) menar att faktorer förknippade med samman-
hang som organisationskultur, inlärningsmiljö och själva vårdmiljön, 
skapar de största utmaningarna i arbetet med att åstadkomma person-
centrering och utveckla kulturer där en personcentrerad vård kan bestå.

Det har dessutom blivit allt tydligare att handledning genom ett 
emanciperande utvecklingsprogram kan utveckla personcentrerade kul-
turer. Ett emancipatoriskt perspektiv handlar om att refl ektera och ifrå-
gasätta i syfte att förbättra situationen för en grupp. Ännu viktigare är 
dock att detta inte handlar om enstaka förändringar utan om kontinu-
erlig refl ektion och utveckling av viktiga relationer som kan bestå över 
tid (McCormack 2008 et al.). En emanciperande praktikutveckling be-
skrivs som en väg att förbättra kvaliteten långsiktigt och kontinuerligt, 
med fokus på att lära och skapa ett klimat där vårdgivarna kan ge vård 
och arbeta på olika sätt med målet att främja en eff ektiv personcentre-
rad praktik (Manley & McCormack 2004; Manley et al. 2008). Pro-
grammet som redovisas i det här kapitlet illustrerar hur en insats för att 
utveckla en emanciperande praktik genomfördes. Målgruppen var ett 
antal vårdteam som arbetar vid akutsjukhus inom den brittiska (UK) 
hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Programmet
Programmets övergripande syfte var att ge vårdteamen möjlighet att 
utforska begreppet personcentrering i den egna kliniska miljön med 
avsikt att förbättra vården. I slutet av programmet förväntades delta-
garna kunna:

• visa större kunskap och ökad förståelse för principerna för per-
soncentrering,

• visa förståelse för de framväxande utmaningarna i utvecklingen 
av vad personcentrerad vård innebär,

• identifi era vad personal och patienter fått ut av att verksamhe-
ten förändrats.

Programmet genomfördes under en 18-månadersperiod. Ledningsstruk-
turerna omfattade en styrgrupp med interna och externa parter, ett verk-
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ställande team med avdelningschefer, vårdutvecklingsledare och verk-
samhetsansvariga från varje deltagande enhet. Vårdtagarna involverades 
när de deltog i programpunkter som patientintervjuer och deltagande 
observationer av praktiken. Det ramverk för personcentrerad praktik 
som utvecklats av McCormack och McCance (2010) utgjorde program-
mets teoretiska underlag (se fi gur 1). Programmet bestod av handledda 
aktiviteter kring fyra teman:

Tema 1: Främja medvetenhet om och förståelse av personcentrering

Innehållet i temat inriktades på aktiviteter som främjar en ökad förstå-
else av personcentrering och en medvetenhet om faktorer som möjlig-
gör eller hindrar det här sättet att arbeta. Deltagarna deltog i en work-
shop och i följande aktiviteter:

• introduktion om strukturen för personcentrerad omvårdnad
• översikt av utvecklingsprogrammet
• klargörande av värderingar
• refl ekterande dagboksskrivande.

Tema 2: Utveckla en delad vision

Att belysa olika antaganden, värderingar och övertygelser fungerar som 
stöd vid utveckling av praxis. Genom att medvetandegöra deltagarna 
om olika antaganden och ståndpunkter, kan uttryckliga värderingar och 
övertygelser formuleras (Manley 2000). Detta i sin tur är avgörande för 
att kunna forma en vision för praktisk omvårdnad. Vid den andra work-
shopen utvecklade deltagarna en vision för programmet och tog sedan 
med sig kunskapen och färdigheterna från processen tillbaka till arbets-
platsen, där de tillsammans med sina vårdteam slutförde den process 
som gick ut på att klargöra värderingar. Resultatet blev att man utveck-
lade en gemensam vision om personcentrering.

Tema 3: Fastställa kvaliteten på parternas upplevelser

Temat handlade om att analysera befi ntliga informationskällor som 
visar kvaliteten på tillhandahållandet av tjänster inom respektive om-
råde. De datakällor som användes var retrospektiva översikter över beröm 
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och klagomål, insamlade patientberättelser och deltagandeobservationer av 
praktisk verksamhet.

