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Abstrakt 
 
Bakgrund Antalet äldre som behöver hemsjukvård ökar. Sjuksköterskan är 

omvårdnadsledare som ska leda teamet i strävan att uppnå personcentrerad vård hos 

den äldre.  
 
Syfte Syftet med denna uppsats var att sammanställa forskning om sjuksköterskans 

ledarskap med fokus på faktorer som påverkar personcentrerade processer inom 

hemsjukvård av äldre. 

 
Metod Metoden var en litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna CINAHL, 

PudMed och PsycINFO. Efter diskussion om artiklarnas innehåll, 

kvalitetsgranskades relevanta artiklar och sju artiklar valdes ut och analyserades.  
 
Resultat Resultatet beskrivs utifrån tre kategorier som var att öka medvetenheten 

om personcentrerad vård, gensvar av personcentrerad vård och hinder i 

ledarskapet. Resultatet visar att sjuksköterskans ledarskap har inverkan på huruvida 

en personcentrerad vård uppnås eller inte. 
 
Slutsats Litteraturstudien visar att sjuksköterskans ledarskap kan påverka 

genomförandet av personcentrerad vård. Mer kunskap och utbildning samt tillgång 

till ett ramverk behövs hos all vårdpersonal för att kunna förstå vad personcentrerat 

arbetssätt innebär. 
 
Nyckelord 
Elder, geriatric, nurse, leadership, person centered care, home care. 
 
Tack 
Vi vill tacka vår handledare Stefan Andersson för handledning och stöttning genom 

hela arbetet.  
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1 Inledning 

Personcentrerad vård innebär att se hela människan och låta hens värderingar och 

erfarenheter ha en central roll i utformandet av vården (Hörnsten 2018). 

Sjuksköterskan har en ledande roll i omvårdnadsarbetet. Hen har en viktig roll i att 

utveckla personcentrerad vård och verka för att vården och omvårdnaden håller god 

kvalitet. Sjuksköterskan har ofta nära kontakt med personen som vårdas och har 

därmed möjlighet att kunna framföra personens önskemål och tankar vidare till 

teamet (Lindberg, 2015).  

Studien kommer bestå av forskning kring personcentrerad vård som inriktar sig på 

personer över 65 år som får vård i hemmet eller på särskilt boende runt om i 

världen. Sedan tidigare har vi erfarenhet av arbete och praktik inom kommunal 

verksamhet samt på en geriatrisk vårdavdelning på länssjukhuset i Kalmar. Från 

praktik och arbete har det erfarit att sjuksköterskan har många olika ansvarsområden 

och att sjuksköterskan inte alltid kan låta ledarskapet blomstra. Inom kommunal 

vård har sjuksköterskan oftast en mer rådgivande roll än en omvårdnadsledande roll. 

Inom landstinget har det upplevts att sjuksköterskan har mycket administrativt 

arbete som hindrar hen från att leda vårdpersonalen mot personcentrerad vård. Som 

blivande sjuksköterskor kommer vi komma i kontakt med den äldre inom vården. 

Därav vill vi undersöka sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerade 

vårdprocesser inom hemsjukvård av äldre, med fokus på sjuksköterskors ledarskap, 

då vi anser att det är viktig del i vården som behöver belysas. Vi vill även söka svar 

om sjuksköterskans ledarskap har inverkan på möjligheten att skapa personcentrerad 

vård. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Vård av äldre inom hemsjukvård 

Hemsjukvård bedrivs i ordinärt boende och i särskilt boende samt i daglig 

verksamhet. Vården genomförs av legitimerad hälso-sjukvårdspersonal och av 

annan vårdpersonal med delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
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råd. Inom hemsjukvården ges omvårdnad, rehabilitering, habilitering samt 

medicinska insatser. Vården är till för personer som behöver ha långvariga insatser 

från hälso- sjukvården (Socialstyrelsen, 2008).  

Hemsjukvården är en komplex verksamhet där majoriteten av vårdtagarna är över 

65 år (Josefsson & Ljung, 2017). Antalet äldre som behöver hjälp i hemmet ökar, 

vilket ställer högre krav på vårdpersonal. Insatser av kommunal hälso- och sjukvård 

gavs till 392 000 personer år 2016 och till strax över 400 000 år 2017 

(Socialstyrelsen, 2018). Hemsjukvården har en stor betydelse för att den äldre ska 

kunna blir vårdad i hemmet trots den äldres komplexa sjukdomstillstånd. Därmed 

kommer den äldre inte behöva belastas med att ta sig till sjukhus eller hälsocentraler 

för vård. Hemsjukvården möjliggör att personcentrerad vård kan ske hemma hos 

den äldre för att den äldre ska kunna känna en betydelsefull livskvalitet (Duckworth, 

Repede & Elliott, 2013). Vid vård av äldre i hemmet ser man till alla komponenter 

som inkluderas i personens sociala sammanhang och inkluderar detta vid 

utformande av vårdandet. Det kan röra hemmet, personens tidigare erfarenheter, 

familj och vänner. Här ingår också att man ser till hela personens mående som 

bidrar till upplevd hälsa där man tar hänsyn till fysiska, psykiska och sociala behov 

(Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

Sjuksköterskan har en ledande roll som innebär allt från att samordna vårdteamet till 

att bedöma, leda och sätta mål. Även samverka med arbetsteamet, den äldre och 

dennes anhöriga så en personcentrerad vård uppstår (Josefsson & Ljung, 2017). 

2.2 Personcentrerad vård 

För att särskilja på begreppen personcentrering och personcentrerad vård definierar 

begreppet personcentrering att sätta personen i centrum. Att utgångspunkten tas från 

vem människan är som person, där sjuksköterskan ser till både personens autonomi, 

värdighet, integritet och sårbarhet. En personcentrerad vård handlar mer om det 

förhållningssätt sjuksköterskan och annan vårdpersonal har vid kliniskt 

praktiserande, med utgångspunkt från personens livsberättelse och livssituation 

(Uggla, 2014).  
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Livsberättelsen från den äldre som vårdas är en viktig del samt en grund som stödjer 

den personcentrerade vården. Att ta sig tid till att lyssna på personens historia är en 

underskattad omvårdnadsåtgärd, som oftast inte dokumenteras. Forskning visar att 

få berätta samt veta att någon lyssnar på ens berättelse är hälsofrämjande, genom att 

det lindrar lidandet och förebygger ohälsa (Blomqvist & Beck, 2017).  

 

En kärnkompetens inom sjuksköterskeyrket är att bedriva en personcentrerad vård. 

Inom hemsjukvård ska sjuksköterskan bedriva vården utifrån den äldres 

livsberättelse, det vill säga vem den äldre är idag samt hur hen har levt sitt liv. Detta 

ska ligga till grund för vad som utvecklar en personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

I denna studie används begreppet “personcentrerad vård”, som till skillnad från 

“patientcentrerad vård”, har en mer holistisk riktning (Blomqvist & Beck, 2017). 

Den personcentrerade vården syftar till att se hela människan. Sjuksköterskan ska 

respektera den äldre som individ och ta hänsyn till den äldres erfarenheter, 

värderingar och preferenser i omvårdnaden (Dahlberg & Segesten, 2015). 

 

Personcentrerade vårdprocesser handlar om vad som behövs utföras i omvårdnaden 

och hur det ska utföras. Det handlar om att förstå den äldres värderingar, vara 

genuint engagerad, ha en medveten närvaro och ett holistiskt vårdande. Det handlar 

även om att förstå att den äldre är i underläge både institutionellt, kognitivt och 

existentiellt. Detta innebär att sjuksköterskan behöver minimera detta underläge för 

att jämna ut olikheterna som kan upplevas finnas mellan den äldre och 

sjuksköterskan. Det gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa dialog med den 

äldre, där sjuksköterskan inte hamnar i överläge och blir den som informerar eller 

sitter på svar om omvårdnaden (Blomqvist & Beck, 2017). 
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2.3 Vårdandets sammanhang  

Vården av den äldre sker i ett sammanhang som påverkas av organisationen och den 

fysiska omgivningen runt omkring. Detta sammanhang kan förstås som vårdande 

sammanhang (Blomqvist, 2017; McCormack & McCance, 2017).  

De konstruktioner som utgör vårdande sammanhang är organisation, teamarbete, 

vårdkedjan, arbetsmiljö och vårdplanering. McCormack och McCance (2017) påstår 

att dessa kan ha stor inverkan på personcentrerad vård och kan ha stora 

förutsättningar att förbättra och underlätta detta. McCormack och McCance menar 

att de strukturer som utgör sammanhanget har en betydande inverkan på 

personcentrerad vård och har störst potential att begränsa eller förbättra 

underlättande av personcentrerad vård. I detta arbete studeras sjuksköterskans 

ledarskap i detta sammanhang.  

Sjuksköterskan har kunskap kring vård- och omsorgsinsatser, vilket är en 

nödvändighet för att kunna bemöta de omvårdnadsbehov som finns hos varje 

enskild individ. Sjuksköterskan har flera ansvarsområden vad gäller vård av äldre. 

Det handlar både om att kunna identifiera behov av preventiva omvårdnadsåtgärder, 

vårda genom ett personcentrerat förhållningssätt, men också att sammanhålla en 

fungerande vårdkedja där alla olika professioner i teamet kan samverka runt den 

äldre. På organisatorisk nivå har sjuksköterskan även ett ansvar när det kommer till 

utveckling av vården (Wijk & Rämgård, 2017).  

En fungerande vårdkedja möjliggör att vården för den äldre blir rättvis och likvärdig 

där hälso- och sjukvårdsinsatser utförs. Att detta fungerar är viktigt för att arbetet 

mellan de olika organisationerna ska kunna fungera utan att den äldres vård hamnar 

mellan olika ansvarsområden och därmed eventuellt inte blir utförd. För att undvika 

att detta händer krävs vårdplanering. Vad gäller vårdplanering krävs även att 

professionerna arbetar i team tillsammans med den äldre och dennes närstående i 

strävan att uppnå en individuell planering för just den enskilda individen för att 

kunna möjliggöra en bra vård (Rämgård & Peterson, 2017). 
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Vid utvecklandet av ett ramverk med fokus på personcentrerad vård inriktade sig 

Silén, Skytt och Engström (2018) bland annat på den vårdande miljön. De tar upp 

McCormak och McCance’s teori hur en personcentrerad vård påverkas av olika 

förhållanden inom vården. De tar upp vikten av att arbetsplatskulturen är 

demokratisk och att man inkluderar all vårdpersonal som är delaktig i den äldres 

omvårdnad (Silén et al., 2018). Sjuksköterskan som ledare spelar en viktig roll i att 

skapa en vårdmiljö som stödjer och leder till professionell omvårdnad. För att skapa 

ett engagemang hos sjuksköterskor är kvaliteten på vårdmiljön viktig. Att bygga upp 

stödjande och lojal vårdmiljö leder till effektivitet i teamet (Marthaler & Kelly, 

2014). 

2.4 Sjuksköterskan som ledare 

När den äldre blir ansluten till hemsjukvård eller flyttar in på särskilt boende tar 

kommunen ansvar för hälso- och sjukvård (Josefsson & Ljung, 2017). 

Sjuksköterskan som ledare har i uppgift att till exempel organisera, handleda, 

informera, planera och utvärdera för att utveckla ett så bra vård- och omsorgsarbete 

som möjligt utifrån den äldres behov. Till skillnad från andra chefspositioner har 

sjuksköterskan har ingen formell titulering eller position som ledare, utan detta ingår 

i yrkesprofessionen som sjuksköterska (Rosengren, 2015). Sjuksköterskan ska 

tillgodose den äldres egenvårdsbehov samt de önskemål som den äldre tydliggjort 

vid vårdplaneringen (Josefsson & Ljung, 2017).  

 

Ledarskap handlar om att driva en grupp människor mot ett gemensamt mål. Genom 

att ha god inverkan mellan relationer i arbetsgruppen och kunna se och ta till vara på 

medarbetarnas olika kompetenser kan ledaren sammanföra gruppen mot målet. 

Ledarskapet och vilka mål som sätts upp bedrivs utifrån de behov den äldre har 

(Lundin & Sandström, 2017). Ledarskap handlar om att sjuksköterskan kan stödja 

varje enskild individ i teamet samt se och förstå dennes medverkan i teamet 

(McGilton et al., 2012). 

 

Det har skett ett ökat behov av sjuksköterskor som intar en ledande roll och strävar 

mot att få teamet åt samma riktning utifrån den äldres behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Detta sedan modeller och ramverk kring omvårdnad 
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på organisatorisk nivå började utvecklas som skulle inkludera människans egen rätt 

till bestämmelse. Sjuksköterskan har möjlighet att vårda och samtala med den äldre. 

Förutsättningarna för att göra detta påverkas starkt av organisationen och 

arbetsmiljön, som bland annat utgör “sammanhanget” (McCormack & McCance, 

2012). 

2.4.1 Transformationsledarskap 

Hewitt-Taylor (2018) menar att ett transformativt ledarskap handlar om att leda 

personer eller en grupp mot ett gemensamt mål för att uppnå förändring. Strävan att 

uppnå förändring sker genom emotionell och intellektuell motivation. Meningen är 

inte att ledaren ska motivera till förändring genom makt där hot eller belöningar 

utövas. Den transformativa ledaren ska frambringa motivation hos människor där de 

själva reflekterar över moral eller värderingar istället för att få order. För att utöva 

transformativt ledarskap krävs ingen formell titulering då det handlar om att få 

andra i gruppen att själva tänka och kreativt reflektera (Hewitt-Taylor, 2018). 

Ledaren har kontroll över situationen och kan identifiera olika sätt att hantera 

följarna genom att välja en ledarskapsstil som är lämplig för situationen. 

Tillvägagångssättet i transformationsledarskap kan ursprungligen anpassas till teorin 

för situationsanpassat ledarskap (Lynch, McCormack & McCance, 2011). 

2.4.2 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap är en form av transformationsledarskap, vilket 

konstaterar att det inte finns en ledarstil som fungerar i alla situationer utan ledare 

måste vara flexibel och anpassa sig till situationen (Lynch et al., 2011). Det kan 

handla om att personer i teamet har olika kunskaper eller olika lång erfarenhet och 

behöver därför i den aktuella situationen en anpassad ledarstil. Hur ledaren väljer att 

anpassa sin ledarstil styrs även utav vilken kompetens personen eller gruppen som 

ska ledas har (Blomquist & Röding, 2010). 

 

Kärnkompetensen för att kunna leda enligt situationsanpassat ledarskap är att ha 

förmågan att fastställa andras prestationer, kompetens och engagemang samt vara 

flexibel och delta aktivt i gruppen (Lynch et al., 2011). 
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2.5 Teamarbete 

Arbete inom hemsjukvården innebär ett ansvar för den äldres vård, som ser till att 

vården är säker och av hög kvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskan utvecklar och 

förbättrar hemsjukvården tillsammans med andra professioner, med den äldre och 

dennes anhöriga. Ett team som samverkar runt den äldre kräver ett stort ansvar av 

sjuksköterskans som ledare, då hen har en central roll runt den äldre. För ett 

fungerande teamarbete krävs det att teamets deltagare samarbetar och diskuterar 

(Wijk, 2014).  

 

Sjuksköterskan har i ansvar att leda, prioritera, fördela samt samordna arbetet kring 

den äldre (Socialstyrelsen, 2008). I teamet runt den äldre ingår professioner som 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter som har ansvaret att förskriva hjälpmedel samt 

bedöma behov och insatser i förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Undersköterskor och vårdbiträde har det stora ansvaret kring den äldres personliga 

omvårdnad och service. Undersköterskorna och vårdbiträdena har en betydande roll 

för att se tecken på ohälsa och sjukdom hos den äldre och kontakta sjuksköterskan 

som har omvårdnadsansvaret kring den äldre. Sjuksköterskan har huvudansvaret 

kring teamet då hen ska främja det friska hos den äldre samt se till den äldres basala 

och specifika omvårdnadsbehov. Biståndshandläggaren bedömer och beviljar 

omsorgsinsatser kring den äldre (Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

 

Interprofessionellt samarbete innebär att flera olika team samverkar runt 

omvårdnaden av den äldre. Det innebär att sjuksköterskor tillsammans med 

undersköterskor, biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal arbetar mot 

samma mål. Vid brist på kunskap om varandras professioner och uppgifter kan det 

uppstå konflikter som påverkar teamarbetet. Det kan också skapa förvirring och 

påverka arbetet att de olika professionerna utgår från olika lagstiftningar. 

Sjuksköterskan utgår från hälso- och sjukvårdslagen och undersköterskor och 

biståndshandläggare utgår från socialtjänstlagen. Olika arbetsuppgifter tillhör de 

olika lagrummen och detta kan skapa konflikt och förvirring (Wijk & Rämgård, 

2017). 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Ramverket för personcentrerade vårdprocesser 

Som teoretisk ram för att studera personcentrerad vård och sjuksköterskans 

ledarskap har Person-centred Practice Framework av McCormack och McCance 

(2017) valts. Blomqvist (2017) har författat en svensk omarbetning om detta 

ramverk. Ramverket är beprövad bland annat inom vård av äldre för att tydliggöra 

och öka kunskapen kring personcentrerad vård (Blomqvist, 2017; McCormack & 

McCance, 2010). Ramverket grundar sig i begreppen vård och personcentrering och 

består av tre huvudområden som tillsammans skapar ett ramverk för att bedriva en 

personcentrerad vård. De tre huvudområdena förutsättningar, sammanhang och 

personcentrerade processer utmynnar i personcentrerade resultat. Ramverket kan 

ses som ett system som beskriver förutsättningar hos sjuksköterskan och grundar 

sig i sjuksköterskans kompetens och engagemang. Vidare i ramverket tar man upp 

betydelsen av ett fungerande sammanhang som inkluderar organisation, teamarbete, 

vårdkedjan, vårdplanering och arbetsmiljö (McCormack & McCance (2006); Wijk, 

2017). Personcentrerade processer innebär holistisk vård, att ha personen i fokus, 

en medveten närvaro och engagemang. Detta ramverk leder till personcentrerade 

resultat som innebär att personen som vårdas upplever vården positiv, känner sig 

involverad i vården, har känsla av välbefinnande och att vårdkulturen är helande 

(Blomqvist, 2017; McCormack & McCance, 2010).  

 

Denna modell är en middle range theory och grundar sig i ett holistiskt synsätt och 

en humanistisk filosofi där människan är i fokus. Ramverket härstammar ur fokus 

på personcentrerad vård av äldre samt med fokus på patienters och sjuksköterskors 

erfarenhet av vård och omvårdnad (Wijk, 2017). 