Observationer av praktiken gick ut på att göra iakttagelser inom ett 
område under 30 minuter och därefter ge återkoppling till den inblan-
dade personalen (McCormack et al. 2009a). Syftet med den aktivite-
ten var att få större förståelse av miljön och arbetskulturen inom det 
egna vårdteamet och hur dessa faktorer påverkar den personcentrerade 
vården. Momentet patienternas berättelser innefattade patientintervjuer 
där syftet var att förstå hur de upplevde den personcentrerade vården, 
ringa in vad som var viktigt för dem och vad som skulle kunna förbättra 
deras upplevelse (RCN 2007). Syftet var också att deltagarna skulle få 
ökad insikt om hur patienter upplevde vården. Personer från de delta-
gande enheterna fi ck genomgå en utbildning för att se till att aktivite-
terna genomfördes på ett etiskt och professionellt sätt. Ramverket för 
personcentrerad omvårdnad användes för en analys av de data som ska-
pades i samband med aktiviteterna, för att se hur praktiken behöver för-
ändras och hur handlingsplaner skulle kunna utvecklas under tema 4.

Tema 4: Utveckla praktiken

Resultaten från tema 3 utgjorde underlag för arbetet med att utveckla 
praktiken genom att använda sig av små förändringar som visade ge ett 
förbättrat resultat för patienterna. En ”kulturanalys” av samtliga del-
tagande enheter genomfördes och gav underlag för besluten om vilka 
aktiviteter som skulle väljas inför praktikförändring. Varje förändring 
var kopplad till en detaljerad handlingsplan och utvärderades systema-
tiskt utifrån de berörda parternas perspektiv.

Programmets centrala komponenter var i huvudsak inriktade på de 
deltagande vårdteamens aktiviteter. Men det fanns också några inter-
ventioner såsom observationer av praktiken och patienternas berättelser, 
som involverade patienterna eller deras familjer och eventuellt andra 
medlemmar i de multiprofessionella (multidisciplinary) vårdteam som 
arbetade inom dessa områden.
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Utvärdering av programmet
Programmet utvärderades med hjälp av fl era olika metoder (multi-
methods). Bland annat användes en insider-/outsider-modell, vilket 
innebär att handledarna för programmet som kom inifrån organisatio-
nen arbetade tillsammans med två forskare från universitetet. Utvär-
deringen av programmet för personcentrerad vård syftade till att svara 
på fl era närliggande forskningsfrågor:

Ett handlett program för studier av begreppet personcentrering kan:
• påverka sjuksköterskornas och barnmorskornas förståelse av per-

soncentrering i praktiken
• öka sjuksköterskornas och barnmorskornas förståelse av de kom-

mande utmaningarna i att ge personcentrerad vård
• påverka utfallet för personal och patienter som en följd av för-

ändringarna av praktiken.

För att få en utförlig beskrivning av programmet med dess bakgrund, 
deltagande enheter, datainsamlingsmetoder (processutvärdering, in-
tervjuer, berättelser med mera) samt analys av data se www.liber.se/
karnkompetenser.

Resultat av programmet
Det ramverk för personcentrerad omvårdnad som låg till grund för pro-
grammet ansågs ge personalen förutsättningar att utöva personcentre-
ring i praktiken. Ramverket introducerades som ett verktyg för delta-
garna som de kunde använda för att föra en kritisk dialog om person-
centrerad vård och öka förståelsen av hur dessa värden omsätts i prak-
tisk handling. Under programmets gång blev det enklare för deltagarna 
att använda ramverket och sätta det i relation till praktiken.

De viktigaste resultaten visade att programmet för utveckling av 
praktiken gav personalen möjlighet att följa principerna för personcen-
trering genom att arbeta på ett nytt sätt, etablera bättre relationer och få 
kraft och energi att gå framåt. Principerna påverkade deltagarnas möj-
ligheter att utöva personcentrerad vård på ett positivt sätt. Deltagarna 
tog till sig de värderingar som ligger till grund för personcentrerad vård, 
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de kände sig säkra och kompetenta. Men eff ekterna av programmet på-
verkades emellertid av andra konkurrerande prioriteringar, upplevelsen 
av press, begränsningar rörande personal och resurser samt en del andra 
utmaningar som uppstår i en verksamhet som håller på att förändras.

Att stödja och skapa engagemang

Att engagera sig i det personcentrerade programmet, både teoretiskt 
och praktiskt, var av avgörande betydelse för förståelsen av innebörden 
av personcentrerad vård i praktiken. I början uppgav deltagarna att det 
skulle bli en utmaning att engagera personalen i programmet, men det 
fanns också tidigt en entusiasm över att kärnan i den personcentrerade 
vården är central i omvårdnadsarbetet.

Varför jag tyckte projektet var spännande var att mitt i allt som 
vi skulle ta itu med så fanns det något som gav trovärdighet och 
erkännande åt de principer som ligger till grund för mitt val att 
bli sjuksköterska …”

Med hjälp av en praktikutveckling som byggde på principerna för sam-
arbete, inkludering och deltagande (McCormack et al. 2006) främja-
des positiva arbetssätt. Programmets handledningsmetod, stödstruk-
turer och processer byggde på evidens för utveckling av praktik. Pro-
grammet blev verkligt och tydligt eftersom deltagarna var delaktiga i 
alla verktyg, metoder och tillvägagångssätt som användes. Dessa var:

• att klargöra värderingar
• att skapa en gemensam vision
• att observera praktiken
• att få återkoppling från vårdtagare genom patientberättelser
• att delta i kritiska refl ektioner.

Att få delta i ovanstående aktiviteter togs emot mycket positivt och an-
sågs vara en stor hjälp när det gällde att föra ut programmet till avdel-
ningspersonalen. De kunskaper man fi ck genom att på ett systematiskt 
sätt, samla in och läsa patienternas berättelser bidrog i hög utsträckning 
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till att personalen bibehöll och till och med ökade sitt engagemang för 
kritisk refl ektion. Handledarna hade en central roll när det gällde att 
främja engagemanget inom sina egna team. Handledarna vid enheterna 
var också medvetna om handledningens betydelse som arbetssätt men 
insåg också att det inom handledningen behövdes en vidareutveckling 
av kunskaper och färdigheter, som var mindre tekniska till sin natur. 
Exempelvis var också de kunskaper man fi ck genom att samla in och 
läsa patienternas berättelser mycket viktiga, och de gjorde att persona-
len bibehöll och även ökade sitt engagemang för den kritiska dialogen. 
Det engagemang som skapades med den här processen inverkade posi-
tivt på de relationer som formades inom hela teamet.

Vid utvärderingen av programmet framhölls betydelsen av att skapa 
relationer mellan olika intressentgrupper (stakeholders). Deltagarna be-
rättade om hur programmet påverkade utvecklingen av personcentre-
rade relationer och att de har fått ett nytt sätt att arbeta med teammed-
lemmar och kolleger som handlade om att värdera sig själv och andra.

Programmet handlar om att utveckla respekt och goda relationer 
mellan alla för att försöka förbättra resultaten för patienterna.” 

Att utmana och påverka etablerade arbetssätt som bidrar till teamets ar-
betskultur och att utveckla relationer bortom traditionella gränser, var 
också något som framhölls i utvärderingen.

En annan utmaning för deltagarna var att hantera det som 
vissa uppfattade som ’gamla försvarsställningar’ hos läkare som 
fortfarande håller fast vid en del av den gamla maktkampen, 
och jag tror att en del av det här är en utmaning för vården, 
men intressant nog fi nns det bland en del nyanställda och nya 
läkare … en förändrad kultur, ett nytt klimat … Jag tror att det 
skulle lämpa sig mycket bättre för en del av det som handlar om 
att vara mer personcentrerad.” 
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 ■ 1. Exempel – Arbete med ett multiprofessionellt team för att förändra 
praktiken.

Arbetsplatsen i fråga var en kardiologisk interventionsavdelning med 23 säng-
platser. Patienterna kom till den här avdelningen för många olika ingrepp, 
såsom kranskärlsröntgen, ballongvidgning av kranskärl (PCI), implantering 
av pacemaker och specialapparater för hjärtat. Utifrån det material som sam-
lats in under tema 3 bestämde sig teamet för att satsa på att förbättra pro-
cesserna för att åstadkomma en effektivare sjuksköterskeledd utskrivning. 
Det här var ett mål, samtidigt som det pågick en förändring för att fl er patien-
ter skulle kunna skrivas ut samma dag i stället för att övernatta på sjukhuset.

Avdelningspersonalen började med att göra en lägesbeskrivning av verk-
samheten, något som visade att praxis och relaterad dokumentation varken 
var standardiserad eller konsekvent. På grund av att kapaciteten för patient-
ingrepp hade ökat var sjuksköterskorna oroliga för att vården skulle bli upp-
giftsinriktad och att kärnan i det personcentrerade förhållningssättet skulle 
gå förlorad. Sjukskötersketeamet och det multiprofessionella teamet bör-
jade utveckla strategier och protokoll till stöd för sjuksköterskeledd utskriv-
ning, men de insåg snart att detta skulle få stora effekter för det större multi-
disciplinära teamet. I det skedet involverade avdelningsföreståndaren de över-
ordnade medicinska rådgivarna och andra teammedlemmar i förändringsar-
betet genom att ordna personalmöten och en dialog med viktiga rådgivare. 
När man enats om och infört strategierna och protokollen, tillsammans med 
en kompetensram och ett utvecklingsprogram, inleddes en pilotfas under en 
fyraveckorsperiod.