4 Problemformulering 

Många äldre vårdas i hemmet, därmed har sjuksköterskan en ledande roll att främja 

förutsättningar för att arbeta personcentrerat samt att den äldre upplever 

personcentrering i vården. Personcentrering innebär att se hela människan och 

inkludera dennes livsberättelse. Inte enbart se sjukdom eller symtom (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2016). Om personcentrerad vård inte uppstår kan den äldre 

uppleva sig stå utanför sin egen vård och inte känna delaktighet. Det kan i sin tur 

leda till upplevelse av osäkerhet, otrygg vård och omsorg (Hewitt-Taylor, 2018). 

 

För att möjliggöra personcentrering krävs en personcentrerad vård där vårdens 

förutsättningar, dess sammanhang och vårdande processer är i samspel (McCormack 

& McCance, 2017). En viktig del inom vården av äldre är sjuksköterskans ledarskap 

i omvårdnad, som syftar till att stödja och leda vården och omvårdnaden runt den 

äldre att utföra personcentrerad vård (Lundin & Sandström, 2015).  

5 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att sammanställa forskning om sjuksköterskans 

ledarskap med fokus på faktorer som påverkar personcentrerade processer inom 

hemsjukvård av äldre. 

6 Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie, vilket innebär att ha en specifik och avgränsad 

undersökningsfråga för att finna svar på syfte och problemformulering. För att hitta 

kunskap och svar på syftet har tidigare forskning sammanställts till ett nytt resultat 

utifrån kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien är systematiskt 

genomförd på det sätt att arbetet genomförts i tydliga steg. Utgångspunkten har varit 

från en specifik problemformulering (Kristensson, 2014).   Det har redogjorts för 

inklusions- och exklusionskriterier samt för litteraturinsamling som har 

kvalitetsgranskats. En litteraturstudie valdes att göra framför en empirisk 

litteraturstudie. Denna metod valdes för att den lämpar sig för studiens utforskande 

syfte, då vi ville sammanställa tidigare forskning samt kunna omsätta detta i 

praktiken. 

 



 

13 

 

6.1 Datainsamling 

För att finna vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studien användes 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som inriktar sig mot omvårdnad. 

Inspiration till sökord framtogs tillsammans under handledning, samt valdes ut efter 

syftets inklusions- och exklusionskriterier.  

6.1.1 Inklusions- och exklusionskrterier  

Både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades i uppsatsen då dessa ansatser 

var adekvata för studiens syfte. Artiklar som var skrivna på annat språk än svenska 

och engelska exkluderades i denna studie. För att få aktuell forskning som svarade 

på syftet valdes det att inte inkludera artiklarna som hade publiceringsdatum innan 

2009. Vid sökningarna valdes det att inte exkludera artiklar från en viss geografisk 

plats. Detta för att vi insåg att det inte fanns tillräcklig forskning i Sverige som 

svarade på syftet.   

 

Inklusionskriterier: Artiklar som svarade mot syftet som därmed innehöll vård av 

äldre inom hemsjukvård eller särskilt boende. Artiklar som beskrev sjuksköterskans 

ledarskap samt utgick från sjuksköterskeperspektivet och undersköterskor som 

uttalar sig om sjuksköterskans ledarskap. Artiklarna skulle ha etiskt tillstånd och 

vara vetenskapligt granskade.  

Exklusionskriterier: Artiklar som var mer inriktade på ett chefsledarskap, samt inte 

resonerade kring ledarskapet i relation till personcentrerad vård. Artiklar som utgick 

ifrån patientperspektivet. 

6.1.2 Provsökning 

En provsökning i databasen CINAHL gjordes för att undersöka vilka sökord som 

gav relevanta träffar utifrån syftet. Sökningen gjordes utifrån fritextsökning för att 

samla kunskap om vilka fler sökord som kunde användas för att hitta relevanta 

artiklar till vår litteraturstudie. I fritextsökning användes sökord och valdes även att 

trunkera i sökningarna för att täcka in och beredda träfflistan och därmed inkludera 

de artiklar som hade olika ändelser i sökorden (Friberg, 2017). Exempel på sökord 

var; nurs*, elder*, leadership, person centered care och home. Studiens syfte utgick 

från sjuksköterskans perspektiv och därför valde vi att trunkera ordet nurse för att få 
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en så bred beteckning som möjligt. För att begränsa antalet träffar gjordes en 

blocksökning, vilket innebar att flera sökord med samma innebörd kombinerades 

med booleska sökoperatorn OR. De olika kategorierna från varje block 

kombinerades med booleska sökoperatorn AND (Kristensson, 2014). Detta 

resulterade i en mer specifik träfflista som svarade mot syftet och antalet träffar blev 

färre.  

 

Provsökningen gav utfall av artiklar som svarade på uppsatsens syfte. Dock valdes 

det att justera sökningarna till de olika databaserna och lägga till andra sökord, för 

att bredda träfflistan. Andra sökord som använts var management, person-centred 

care, geriatric care, nursing role, situational leadership och home care. En 

provsökning gjordes även i Swemed+ med sökorden som användes i CINAHLs 

sökning. Dock hittades inga relevanta artiklar till studien.  

 

Studiens syfte utgick från sjuksköterskan, därmed användes sökord som nurse, 

nursing, nursing practice, nursing role och nurses. För att täcka in ledarskap valdes 

sökorden leadership, management, management styles, clinical nursing leader, 

nursing leadership och situational leadership. I studiens syfte ingick begreppet 

personcentrerad vård och inte patientcentrerad vård, som även det är ett vedertaget 

begrepp. Därmed användes sökord som person centered care, person-centred care, 

person centeredness och PCC. Vi ville att artiklarna skulle avse studier inom 

äldrevården. Därför valdes det att inkludera ord som elder, old, geriatric och 

elderly. Vid sökningen användes därför endast sökord som täckte begreppet 

personcentrerad vård. Trots detta resulterade sökningarna i artiklar kring 

patientcentrerad vård. Dessa uteslöts då studiens syfte fokuserade på personen och 

inte patienten.  

6.1.3 Sökning- och urvalsförfarande 

I sökningen inkluderades databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, då alla 

dessa databaser innehåller forskning inom omvårdnad. CINAHL är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015), därav valdes denna databas 

som förstahandsval vid sökning efter artiklar. Sökningen gjordes utifrån våra 
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inklusionskriterier. Avgränsningarna som gjordes var att artiklarnas 

publiceringsdatum skulle vara mellan år 2009-2019. Efter provsökningen 

utformades generella sökord samt sökord som specifikt användes till varje enskild 

databas. Sökord som användes i alla tre databaserna var exempelvis: elder, 

geriatrics, nurse, leadership och person centered care. Synonyma sökord 

kombinerades till block med den booleska sökoperatorn OR. De olika kategorierna 

från varje block kombinerades med booleska sökoperatorn AND för att få 

specificerad träfflista (se bilaga I). Artiklar som inte uppfyllde våra 

inklusionskriterier gick inte vidare till kvalitetsgranskning. Artiklar som saknade 

tillgänglig fulltext, abstrakt eller inte matchade studiens syfte gick inte heller till 

kvalitetsgranskning. Artiklar från provsökning återfanns i den slutliga sökningen, 

vilket påvisade att sökmetoden och sökorden varit relevanta för studiens syfte.  

Sammantaget lästes 113 abstrakt från de tre databasernas sökningar, 14 artiklar 

lästes i fulltext. Dock svarade inte tre av dessa artiklar mot studiens syfte, därmed 

återstod det endast elva artiklar. Två av dessa artiklar sorterades bort då dessa inte 

var empiriska eller saknade tillstånd från etisk kommitté. Av de nio kvarstående 

artiklarna, insåg vi att två artiklar var litteratursammanställningar. En 

litteratursammanställning lämpar sig inte i analysdelen i en litteraturstudie då en 

litteratursammanställning består av andrahandskällor och inte grundkällan 

(Kristensson, 2014). Detta är olämpligt att inkludera då det skulle bidra till en ytlig 

analys. Dock valde vi att använda dessa två artiklar till bakgrunden. Sammantaget 

användes sju stycken artiklar i analysen. 

6.1.4 Manuell sökning 

För att finna ytterligare artiklar till litteraturstudien, studerades referenslistan på 

redan funna vetenskapliga artiklar samt i böcker och avhandlingar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vi gick igenom alla elva artiklars referenslistor som använts i 

denna uppsats för att kunna hitta flera relevanta artiklar som överensstämde med 

studiens syfte (Friberg, 2017). Artiklarna skulle matcha våra inklusionskriterier. 

Från artiklarnas referenslista fann vi elva relevanta artiklar. Sex artiklar valdes ut 

efter läst abstrakt. Dock visade det vid närmare studerande av artiklarna att dessa 
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inte var empiriska. Därför användes ingen av dessa artiklar i uppsatsen (Friberg, 

2017).  

6.2 Kvalitetsgranskning 

De 7 artiklar som överensstämde med studiens syfte gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Granskningsmallen från Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola användes (Carlsson & Eiman, 2003). En mall användes för 

granskning av kvalitativa artiklar och en mall för kvantitativa artiklar. Utifrån 

kvalitetsgranskningsmallarnas frågor poängsattes frågeställningarna från noll till tre, 

där noll oftast innebar att artikeln saknade svaret på frågeställningen och tre innebar 

att svaret på frågan var tydlig eller välskriven. Den kvalitativa mallen innehöll 20 

frågor med ett maxpoäng på totalt 48. Den kvantitativa mallen innehöll 20 frågor 

med ett maxpoäng på totalt 47. Efter uträknad poäng omvandlades poängen till 

procent. Hamnade artikeln mellan 60-70 % var artikelns kvalitet låg, mellan 70-80 

% ansågs artikeln vara kvalitet vara medel och hamnade procentsatsen över 80 % 

tydde det på att artikeln var av hög kvalitet. Författarna bestämde innan 

kvalitetsgranskningen att artiklar med kvalitet låg bör uteslutas (Kristensson, 2014). 