Förändringen gav stora resultat, vilket framgår av den utvärdering som 
innefattade både en granskning och återkoppling från personal och patienter:
• Antalet sjuksköterskeledda utskrivningar som noterades i patientklassifi -

ceringssystemet ökade från 0 till 100 procent. Det handlade om patienter 
som genomgått kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärl (PCI) 
och som skrivits ut under ledning av en sjuksköterska.

• Patientfl ödet förbättrades betydligt när patienterna kunde skrivas ut fyra till 
sex timmar efter ingreppet, vilket därmed minskade sjukhusvistelsens längd.

• En effektiv utskrivningsplanering ledde till positivare upplevelser för pa-
tienterna.

• Sjuksköterskorna kände sig mer kompetenta och säkra att fatta lämpliga 
beslut och ta ansvar för utskrivningar.

• Det här sättet att gå tillväga uppmuntrade personalen i det multidiscipli-
nära teamet till att bli öppnare för utmaningar. ■
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Vidare uppmärksammades kommunikationssvårigheter inom den prak-
tiska verksamheten och organisationen. Deltagarna påpekade att det be-
hövs eff ektiv kommunikation mellan ledarna av programmet och de del-
tagande enheterna, mellan handledarna vid enheterna och deras team, 
och mellan det multidisciplinära teamet och vårdtagarna. Man betonade 
att det fanns positiva aspekter på kommunikationen, framför allt den 
positiva återkopplingen, men man pekade också på de svårigheter som 
följer av fragmentarisk kommunikation. Hur kommunikationen han-
terades var dessutom en ständig källa till olika åsikter i datamaterialet.

Att sprida information om personcentrerad vård till 
avdelningen ansågs vara svårare, efter som det sällan förekom 
avdelningsmöten. När det väl ordnades möten beskrevs de som 
envägskommunikation från avdelningsdirektören, som enligt 
personalens uppfattning spred enorma mängder information om 
olika projekt och mål varav alla tycktes ha lika stor betydelse för 
organisationen …”  

En enhet funderade på hur man genom införande av eff ektivare team-
möten kunde öka engagemanget. Förändringen ledde till att läkarna in-
volverades i högre utsträckning och att avdelningens allmänna kommu-
nikation förbättrades i syfte att bidra till kontinuiteten i patientvården.

Ytterligare ett tema som framhölls var hur drivkraften upprätthålls 
under hela programmet. Vid vissa tidpunkter var lojaliteten och ener-
gin stor, vilket påverkade engagemanget. Det fanns också en uppfatt-
ning om att det här var rätt väg att gå och att det fanns en önskan om 
att främja personcentrering i det dagliga arbetet. Men det fanns också 
tillfällen när detta var svårt, på grund av faktorer i organisationen.

Svårt att hålla igång drivkraften och energin. Det krävs en 
massa energi och den är ofta svår att hitta. Det här tar väldigt 
mycket tid av arbetsdagen. Ibland är det svårt eftersom det 
händer så mycket på avdelningen. Slutprodukten kommer att bli 
bra men svår att initiera.” 
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Ledningen på avdelningen ansågs ha en avgörande roll när det gällde att 
engagera personalen och hålla drivkraften vid liv, särskilt inom områ-
den där personalomsättningen var hög. Det fanns dock ett mer grund-
läggande budskap: att utveckla personcentrerade arbetskulturer – per-
soncentrerad vård i det dagliga arbetet.

De kan ju skapa en modell och hålla den vid liv så att folk 
kan lära sig, för personalen förändras, särskilt cheferna … 
och avdelnings chefer na, som har en viktig roll i det här. För 
personalen ändras, anställda kommer och går, så innan man vet 
ordet av har sex personer lämnat avdelningen inom ett halvår 
och man känner att man måste börja om från början igen. Men 
om det är fortlöpande och inbyggt i det dagliga arbetet, och 
om det är en del av avdelningens normer – ja det borde vara 
inbyggt. Det blir en del av arbetskulturen.” 

Konkurrerande prioriteringar

Att känna sig pressad och tvingad inom sammanhanget var ett starkt 
framträdande tema. Detta beskrevs mot bakgrund av att organisatio-
nen i verksamheterna hade fl era olika prioriteringar samtidigt och att 
det fanns en press på att leverera inom bestämda tidsramar. Det här ska-
pade en verklig frustration för deltagarna: å ena sidan erkände de och 
värderade vikten av personcentrerad vård, å andra sidan gjorde verklig-
heten att det blev omöjligt att arbeta på det sättet.

Blandade känslor i dag. Jag vet att det är en jättebra teori och 
att den i en ’utopisk’ värld skulle vara perfekt, men jag känner 
att jag har kört fast med många andra saker just nu, till exempel 
infektionsprevention. Ibland frustrerad eftersom jag inte kan 
göra vad jag tycker att jag behöver göra på grund av tidsbrist, 
arbetsbelastning och annat som jag uppfattar att jag bör priori-
tera.”
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Känslan av press och tvång förstärktes av svårigheter med att få tillräck-
ligt med personal och resurser. Detta var något som framkom på varje 
nivå i programmet: då personalen deltog i workshop, möten med pro-
jektteamet och i arbetet med att genomföra programmet i praktiken. 
Vissa avdelningar lyckades hantera den här dynamiken och fortsatte att 
engagera sig i programmet, medan andra fi ck kämpa för att få projek-
tet att gå framåt.

För vår del vet jag hur det är på grund av personalbrist … Jag 
vet alldeles säkert att personalen inte har kommit i närheten av 
informationen för att läsa den – för att de helt enkelt inte har tid. 
Det ligger en bit ner på listan och det är riktigt, riktigt svårt att 
försöka tillämpa vår handlingsplan i praktiken. Vi vill gå vidare 
med den och vi vill få ordning på morgonmötena så att vi kan 
prata med personalen och få dem ombord, men vi har inte den 
tiden.” 

Deltagarna framhöll ofta den press som berodde på stor arbetsbelast-
ning i en organisation som genomgick förändringar. Fokuseringen på 
en strategisk översyn av tjänsterna ledde till olika modeller för att ge 
vård och förändrade roller. Allt detta, menade de, skapade ökade krav 
och större arbetsbörda.

När deltagarna pratar om personcentrerade processer framställs 
de ofta som ambitioner. I deras exempel på vård ligger det 
personcentrerade i vissa ögonblick och inte i vården som helhet.”
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 ■ 2. Exempel – Att använda ett personcentrerat förhållningssätt för att 
förändra en organisation.

Den aktuella operationsenheten bestod av fyra operationssalar och en posto-
perativ avdelning med fem sängplatser för vård av patienter i alla åldrar. Det 
centrala teamet med 38 medlemmar hade olika omfattande erfarenheter av 
perioperativ vård och vissa av dem hade tidigare kommit i kontakt med be-
greppet personcentrerad vård och ramverket för en sådan vård då de delta-
git i en pilotstudie 2002–2003.

Enheten beslutade att se på personcentrering ur ett personalperspektiv, 
eftersom det låg en stor utmaning i att många tjänster var obesatta på grund 
av besparingar. Det faktum att personalen arbetade med perioperativ vård vid 
tre olika sjukhus skapade oro och missnöje inom teamet. Man beslutade sig 
därför att underlätta personalens förfl yttningar mellan sjukhusen på ett per-
soncentrerat sätt. Det var avgörande att personalens förfl yttningar bidrog till 
säker och effektiv patientvård, men också att personalen upplevde att det var 
rimligt och rättvist och om möjligt anpassat efter deras egna behov i form av 
personlig och professionell utveckling.

Förändringsarbetet av den praktiska verksamheten inriktades på en gemen-
sam utformning av ett dokument som skulle spegla organisationens policy i 
fråga om personalförfl yttningar. De anställda uppmuntrades att uttrycka sina 
personliga tankar kring det relativt nya kravet att förfl ytta sig utanför deras 
närmaste kliniska område och hur det kunde bli en positivare upplevelse för 
alla inblandade. Detta ledde fram till ett protokoll som alla i personalen under-
tecknade. Efter det att protokollet införts uppmuntrades personalen att dela 
med sig av sina erfarenheter genom att fylla i ett strukturerat frågeformulär, 
så att man skulle kunna se om protokollet varit en framgång.

Sättet att förändra den praktiska verksamheten gav ett antal viktiga resul-
tat, bland annat följande:
• De anställda var engagerade i förändringen av praktiken, vilket ledde till att 

de accepterade och var beredda att fl ytta sig inom och mellan sjukhusen.
• Det blev en betydligt bättre upplevelse för den personal som förfl yttade sig 

inom och mellan sjukhusen.
• Personalen blev mer mottaglig för förändringar.
• Teamet fi ck en större förståelse för personcentreringens principer och ram-

verk.
• Det uppstod en möjlighet att överföra lärandet på andra organisatoriska för-

ändringar. Man lyckades närmare bestämt fl ytta och slå samman två obero-
ende team till ett enda som använde sig av principerna för personcentrering.