Vid kvalitetsgranskningen uteslöts ingen artikel, alla sju artiklar höll kvalitet hög. 

Fem artiklar från CINAHL och två artiklar från PsycINFO hade hög kvalitet och har 

därmed använts i analysen (se bilaga III). Granskning av artiklarna gjordes 

tillsammans. 

6.3 Analysprocessen 

Studien är utformad efter en integrerad analys som enligt Kristensson (2014) är ett 

sätt att sammanställa delar från resultat i de olika artiklarna till ett nytt resultat. 

Genom att utföra en integrerad analys kan resultatet visas på ett översiktligt sätt. 

Analysprocessen i denna studie genomfördes i olika steg. Varje artikel lästes flera 

gånger för att få en djupare förståelse och därefter kunna urskilja övergripande 

likheter och skillnader i de olika resultaten. 

 

Det plockades ut stycken som svarade på syftet som sedan delades upp i 

meningsenheter. Meningsenheterna från artiklarna sammanställdes i ett Word-

dokument. För att lättare kunna dela in meningsenheterna i likheter och skillnader 
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skrevs dokumentet ut. Genom detta sätt kunde vi lättare sammanställa olika resultat 

och placera ut meningsenheter med samma innebörd under varje kategori. Under 

processen kondenserades meningsenheterna som löpte ut i en kod. Därefter 

diskuterades det fram olika samband utifrån koderna som kunde resultera i 

underkategorier. Kondensering av meningsenheterna resulterade i en 

sammanfattning av resultatens viktigaste delar, som sedan ledde oss in på 

analysprocessen för att slutligen kunna sammanställa resultaten under olika 

kategorier (Lundman & Hellgren- Granheim, 2017). Analysprocessen innebär att 

insamlade data bearbetas med hjälp av författarnas valda metod (Kristensson, 2014).  

Vi identifierade övergripande kategorier som ökad medvetenhet, gensvar av 

personcentrerad vård och hinder i ledarskapet (Se Tabell I).  

 

Tabell I. Exempel ur analysprocessen. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Undersköterskor som 

utvärderade sina 

sjuksköterskeledare 

som öppna och 

delaktiga, ansåg att 

deras vård är 

personcentrerad. 

Sjuksköterskor 

som var öppna och 

delaktiga bidrog 

till 

personcentrerad 

vård. 

Öppenhet och 

delaktighet 

bidrog till 

personcentrerad 

vård. 

Öppenhet och 

delaktighet 

Ökad 

medvetenhet 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt till 

personcentrerad vård 

påverkas av 

arbetsrelaterat 

välbefinnande samt 

de specifika 

arbetsuppgifterna som 

tillhör yrket.  

Sjuksköterskans 

förhållningssätt till 

personcentrerad 

vård påverkas av 

arbetsrelaterat 

välbefinnande 

Arbetsrelaterat 

välbefinnande 

påverkade 

sjuksköterskan 

Sjuksköterskan 

i samspel 

Gensvar av 

personcentrerad 

vård 

Sjuksköterskor ansåg 

att de inte hade tid till 

personcentrerad vård, 

då deras 

administrativa del i 

yrket tog för lång tid.  

Administrativa 

arbete hindrade 

sjuksköterskans 

personcentrering. 

Administrativa 

arbete hindrade 

sjuksköterskan  

Hinder Hinder i 

ledarskapet 
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7 Forskningsetiska aspekter 

All forskning ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, även i en 

litteraturstudie då data består av andras studie (Forsberg & Wengström, 2015). Hur 

författarna har förhållit sig till etiken i sina studier har kritiskt granskats. Då studier 

ofta är prövade på människor ansåg vi det viktigt att artiklarna i denna studie har 

tillstånd från etisk kommitté. 

 

Forskaren måste redovisa resultat som både stödjer och icke stödjer hypotesen. Att 

endast redovisa artiklar som stödjer forskarens egen åsikt anses vara oetiskt 

(Forsberg & Wengström, 2015). Vid granskning av studier har det tagits ställning 

till om studierna är etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 2014). 

8 Resultat 

Studiens resultat grundas på sju artiklar av olika design. Två kvantitativa studier, 

fyra kvalitativa studier och en studie med mixad metod. Studierna är hämtade från 

Irland, USA och Nederländerna samt två från Norge och två från Storbritannien. I 

analysen utformades olika kategorier och underkategorier som presenteras i tabell 

II. 

Tabell II Kategorier och underkategorier 

 

8.1 Att öka medvetenheten om personcentrerad vård 

Ett ledarskap där sjuksköterskan var stöttande och uppskattade undersköterskorna 

och de andra vårdprofessionerna i teamets engagemang och färdighet i vården, 

skapade motivation och förutsättningar för att utveckla en personcentrerad vård. 

Genom detta ledarskap kunde sjuksköterskans leda teamet så alla kunde fokusera på 

samma mål för den äldres välbefinnande. Det resulterade i att undersköterskornas 

Att öka medvetenheten 

om personcentrerad vård  

Gensvar av 

personcentrerad vård 

Hinder i ledarskapet 

Leda genom att närvara Sjuksköterskan i samspel Bristande ledarskap 
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och de andra i vård teamet kände sig mer inriktad att vilja och kunna leverera en 

individuell personcentrerad vård (Rokstad, Vatne, Engedal, & Selbæk, 2015; 

Jacobsen et al., 2017; McCormack et al., 2010). 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor antydde att sambandet mellan ledarskap och en 

god relation mellan personalen var den viktigaste faktorn som främjade 

medvetenhet att utveckla en personcentrerad vård (Jacobsen et al., 2017). 

Omvårdnadspersonalen uttryckte sig att bra relationer bidrog till en god 

personcentrerad vård (Willemse et al., 2014; McCormack et al., 2010). Det ansågs 

viktigt att ledaren inte endast ledde teamet utan såg till att samarbetet fungerade, 

samt lät undersköterskan få delge sitt expertkunnande i den dagliga omvårdnaden 

hos den äldre. Sjuksköterskan som utförde ledarskapet på detta vis ökade 

medvetenheten att skapa en personcentrerad vård (Rokstad et al., 2015; Jacobsen et 

al., 2017). Tre andra indikationer som också skapade positiva förändringar mot ett 

mer personcentrerat arbetssätt var tillräcklig bemanning och stöd från 

sjuksköterskan till omvårdnadspersonal, sjuksköterskans egenmakt över sina 

arbetsuppgifter samt sjuksköterskans förmåga att leda (McCormack et al., 2010).  

 

Det visade sig att ett bra samarbete mellan omvårdnadspersonalen hade betydelse 

och var en förutsättning för att kunna skapa personcentrering. Viktiga egenskaper i 

samarbetet var stöttning och att målen vid behov kunde förändras med tiden 

(Chenoweth et al., 2015). Det visade sig att samtal om personcentrerad vård gav en 

tydligare bild av vad personcentrerad vård innebär. Detta ledde till en ökad 

medvetenhet att utföra personcentrerad vård (Jacobsen et al., 2017). 

8.1.1 Leda genom att närvara  

Undersköterskor ansåg att sjuksköterskan som ledde omvårdnaden skulle visa sig 

för undersköterskorna på särskilt boende och i hemsjukvården, närvara på möten 

och känslomässigt finnas tillgänglig (Rokstad et al., 2015). För att kunna utveckla 

en medvetenhet och förmåga att vara närvarande i sitt ledarskap krävdes dock att 

sjuksköterskan kunde förstå balansen och samordna de handlingar som utförs med 

den vision teamet har. Även kunna balansera sin följsamhet i ledarskapet med 
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utförandet av personcentrerad vård (Lynch, McCance, McCormack, & Brown, 

2018). 

 

Sjuksköterskor som var öppna och mottagande för förändring samt ville vara 

delaktiga i den dagliga vården och hade vilja att visa närvaro på avdelningarna, 

gynnade undersköterskorna att arbeta personcentrerat. Genom att visa sig för 

undersköterskorna samt visa sig för de äldre ledde det till mer förståelse för 

sjuksköterskorna och delaktighet i utförandet av vårdprocessen. Att genom sitt 

arbete visa och uppmuntra, gynnade det undersköterskorna i den dagliga vården att 

arbeta personcentrerat. Det gav undersköterskorna medvetenhet för att en god 

kvalitet av vården kunde skapas (Jacobsen et al., 2017; Rokstad et al., 2015). 

Genom att utöva ett ledarskap där sjuksköterskan motiverade och skapade reflektion 

hos undersköterskorna och där sjuksköterskan själv upplevdes reflekterande och 

inspirerande i utövande av personcentrerad vård, ökade undersköterskornas kunskap 

att utvecklas på karriärplan, men även på ett personligt plan. Likväl visade det att 

ledaren skapade en tydligt sammanhängande vision, vilket var av vikt för att kunna 

utveckla ett personcentrerat arbetssätt (Rokstad et al., 2015). 