• Man fi ck tillfällen att sprida lärandet och fi ra framgångar. Teamet vann till 
exempel ett nationellt pris, ”Årets team”, för personcentrerat arbete. ■
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Organisationen genomgick en omfattande organisatorisk förändring 
som resulterade i ett sammanhang i ständig förändring och utveckling. 
Alla deltagande enheter upplevde eff ekterna av förändringen. Vissa en-
heter fortsatte att engagera sig i programmet, medan andra fi ck kämpa 
för att få projektet att fungera.

Att levandegöra personcentrerad vård
Den personcentrerade vårdens grundläggande värden var inte nya för 
deltagarna. Det handlade däremot om hur de tog till sig personcentre-
rade värden i praktiken. Utmaningen för deltagarna var att tillämpa hur 
personcentrerade värden ska omsättas i praktiskt arbete, både i syfte 
att främja nya arbetsmetoder och att inse vad som behöver förändras.

Det handlar om att gå tillbaka och inse att de verkligt viktiga 
sakerna … inte alltid behöver vara tekniskt avancerade. Ibland 
kan de allra enklaste saker spela otroligt stor roll för en patient 
som ligger i en säng. Så känner i alla fall jag för det här.” 

I början av programmet formulerade deltagarna en oro för att det här 
bara var ytterligare ett i raden av alla projekt. Men med tiden skedde en 
viktig förskjutning då de såg ”personen” i patientcentrerad vård – vil-
ket är centralt för det här sättet att arbeta.

... att vara personcentrerad med varandra, ens arbetskamrater, 
kolleger, det mångvetenskapliga … är något som personalen inte 
nödvändigtvis förstod och det beror bara på att de klargjorde 
värdena som … för att vara helt ärlig … de skulle inte ha fått dit 
läkarna, talterapeuterna, det skulle bara ha varit patienter och 
släktingar.” 
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Nedan återges en patientberättelse som är ett exempel på hur deltagarna 
utmanades att fundera över hur de anammar personcentreringens vär-
den i det dagliga arbetet. Den här typen av återkoppling visade sig öka 
deltagarnas medvetenhet om hur patientcentrering kan uttryckas i prak-
tiken och hur dessa värden speglas i våra egna beteenden.

 ■ En patientberättelse

Jag känner att de sätter patienten främst, vilket jag personligen tycker är till 
stor hjälp – man känner alltid att man står i centrum. Jag vet att det kanske 
fi nns 20 personer på den här avdelningen, men de får en att känna att man står 
i centrum för uppmärksamheten från människor som ägnar sig åt dig när de 
är med dig och om du verkligen behöver det … personalen är väldigt omtänk-
samma människor och anstränger sig verkligen hela tiden att göra så mycket 
de bara kan … Det fi nns en eller ett par saker jag måste säga er, gjorde bara en 
eller ett par små anteckningar om att det fi nns några sjuksköterskor som inte 
knackar innan de går in. Min inställning är att det här på sätt och vis har bli-
vit mitt hem. Det här är mitt hem och jag skulle i mitt eget jobb inte drömma 
om att öppna en dörr och gå in utan att knacka och vänta på svar. Några sjuk-
sköterskor kommer in hit när jag har besökare, och de säger att de bara kom-
mit för att hämta … och jag måste då säga, det tar jag itu med senare. Jag 
brukade till exempel känna mig lite obekväm eftersom jag använder kateter, 
och ingen, verkligen ingen utom min närmaste familj, det vill säga min fru och 
mina barn, vet att jag gör det. Väldigt ofta kommer mina systrar hit och jag sit-
ter och läser och då kommer någon och säger förresten hur mycket blev det i 
påsen i natt. När folk kommer in och säger jag ska bara anteckna, vad det nu 
kan vara, hur mycket som kommit eller hur mycket vatten jag druckit, det ver-
kar som om deras behov av att skriva ner saker står över vad jag känner, jag 
menar, det kan jag säga till er senare, det är inga problem alls med det. Jag är 
bara lite på min vakt när jag får besök och de kanske ger information som jag 
inte vill att andra människor ska känna till. ■

Innebörden av personcentreringens värden i det dagliga arbetet upp-
fattas inte alltid tydligt, men som McCance et al. (2011) betonar: om 
personcentrering uppfattas som något som gäller alla inblandade i sam-
spelet kring en vårdsituation, så blir det tydligt vilken påverkan perso-
nalrelationer och ett eff ektivt team kan ha på utvecklingen av en tera-
peutisk miljö.
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Att vara säker och kompetent uppgavs ha en central betydelse för 
det här sättet att arbeta. Många deltagare beskrev sin erfarenhet av pro-
grammet som en personlig resa där de utvecklade kunskaper och färdig-
heter men också blev mer medvetna om personliga begränsningar eller 
hinder mot nya sätt att arbeta. Detta visade hur viktigt det är att delta-
garna lär sig att identifi era sina egna behov och förmågan att be om stöd.

Engagemanget med personalen ger stor belöning, inte bara för 
mig utan även för dem. Att vara med på resan och hjälpa per-
sonalen att utveckla nya färdigheter, det vill säga att handleda. 
Jag strävar efter att skapa ett föredöme kring vad personcentre-
rad vård är – medger att det inte alltid blir rätt. Vikten av att 
refl ektera… Jag har kommit underfund med på vilket sätt jag 
lär mig och det har fått mig att uppmärksamma vad omvårdnad 
är och bör vara.”  

Att förverkliga personcentrerad omvårdnad
I det här kapitlet har vi presenterat en översikt över personcentrerad 
omvårdnad i teori och praktik. Fallstudien visar hur ett teoretiskt ram-
verk för personcentrerad omvårdnad har använts som vägledning för 
hur den utövas i praktiken. De aktiviteter som användes inom program-
met visar på hur viktig delaktighet är för utvecklingen av personcentre-
ring. Enligt vår mening är just delaktighet avgörande för att sjuksköter-
skor och andra anställda inom vården ska kunna pröva komplexa teore-
tiska begrepp som personcentrering i praktiken.

De processer som använts och resultaten från utvärderingen av pro-
grammet bekräftar hur delaktighet och samarbete påverkar engage-
manget. Att man bör inrikta sig på att bygga relationer och upprätthålla 
drivkraften som på olika sätt stimulerar ett kontinuerligt engagemang 
speglas också i andra utvärderingar av liknande program. Boomer och 
McCormack (2010) har till exempel visat hur en arbetskultur kunde 
förändras med hjälp av bättre teamsamarbete som skapades genom del-
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aktighet, utveckling av förtroendebaserade relationer och en övergång 
från passivitet till förutseende och långsiktighet.

Att hantera konkurrerande prioriteringar är enligt vår erfarenhet, 
en av sjuksköterskans största utmaningar när det gäller att arbeta på ett 
personcentrerat sätt. Fallstudien visar att sådana konfl ikter uppstår i det 
dagliga arbetet. De är en realitet i hälso- och sjukvårdsmiljöer och speg-
lar det sammanhang där vård vanligen ges. Hälso- och sjukvårdens kon-
text utvecklas och förändras hela tiden och de fl esta som arbetar inom 
vården är emellertid bekanta med återkommande organisationsrefor-
mer. McCormack et al. (2004) defi nierar kontext som ”den plats eller 
miljö där människor tar emot hälso- och sjukvårdstjänster” och identi-
fi erar tre centrala element som bildar ett sammanhang där sannolikhe-
ten är större för att människor får evidensbaserad och personcentrerad 
vård: kultur, ledarskap och utvärdering. De ständigt konkurrerande prio-
riteringarna i en kontext under utveckling väcker viktiga frågor kring 
organisationens kultur och ledarskap, både på avdelningen och i hög-
sta ledningen. Det krävs tydlighet kring chefernas motivation och an-
svar samt organisatorisk klarhet vad gäller programmets syfte och bi-
drag innan arbetet sätter igång. Att redan från början skapa engagemang 
för programmet understryker än en gång eff ekterna av sammanhangs-
relaterade faktorer som enligt McCormack et al. (2011, s. 1) ”utgör den 
största utmaningen för personcentrering och för utvecklingen av arbets-
kulturer som kan få den personcentrerade vården att bestå”.

Man behöver förstå den enskilda arbetsplatsens kultur innan inno-
vationer eller utvecklingsarbeten av den här karaktären inleds (McCor-
mack & McCance 2010; Wilson et al. (2005). McCormack och Mc-
Cance (2010) erbjuder ett antal metoder och verktyg för utvärdering 
av sammanhanget kring praxis, till exempel ett index, Context Assessment 
Index (McCormack et al. 2009a) och ett analysverktyg, Workplace Cul-
ture Critical Analysis Tool (WCCAT) (McCormack et al. 2009b). Inom 
ramen för praktikutveckling uppmuntras dock individer och team att 
utforska och kartlägga den egna kontexten på ett icke-dömande och 
öppet sätt. Dessutom uppmuntras de till öppenhet och tydlighet gäl-
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lande frågor som berör vilket skede man befi nner sig på vägen mot en 
personcentrerad vård.