 

Situationsanspassat ledarskap innebar att sjuksköterskan skulle anpassa sitt 

ledarskapsbeetende utefter situationen och utefter vem som blev ledd, vilket bidrog 

till ett ökat personcentrerat arbetssätt (Rokstad et al., 2015). Sjuksköterskan som 

ledde genom detta flexibla förhållningssätt innebar att hen gav stöd, engagemang 

och skapade vägledning för undersköterskorna att arbeta personcentrerat, vilket 

enligt undersköterskorna ökade deras förmåga att utveckla och skapa en 

personcentrerad vård (Lynch et al., 2018; Jacobsen et al., 2017). Tillämpning av 

denna ledarskapsstil visade sig påverka undersköterskornas upplevelse av egenmakt 

vad gällde deras expertkunnande i omvårdnaden, samt ökade deras kunskap och 

förmåga att möta den äldres sociala behov. Detta resulterade i att vården blev 

personcentrerad (Rokstad et al., 2015). För att kunna utveckla en medvetenhet och 

förmåga att vara närvarande i sitt ledarskap utifrån den person sjuksköterskan har 

framför sig, framkom att sjuksköterskan behövde kunna knyta an till den andra 

personen i ögonblicket och lyssna på den andra personen (Lynch et al., 2018). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att det var deras ansvar att lära 
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undersköterskorna vad ett personcentrerat arbetssätt innebar samt förmedla deras 

tidigare kunskap om personcentrerad vård (Chenoweth et al., 2015). Det visade sig 

även att ett ledarskap där sjuksköterskan kunde vara flexibel och anpassa 

ledarskapet efter situationen behövdes för att en personcentrerad vård skulle kunna 

skapas. Detta krävde att ledaren utvecklade en medvetenhet och förmåga att vara 

närvarande i sitt ledarskap. Att sjuksköterskan samarbetade, visade uppskattning 

och förtroende och avsiktligt intresserade personen hen hade framför sig var viktiga 

komponenter för att kunna skapa den medvetenhet och närvaro som krävdes för att 

kunna leda på ett flexibelt sätt. Ett ledarskap som kunde anpassas efter situationen 

var specifikt viktigt i de situationer då de äldre med demens på särskilt boende 

upplevde agitation, oro eller ledsamhet. Som ledare var det då extra viktigt att få 

undersköterskorna att fokusera och arbeta personcentrerat för att bibehålla 

personcentrerad vård (Lynch et al., 2018). Genom att sjuksköterskorna gav 

undersköterskorna kunskap och råd om hur miljön på särskilt boende kunde påverka 

de äldre, ansåg undersköterskorna och sjuksköterskor att det bidrog med en lugnare 

och tryggare arbetsmiljö och bidrog till mindre agitation samt minskad oro för de 

äldre (Chenoweth et al., 2015). 

8.2 Gensvar av personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården hade inte bara inverkan på den äldre. 

Sjuksköterskorna uttryckte sig att personcentrerat arbetssätt ökade deras 

tillfredsställelse med arbetet (McCormack et al., 2010). Att implementera 

personcentrerat arbetssätt visade sig skapa glädje i vården och hade en positiv 

inverkan på att sjuksköterskornas arbetsmiljö och deras arbetsglädje blev naturlig. 

Sjuksköterskan som hade möjlighet att arbeta personcentrerat och fått ta del av den 

äldres livsberättelse uttryckte att kunskap om den äldres tidigare liv gav glädje 

tillbaka från både de äldre och anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att arbeta 

personcentrerat gav vården ett syfte och stämningen på arbetet fick en naturlig 

glädje som smittade av sig på omvårdnadspersonalen, de äldre samt de äldres 

anhöriga. Den glada atmosfären hade undermedvetet en naturlig inverkan på att 

personcentrerad vård skapades (Chenoweth et al, 2015; McCormack et al., 2010). 
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Sjuksköterskorna som arbetade personcentrerat fick bättre kontakt med de äldre. 

Anhöriga till de äldre såg hur ett personcentrerat arbetssätt påverkade de äldre 

positivt. Det resulterade i att sjuksköterskorna fick berömmelse av de äldres 

anhöriga, vilket i sin tur påverkade de äldre positivt. Därmed spreds glädje på 

boendet och ett personcentrerat arbetssätt fick ett naturligt mönster. Genom att 

sjuksköterskan visade intresse och vilja att lära känna den äldre skapades en 

förståelse för den äldres livsberättelse. Sjuksköterskorna som lärde känna den äldres 

livsberättelse kunde skapa sig en uppfattning om varför den äldre visade exempelvis 

oro, aggregation eller glädje. Detta låg till grund för att kunna bedriva en 

personcentrerad vård (Chenoweth et al, 2015). 

8.2.1 Sjuksköterskan i samspel 

Mer självbestämmande och egenmakt i sitt arbete samt stöd från organisationen 

visade sig vara associerat med högre tillfredsställelse, mindre emotionell utmattning 

och mer personliga prestationer. Arbetsplatsens och organisationens engagemang 

samt sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterat välbefinnande hade inverkan på 

att ett personcentrerat arbetssätt skulle kunna blomstra (Willemse et al., 2014). 

 

McCormack et al. (2010) implementerade en modell som handlade om att få 

kunskap hur ett personcentrerat arbete utförs. Efter en tid mättes konsekvenserna av 

implementering av personcentrerat arbetssätt, vilket visade att sjuksköterskans stress 

minskade, kommunikation mellan sjuksköterskan och de äldre ökade samt att den 

fysiska miljön påverkades positivt. Karriärutvecklingen som uppstod på grund av 

implementeringen påverkade sjuksköterskan positivt samt att organisationen visade 

engagemang, vilket ökade sjuksköterskans arbetsnöjdhet. Det visade sig att 

sjuksköterskor som hade mer avsikt att utföra ett personcentrerat arbetssätt vara mer 

tillfredsställda med sitt arbete (Willemse et al., 2014). Personcentrerat arbetssätt 

kunde summeras som en kultur som minskade stress och ökade tillfredsställelse i 

samband med att organisationen visade ett engagemang. Därmed minskade risken 

att drabbas av emotionell utmattning samt risken att viljan lämna sitt arbete 

(McCormack et al., 2010). Dock påvisades det att personcentrerat arbetssätt kunde 

påverka sjuksköterskorna på ett emotionellt plan som i sin tur ökade risken att 

lämna sitt arbete på grund av utmattning (Willemse et al., 2014). 
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8.3 Hinder i ledarskapet 

De olika ledarskapsstilarna kunde främja såväl som hindra införandet och 

genomförandet av personcentrerat arbetssätt (Jacobsen et al., 2017). Sjuksköterskor 

ansåg att ett hinder i ledarskapet var att dem hade bristfällig kunskap om hur ett 

personcentrerat arbetssätt utvecklas. De ansåg att den kunskap de hade fått genom 

internetutbildning eller filmer för att kunna bidra med en personcentrerad vård inte 

hade bidragit med någon kunskap. Detta tydde på att tidigare utbildningssätt varit 

bristfällig och inte gett möjlighet till att kunna utvecklas i sin 

sjuksköterskeprofession, vilket ledde till okunskap i hur en god personcentrerad 

vård skulle utföras (Smythe, Jenkins, Galant-Miecnikowska, Bentham, & Oyebode, 

2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att kommunicera med äldre eller deras 

anhöriga och behövde förbättra sina grundläggande kunskaper i kommunikation 

genom träning och kurser (Smythe et al., 2017). Svårigheter i kommunikation med 

de äldre samt deras anhöriga visade sig försvåra möjligheten att få tillgång till den 

äldres livsberättelse samt försvåra skapandet av en personcentrerad vård 

(Chenoweth et al., 2015; Smythe et al., 2017). På grund av bristfällig kunskap 

uttryckte sjuksköterskorna även att det vara svårt att föra vidare sin kunskap om 

kommunikation till undersköterskorna, då de ansåg att den utbildning de fått i både 

ledarskap och i kommunikation hade varit bristfällig (Smythe et al., 2017).  

 

Det visade sig att många sjuksköterskor ansåg att det administrativa arbetet tog tid 

från den äldre samt deras tid att visa sig på avdelningarna. Brist på tid hindrade 

sjuksköterskan att visa och leda undersköterskorna mot ett personcentrerat 

arbetssätt. Det ledde till att undersköterskorna inte kunde ta del av sjuksköterskans 

kompetens. Det behövdes mer fokus på kunskap och praktiska färdigheter som är 

relevanta för deras roller i teamet och i den äldres vård (Smythe et al., 2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att dem skulle behöva utesluta personcentrerat arbetssätt i 

sin vård. Många sjuksköterskor beskrev sitt arbete som ångerfullt, då de antydde att 

den administrativa delen av deras arbete påverkade möjlighet att få lära känna den 

äldre för att kunna utveckla ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskorna 
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uttryckte även att den administrativa tiden påverkade deras lust i arbetet och 

påverkade arbetsglädjen (Smythe et al., 2017).  

De ansåg att deras förmåga att leda påverkades av att de inte hade tid till personlig 

kontakt med den äldre. Sjuksköterskorna kände att undersköterskorna hade mer 

kontakt med de äldre, att det var undersköterskorna som hade kunskapen och 

förmågan att påverka att ett personcentrerat arbetssätt kunde skapas (Smythe et al., 

2017). Sjuksköterskans mående visade sig påverkas av arbetsbelastning, otillräcklig 

förberedelse, brist på stöd (Smythe et al., 2017; McCormack et al., 2010).  

Att organisationen inte visade något engagemang i sjuksköterskans 

karriärutveckling, påverkade sjuksköterskans övervägande att lämna sitt arbete. 

Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av att de inte hade någon makt att påverka 

organisationen att få mer utbildning för att kunna skapa en god personcentrerad vård 

(Smythe et al., 2017). Sjuksköterskorna som inte fått kunskap om hur man skapar ett 

personcentrerat arbetssätt ansåg att deras kunskap att leda teamet mot ett 

personcentrerat arbetssätt var otillräckligt. Det visade sig även ha en negativ 

inverkan på arbetsglädjen. Mer kunskap och vidareutveckling minskade den 

arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna (Smythe et al., 2017; McCormack et 

al., 2010). 

8.3.1 Bristande ledarskap 

Undersköterskorna uttryckte sig att en sjuksköterska som var frånvarande i sitt 

ledarskap minskade undersköterskornas arbetsglädje. En sjuksköterska som endast 

sporadiskt närvarande på avdelningarna hade en negativ inverkan att kunna 

genomför ett personcentrerat arbetssätt. Faktorer som påverkade genomförandet av 

personcentrerad vård kunde bero på sjuksköterskans bristande engagemang mot 

andra i teamet (Rokstad et al., 2015; Jacobsen et al., 2017). Ett ledarskap som 

uppmuntrade undersköterskan att använda sina personliga färdigheter för att skapa 

en bra vård var inte endast positiv. Då sjuksköterskan i detta ledarskap inte visade 

sig, utan förmedlade kunskap och direktiv genom annan omvårdnadspersonal, 

resulterade det i att undersköterskorna oftast kände sig ensamma och glömda 

(Rokstad et al., 2015).  
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9 Diskussion 

Diskussionen som är inspirerad av Kristensson (2014) innehåller en 

resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen bedöms resultatet 

kritiskt och vi lyfter fram lärdomar från resultatet och resultatets betydelse för det 

kliniska arbetet. I metoddiskussionen lyfts styrkor och svagheter med metodens 

förmåga att besvara studiens syfte fram.  

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa forskning om sjuksköterskans 

ledarskap med fokus på faktorer som påverkar personcentrerade processer inom 

hemsjukvård av äldre. Resultatet visade för att personcentrerad vård skulle kunna 

blomstra var kunskap om livsberättelsen, närvaro i ledarskapet och tidens inverkan 

på ledarskapet viktiga aspekter som bör tillämpas för att skapa ett gott ledarskap för 

en personcentrerad vård. 

9.1.1 Livsberättelsen i grund för personcentrerad vård  

Vårt resultat uppmärksammar att tillgång till den äldres livsberättelse kunde skapa 

en personcentrering som resulterade i personcentrerad vård. Detta stöds av Snellman 

(2009) och Rosengren (2014) som menar att kunskap om den äldres livsberättelse 

ökar förmågan att kunna se från hens perspektiv som behövs för att kunna bidra med 

personcentrerad vård. Vården ska alltid bedrivas utifrån den äldres perspektiv, 

därmed krävs det en förmåga som sjuksköterska att kunna få fram den äldres 

livsberättelse. 

 

Genom att tillämpa personcentrerad vård ökade det tillfredsställelse hos både 

omvårdnadspersonal och för de äldre. Med stöd i forskning av Silén et al., (2018) 

påvisas att kunskap om den äldres livsberättelse ökar möjligheterna att leda på ett 

sätt som skapar förutsättningar för personcentrerad vård som bidrar med ett ökat 

välbefinnande hos den äldre. Utifrån resultatet framkom det att vårdpersonalens 

arbetsglädje ökade samt deras medvetenhet att fortsätta arbeta personcentrerat. 

Därför visar resultatet vikten av att ta del av den äldres livsberättelse kan resultera i 

mycket mer än vad man kunnat tro. Det ger inte bara den äldre bättre vård, utan 
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inverkar även på arbetsglädjen. Detta styrks av Blomqvist (2017) som menar att den 

äldres livsberättelse ligger till grund för skapandet av personcentrerade 

vårdprocesser, där sjuksköterskan bör ha medveten närvaro, utföra holistiskt 

vårdande, utgå från den äldres preferenser, värderingar samt låta den äldre få vara 

delaktig och berätta hur den äldre vill ha sin vård. 

 

Det var tydligt att tidsbristen var den största faktorn som har inverkan på 

personcentrerad vård. Dahlberg och Segesten (2010) menar att utan tid finns ingen 

möjlighet att kunna förstå den äldres värld. Om kunskap saknas om den äldres 

livsberättelse, hur ska då sjuksköterskorna eller annan vårdpersonal kunna bidra till 

en personcentrerad vård. Då blir vården inte vårdande utan kan resultera i ohälsa hos 

den äldre. Allt grundar sig i den äldres livsberättelse. 

9.1.2 Närvaro i ledarskapet 

Resultatet visar vikten av ett ledarskap med engagemang och närvaro samt en 

sjuksköterska som leder och låter undersköterskorna få visa sitt expertkunnande i 

omvårdnaden. Ett gott ledarskap hos sjuksköterskan stödjer teamet och vården mot 

ett mer personcentrerat förhållningssätt. En sjuksköterska ska ha förmågan att leda 

omvårdnadsarbetet och teamet så allas kompetenser återspeglas och bidrar till den 

äldres hälsa och välbefinnande. Silén et al., (2018) styrker detta resonemang genom 

att hävda att ett hållbart ledarskap ger positivitet till vårdpersonalen, ökar deras 

egenmakt i omvårdnaden och stärker deras förutsättningar för att arbeta 

personcentrerat. Resultatet stödjs av Blomqvist (2017) som menar att om 

sjuksköterskan som är ledare i vården inte kan visa närvaro, vem ska då leda vården. 

Blomqvist menar att vårdandets sammanhang spelar roll för att för att skapa en god 

personcentrering runt den äldre. Att integrera teamet och ta till vara på allas 

kompetenser i omvårdnadsarbetet ökar vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta 

personcentrerat. McCormack och McCance (2017) hävdar att vårdteamets fulla 

potential endast kan verkställas om de strukturer som utgör sammanhang befrämjar 

ett personcentrerat sätt att arbeta. Detta styrks av Lynch et al. (2011) som belyser att 

en ledare som är flexibel och anpassar sig till situationen samt låter alla i teamet få 

delge sin expertis bidrar till upplevelse av egenmakt i omvårdnaden hos 
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vårdpersonal. Detta bidrar till en personcentrerad vård och att vården utformas från 

den äldres preferenser.  

 

Resultatet beskriver även att sjuksköterskans tillgång till egenmakt i 

arbetsuppgifterna påverkar ett arbetsrelaterat välbefinnande. Detta styrker 

Blomqvist (2017) med att beskriva förutsättningar för personcentrerad vård, som 

innebär att sjuksköterskans professionella och sociala kompetens samt engagemang 

behövs för att arbeta personcentrerat. Blomqvist (2017) beskriver i modellen för 

personcentrerad vård att sjuksköterskan måste ha självkännedom och kunskap om 

sina värderingar för att kunna bidra med sina kunskaper om personcentrerad vård. 

Detta sammanhänger med funna resultat, då många sjuksköterskor ansåg att 

närvaron i vården hindras på grund av administrativa uppgifter, som i sin tur låg i 

relation till sjuksköterskan arbetsrelaterade välbefinnande. Wijk och Rämgård 

(2017) stryker att organisationen påverkar sjuksköterskans arbete då tid att närvara i 

vården tas bort på grund av administrativt arbete. Organisationen kan också påverka 

sjuksköterskan att arbeta personcentrerat genom tillgång till ny kunskap. Rätt 

kunskap nödvändigt för att skapa en personcentrerad vård. Detta visar även 

Kjellberg och Hök (2014) som hävdar att rätt kompetens krävs för att uppnå 

personcentrerad vård. De hävdar även andra strukturer såsom informationssystem, 

arbetsplatskultur, relationer och organisationskultur kan underlätta för 

genomförandet av personcentrerad vård. 

9.1.3 Tidens inverkan på ledarskapet  

Resultatet belyser att sjuksköterskans tid och närvaro påverkar förmågan att delge 

sin kunskap samt få tillgång till den äldres livsberättelse. Genom att inte ha tid 

resulterade det i att sjuksköterskan inte hade möjlighet att förmedla sin kompetens 

eller kunskap till annan vårdpersonal. Det minskade sjuksköterskans förmåga att 

lära känna den äldre samt leda annan vårdpersonal, vilket bidrog till minskad 

personcentrerad vård. Detta belyser vikten av tid, tid som påverkas av det 

administrativa jobbet som ingår i sjuksköterskans yrke. Wolf och Carlström (2014) 

styrker detta genom att hävda att tidsbrist kan ligga till grund för att vårdpersonal 

skapar en negativ inställning till införandet av personcentrerad vård. 
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I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tid att närvara 

med de äldre på samma sätt som undersköterskorna, vilket bidrog till minskad 

förmåga att kunna skapa ett personcentrerat arbetssätt. Tidsbrist var en av orsakerna 

som påverkade att sjuksköterskorna inte hade tillgång till den äldres livsberättelse, 

därmed resulterade det i att en personcentrerad vård fick uteslutas. Detta stödjer 

Wolf och Carlström (2014) genom att hävda att utförande av personcentrerad vård 

ofta förhindras på grund av tidsbrist då vårdpersonal upplever att omständigheterna 

under arbetspasset skapar en känsla av tidsbrist. Detta resulterar i att den äldre inte 

får en personcentrerad vård. McGilton et al. (2012) studie visar att en modell som 

stödjer sjuksköterskans ledarskap i teamet behövs för att öka ett personcentrerat 

arbetssätt och för att omvårdnaden ska bli personcentrerad. 