Utvecklingen av säkerhet och kompetens, när personcentrerade vär-
den ska omsättas i praktiken, är en central fråga för sjuksköterskeut-
bildningar. Personcentrerade värden behöver föras in i sjuksköterske-
utbildningen, men man behöver också hjälpa framtida sjuksköterskor 
att skaff a sig den kunskap och de färdigheter som behövs för att prak-
tiken ska kunna utvecklas kontinuerligt. Shaw et al. (2008) beskriver 
vilka kunskaper och färdigheter som behövs för utveckling av den prak-
tiska verksamheten:

• att skapa personcentrerade relationer genom stöd till enskilda 
och till grupper

• att etablera och tydliggöra en vision och egenansvar
• att använda erkända metoder och processer inom utveckling av 

praktik
• att arbeta eff ektivt i olika kontexter och kulturer
• att ha tillgång till och tillämpa evidens.

Kunskaper och färdigheter som verkar vara särskilt utmanande för sjuk-
sköterskor är att vidareutvecklas som expert, kompetensen att handleda 
och förmågan att vara genuint kritiskt refl ekterande. Den slutsatsen har 
också diskuterats av Boomer och McCormack (2010). De identifi erade 
vikten av kompetens och säkerhet hos den som ska bli handledare och 
vikten av att vara refl ekterande. De formulerade detta som ”skärpt med-
vetenhet, förändring och utveckling av sig själv på ett personligt och yr-
kesmässigt plan” (s. 639). En samsyn i litteraturen om praktikutveck-
ling tyder på att detta är en stor utmaning, och man behöver således 
titta på hur man kan utveckla sin refl ekterande förmåga på olika sätt.

En refl ektion kring de olika teman som kom upp i samband med ut-
värderingen av fallstudien ger slutligen en bra grund för den som över-
väger att utveckla personcentrerad omvårdnad vid en vårdinrättning. 
Varje tema hänger samman med de övriga och sammantaget visar de hur 
komplex personcentrerad omvårdnad är och att man behöver gå tillväga 
på ett systematiskt sätt för att utveckla en sådan omvårdnad. 
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Dessa teman är:
• Alla teammedlemmar behöver engagera sig i processen för ut-

veckling av personcentrerad vård och teamet bör ställa sig bakom 
en projektplan.

• Kliniska team behöver ha en plan, för den kontinuerliga praktik-
utvecklingen, som innefattar handledning och strukturerade re-
fl ektioner kring praktiken.

• De ofrånkomliga motsägelser och konfl ikter som uppstår i prak-
tiken behöver diskuteras och ses som en del av utmaningen med 
att arbeta i organisationer som hela tiden utvecklas.

• Teammedlemmar behöver stöd och handledning för att kunna 
utveckla den självsäkerhet och kompetens som behövs för att ar-
beta på ett nytt sätt, samt tydliga principer som främjar delak-
tighet och samarbete.

• Vårdmiljön behöver ledas på ett sätt som möjliggör fl exibilitet i 
det praktiska arbetet och inte upprätthåller stelbenta ”struktu-
rer, processer och regler” som ställer upp hinder för personcen-
trerade värden.

• Innan ett program för utveckling av personcentrerad praktik in-
leds är det av största vikt att utveckla en handlingsplan som byg-
ger på en bedömning av det aktuella sammanhanget.

• Begrepp och teorier för personcentrering behöver föras in i sjuk-
sköterskeutbildningarna, och man bör föra en kritiskt refl ekte-
rande dialog med studenterna om den personcentrerade omvård-
nadens möjligheter och utmaningar.

Slutsats
Många delar av personcentreringen fordrar att sjuksköterskorna utövar 
många av de värden som är själva kärnan i professionen, som omsorg 
och medkänsla, men det helt avgörande för personcentrerad omvård-
nad är den kontext där sjuksköterskorna arbetar. Sjuksköterskor för-
väntas vara professionellt kompetenta och arbeta enligt högsta möjliga 
standarder (fastställda av nationella myndigheter), samtidigt som det 
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är absolut nödvändigt att hälso- och sjukvårdsorganisationerna stöder 
utvecklingen av personcentrerad omvårdnad med hjälp av program för 
praktikutveckling, kontinuerliga kvalitetsförbättringar och livslångt ar-
betsbaserat lärande. Om sådana stödsystem fi nns på plats kan person-
centrerad omvårdnad bli verklighet för alla!
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