 

Dagens sjuksköterskor måste veta hur man leder. Effektivt ledarskap inom 

sjukvården är av störst vikt. Sjuksköterskan representerar den största delen inom 

sjukvården och därför är sjuksköterskans förmåga att stötta teamet samt se till att 

den äldre blir delaktig i sin egen vård viktig (Marthaler, Searle Leach, Gyurko, 

2014). Vi har insett under vårt arbete att inte finns mycket forskning om 

sjuksköterskans förmåga att leda enligt ett situationsanpassat ledarskap, vilket 

verkar vara en ledarstil som har bra egenskaper. Att ha förmågan att kunna vara 

flexibel i sitt ledarskap har i resultatet visat sig vara fungerande inom vården. Det 

visar också att sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig ser till att alls 

expertområde i vården framhävs, vilket främjar vården mot en mer personcentrerad 

för den äldre. 

 

Alla dessa kriterier från modellen knyts ihop om sjuksköterskans kunskap om sin 

ledande roll i vården får visas, att tiden att leda vården påverkas av det 

administrativa arbetet. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig, och hur ska en 

sjuksköterska utan närvaro kunna leda teamet mot samma mål för att uppnå 

personcentrering. 

9.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är inspirerad av Kristensson (2014). Nedan kommer studiens 

metod och genomförande diskuteras utifrån kvalitetsaspekterna sökstrategi, 
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analysprocessen och de analyserade artiklarnas tillförlitlighet samt överförbarhet. 

Även etiska utgångspunkter kommer diskuteras.  

9.2.1 Sökning- och urvalsförfarande  

En styrka var att både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades då dessa 

ansatser ansågs adekvata för studiens syfte. Detta gav ett djupare, mer omfångsrikt 

datamaterial och varierat urval, vilket stärker tillförlitligheten (Kristensson, 2014). 

En annan styrka var att utesluta artiklar publicerade innan 2009. Detta resulterade i 

ett aktuellt och lättare överförbart resultat till dagens vård. Dock insåg vi att det 

fanns brist på empiriska studier som överensstämde med sökorden och studiens 

syfte. Hade det valts att ha ett större tidsspann hade eventuellt mer forskning som 

svarade på syftet hittats. Dock hade ett större tidsspann minskat överförbarheten, då 

enligt Kristensson (2014) överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet 

kan överföras till andra kontext. Därmed anser vi att inkludera studier gjorda innan 

2009 hade minskat överförbarheten till dagens samhälle.  

 

En styrka i framtagande av sökord och sökkombinationer har varit genom 

handledning. Diskussion om sökord och sökkombinationer som lämpar sig för syftet 

gjordes för att få en omfångande men specificerad träfflista. Detta har utökat vår 

förmåga att finna relevant litteratur som svarade på studiens syfte och därmed 

bidragit till relevant innehåll för resultatet. Vi diskuterade tillsammans innan 

sökningarna i PubMed och PsycINFO att vissa sökord skulle utökas utifrån vår 

sökning i CINAHL, för att fånga in flera artiklar som svarade på syftet. Sökord som 

specifikt valdes att införa i sökningen i PubMed var exempelvis Nursing role medan 

i PsycINFO valdes sökord som exempelvis Clinical Nursing leader. Detta skulle ge 

oss ett större utbud av artiklar samt minska risken att finna endast samma artiklar i 

de tre olika databaserna. 

 

I vilken utsträckning studiens resultat är överförbart avgörs av läsaren. Dock kan 

överförbarheten stärkas av att författarna beskriver deltagarna och vilken 

vårdkontext som valts att undersöka läsaren (Kristensson, 2014), som i detta fall var 

hemsjukvård. Genom att avgränsa sökningarna mot hemsjukvård anser vi att det 

stärker överförbarheten. Däremot gjordes inga geografiska avgränsningar, vilket 
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enligt Kristensson (2014) påverkar överförbarheten negativt då det blir svårt att 

överföra resultatet till en vårdkontext i Sverige. Överförbarheten styrks utifrån god 

beskriven urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod, vilket författarna 

anser att dem utformat i denna uppsats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

 

Endast artiklar med tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden har 

gjorts inkluderades, då forskningen som undersökts bedrivits på människor. I 

granskningsmallen som använts fanns det en fråga om artikeln hade etiskt tillstånd. 

Hade en granskningsmall utan den frågan använts, hade det lagts till i efterhand 

eftersom det var av betydelse för oss. I en litteratursammanställning behövs det tas 

ställning till om de studier som granskas är etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 

2014). Att endast inkludera artiklar som haft etiskt tillstånd kan ha bidragit till att 

artiklar uteslutits som varit av relevans för studiens syfte. Under studiens 

utformande framkom att forskning på personal inte alltid kräver ett etiskt tillstånd, 

vilket kan ha bidragit till att artiklar exkluderats och därmed försvagat resultatet 

(Etikprövningslagen, SFS 2003:460). Vi anser inte att det försvagar resultatet, dock 

kan det ha försvårat framtagandet av artiklar som svarar på studiens syfte.  

 

En styrka var att många artiklar fick uteslutas då dessa inte utgick från 

sjuksköterskans perspektiv, utan mer grundade sig i ett chefsledarskap eller att 

chefer skulle leda sin arbetsgrupp mot en personcentrerad vård. Enligt Kristensson 

(2014) ökar överförbarheten om resultatet kan överföras till andra sammanhang. Att 

inkludera ett chefsledarskap skulle då minska överförbarheten. Under utformande av 

uppsatsen framkom det svårt att endast utgå från sjuksköterskans perspektiv. Därav 

inkluderades även undersköterskor och familjemedlemmars perspektiv. Genom 

undersköterskornas deltagande i studierna har man kunnat undersöka vilken typ av 

ledarskap som bidragit positivt. Genom familjemedlemmarnas deltagande har man 

kunnat få fram hur dem anser att sjuksköterskans personcentrerade arbetssätt haft 

inverkan på den äldre. Detta anses som en styrka då det gett ett mångsidigt 

perspektiv på sjuksköterskans ledarskap. Enligt Kristensson (2014) ökar detta 

tillförlitligheten då det har utformat ett varierat urval. 
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Sjuksköterskans ledarskap i relation med personcentrerad vård visade sig inte vara 

mycket empiriskt beforskat trots många sökord och sökkombinationer. Detta ansågs 

vara förvånande eftersom personcentrerad vård idag är ett utbrett ämne i Sverige. 

Under processen har det framgått att sökbegreppen hade behövts utvidgas med 

exempelvis personcentrerade processer för att täcka in ett större utbud av 

personcentrerad vård i relation med sjuksköterskan ledarskap. 

 

En svaghet i denna litteraturstudie är att artiklarna som inte hade abstrakt 

tillgängliga valdes bort och lästes därmed inte i fulltext. Även artiklar som kostade 

pengar exkluderades, vilket kan ha orsakat att relevant forskning fallit bort. Detta på 

grund av svårigheter att utifrån abstraktet urskilja vilket ledarskap artikeln handlade 

om, ifall det gällde chefens ledarskap mot sin personal för att kunna skapa en 

personcentrerad vård eller sjuksköterskan ledarskap mot vårdpersonal och kollegor 

för att skapa en personcentrerad vård. Hade vi valt att införskaffa dessa artiklar hade 

det kanske framkommit ett annat resultat. Det kunde även stärkt det resultat som nu 

framkom.  

9.2.2 Analys 

En svaghet i analysen är att processen till stora delar har gjorts tillsammans och 

diskuterats under arbetets gång. Analys av artiklarna bör göras individuellt, för att 

sedan träffas och diskutera vad var och en kommit fram till. Detta för att skapa en 

triangulering som i sin tur hade gjort resultatet mer trovärdigt (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vi anser att det varit givande att ha en öppen dialog där vi 

kunnat diskutera svårigheter med att förstå artikelns innehåll. Det har bidragit till 

mer förståelse.  

 

Meningsenheterna plockades ut var för sig. Dock utförde kondensering, kodning, 

underkategorier och kategorier tillsammans. Detta kan vara en svaghet i sig då detta 

kan ha haft inverkan på våra tankar om texternas innehåll, det vill säga att vi 

omedvetet påverkat varandras tankar om texterna och artiklarna. Enligt Forsberg 

och Wengström (2015) hade resultatet blivit mer trovärdigt om vi inte utfört det 

tillsammans. Om processen gjorts var för sig hade eventuellt andra eller fler 

perspektiv upptäckts och bidragit till resultatet. En annan svaghet är att det i 
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analysen valdes att översätta meningsenheterna till svenska och sedan kondensera 

texterna utifrån det svenska språket. Genom att översätta den engelska texten till 

svenska kan påverka vår tolkning och missuppfatta innehållet. Vid tolkning av 

texterna har medvetenhet om tidigare erfarenheter och förförståelse funnits i 

beaktning för att minska risken för feltolkning. 

 

En styrka i analysprocessen var att meningsenheterna skrevs ut och klipptes isär, för 

att sedan lättare kunna se likheter och olikheter i de olika meningarna. Därifrån 

kunde vi se att olika delar bildade en helhet (Kristensson, 2014). Meningarna 

placerades ut och sammanställdes i olika kategorier. Genom detta sätt kunde vi 

lättare sammanställa resultatet. Detta arbetssätt skapade en bättre överblick för att 

kunna finna en tråd och väva samman resultaten från de olika artiklarna till ett 

resultat i denna litteraturstudie. I och med att metoden har beskrivits och 

analysprocessen väl synliggjorts har tillförlitligheten för studien ökat (Kristensson, 

2014). 

9.2.3 Tillförlitlighet 

En av författarna har dykt upp i två av våra valda artiklar i resultatet samt medverkat 

i en bok och en artikel som används i bakgrunden. Detta kan ses som en svaghet för 

tillförlitligheten, då Kristensson (2014) beskriver att tillförlitligheten ökar vid ett 

varierat urval. 

 

Många artiklar som finns i denna studie har studerat McCormack och McCance’s 

teori. Artiklarna har även ofta refererat till McCormack & McCance´s forskning. Vi 

anser att detta styrker ramverket för personcentrerad vård och att studiens teoretiska 

referensram stödjer möjligheterna för att utveckla en personcentrerad vård genom 

tillämpning av McCormack och McCance´s ramverk. Detta enligt Kristensson 

(2014) ökar tillförlitligheten genom att fler personer har granskat insamlat material 

och därmed ökar trianguleringen.  

 

Dock finns det förståelse att McCormack och McCance är väl insatta i sitt 

utformande av ramverket och har stor kunskap om personcentrerad vård. Detta kan 

ha påverkat deras egna fördomar om personcentrerad vård och vårdande 
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sammanhang. Detta kan ha bidragit med svaghet i resultaten, då McCormack och 

McCance´s förkunskaper kan ha en inverkan på forskningen. Enligt Kristensson 

(2014) ökar tillförlitligheten om författarna inte har förutfattade meningar.  

10 Kliniska implikationer 

10.1 Förslag på framtida forskning  

Under vår litteraturstudie har vi uppmärksammat att sjuksköterskans förmåga att 

leda och bidra med sin omvårdnadsexpertis till teamet runt den äldre påverkas på 

grund av tidsbrist, och sjuksköterskan blir därför idag mer rådgivare istället för 

ledare. Det har visat sig finnas knapphändig forskning om sjuksköterskans förmåga 

att leda enligt ett situationsanpassat ledarskap i relation till personcentrerad vård, 

vilket enligt oss verkar vara en ledarstil som har bra egenskaper. Att ha förmågan att 

kunna vara flexibel i sitt ledarskap har i resultatet visat sig vara fungerande inom 

vården då det frambringar kompetens och motivation hos omvårdnadspersonalen 

och därmed bidrar till personcentrerad vård. Därför vill vi se att organisationen 

bidrar med utbildning om situationsanpassat ledarskap till sjuksköterskan. 

 

Vi har uppmärksammat att det råder okunskap om vad personcentrerad vård innebär 

samt hur man arbetar personcentrerat. Det har även uppmärksammats att det finns 

otillräcklig utbildning i vad personcentrerad vård innebär samt tillgång till ett 

ramverk som leder vården mot personcentrering. Sjuksköterskan behöver mer 

kunskap om personcentrerad vård för att kunna skapa en god vård till den äldre. Vi 

anser även att behov av kunskapsutveckling hos sjuksköterskan som ledare behövs 

för att se till att den äldres personcentrering står i fokus i vården och att inte 

organisationen eller vårdpersonalens preferenser står i fokus. Därför anser vi att 

sjuksköterskor och organisationen bör tillämpa McCormack och McCance´s 

ramverk för att öka medvetenheten om personcentrerad vård.  
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11 Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad som inverkar på 

personcentrerade vårdprocesser inom hemsjukvård av äldre, med fokus på 

sjuksköterskans ledarskap. I uppsatsen framkom vikten av att tillämpning av 

personcentrerad vård skapar en bättre vårdmiljö. Det kan även öka sjuksköterskans 

och övrig vårdpersonals arbetsglädje som i sin tur ger tillbaka till den äldre. Resultat 

belyser även vikten av sjuksköterskans förmåga att leda teamet mot ett mer 

personcentrerat arbetssätt grundar sig i kunskap om ledarskap. Det visade att 

sjuksköterskan hade en okunskap och brist på tid som inverkade på möjligheten att 

närvara på vårdavdelningar eller hos den äldre för att ledarskapet ska kunna driva 

fram en personcentrerad vård. Därmed har sjuksköterskans ledarskap inverkan för 

att ett personcentrerat arbetssätt ska kunna tillämpas. Det har framkommit att det 

saknats kunskap om vad personcentrerad vård inneburit eller att det saknats tillgång 

till ett ramverk som stöd för att utveckla en personcentrerad vård. Därmed visar det 

vikten av att tillämpa McCormack och McCance’s modell för en personcentrerad 

vård för att öka medvetenheten och kunskapen om sammanhangen mellan de olika 

systemen som har inverkan på att uppnå en personcentrerad vård. De olika systemen 

som tillsammans behöver fungera för att utmynna i personcentrerade resultat är 

förutsättningar för personcentrerad vård, vårdandets sammanhang och 

personcentrerade processer.   

 

Därmed kan vi dra slutsatsen att sjuksköterskans ledarskap kan påverka 

genomförandet av personcentrerad vård. Mer kunskap och utbildning samt tillgång 

till ett ramverk behövs hos all vårdpersonal för att kunna förstå vad personcentrerat 

arbetssätt innebär. 
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 292    

S17 Person-centred care 

 

 1,133    

S18 Person centered care 

 

 4,713    

S19 PCC 

 

 1,172    

S20 S16 OR S17 OR S18 

OR S19 

 

 4,869    

S21 Home Care  64,543    

S22 Home Health care 

 

 44,084    



 

iv 

 

S23 Home Healthcare  4,470    

S24 Home Nursing  30,060    

S25 House calls 

 

 1,115    

S26 S21 OR S22 OR S23 

OR S24 OR S25 

 

 61,216    

S27 S4 AND S9 AND S15 

AND S20 AND 26 

 

 112    

S28 S4 AND S9 AND S15 

AND S20 AND 26 

Peer Review  

 

95    

S29 S4 AND S9 AND S15 

AND S20 AND 26 

Publish date 

2009-2019 

 

85 62 4 2 

 

 = Trunkering  OR och AND = Booleska sökoperatorn 
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Bilaga II- Artikelmatris 
 

Nr Författare/ År Tidskrift/ Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
1 Chenweth, L., Jeon, 

Y-H., Stein-Parbury, 

J., Forbes, I., Cook, 

J., … Tinslay, L. 

(2015).  

USA 

International Psycogeriatrics: 

PerCEN trial participant 

perspectives on the 

implementation and outcomes 

of person-centered dementia 

care and environments 

Syftet var att förstå 

bristerna i 

personcentrerad 

demensvård från olika 

synvinklar (chefer, 

sjuksköterskor, 

vårdpersonal, familjer), 

för att se om 

personcentrerad vård 

gjort någon skillnad på 

kvaliteten på vården. 

 

Kvalitativ, randomiserad 

kontrollerad studie med 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med chefer, 

sjuksköterskor, 

vårdpersonal och 

familjer. 

I artikeln kunde man 

utskilja det chefernas 

uttalande med 

omvårdnadspersonal 

och familj. Tillämpning 

av PerCEN-modellen 

gav förbättring i 

välbefinnande hos 

dementa personer. Det 

effektiviserade 

kommunikation, 

teamarbete och ökat 

välbefinnande hos 

vårdpersonal. 

Hög 

2 Jacobsen, F. F., 

Mekki, T. E., 

Førland, O., 

Folkestad, B., 

Kirkevold,Ø,. 

Skår, R., Tveit, E. 

M., & Øye, C. 

(2017). 

Norway 

 

 

 

 

BioMed Central Nursing: A 

mixed method study of an 

education intervention to 

reduce use of restraint and 

implement person-centered 

dementia care in nursing 

homes 

Denna studie syftar på 

att undersöka faktorer 

som hindrar eller 

främjar personcentrerad 

vård. 

En blandad metod som 

kombinerar kvantitativa 

och kvalitativa metoder. 

Rollen som vårdledare 

var ett centralt ämne 

som antingen främjar 

eller hindrar att den 

personcentrerade 

vården skapades.    

Hög 



 

vi 

 

3 Lynch, B., 

McCance, T., 

McCormack, B., & 

Brown, D. (2018) 

  

United Kingdom 

 

Journal of Clinical Nursing: 

The development of the 

Person‐Centred Situational 

Leadership Framework: 

Revealing the being of person‐

centredness in nursing homes 

Att genomföra och 

utvärdera effekten av 

att använda ett 

situationsanpassat 

ledarskaps-ramverk för 

att utveckla 

personcentrerad vård 

inom vårdhem. 

 

Kvalitativ studie, med 

gruppdiskussioner och 

observationer av 

personer som inte ingått 

i gruppdiskussionen. 

Det situationsanpassade 

ledarskaps-ramverket 

visade sju egenskaper 

som ledaren behövde 

för att främja 

personcentrering. 

Hög 

4 McCormak, B., 

Dewing, J., 

Breslin, 

L.,  Coyne-Nevin, 

A.,  Kennedy, K., 

… Slater, P. 

(2010). 

 

Ireland 

 

International Journal of Older 

People Nursing: 

Developing person-centred 

practice: Nursing outcomes 

arising from changes to the 

care environment in 

residential 

Att presentera 

resultatet av 

omvårdnad efter 

utvärdering av 

utveckling i vårdmiljön 

i bostäder för äldre. 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell 

studie. 

De framkom att 

sjuksköterskans 

förmåga att leverera en 

personcentrerad vård 

grundades i miljön. 

Tidsbrist orsakade 

stress samt känslan av 

otillräcklighet, vilket 

påverkade 

sjuksköterskan förmåga 

att arbeta 

personcentrerat. 

 

Hög 

5 Rokstad, A. M. M., 

Vatne, S., Engedal, 

K., & Selbæk, G. 

(2015) 

 

Norway 

 

 

 

Journal of Nursing 

Management: The role of 

leadership in the 

implementation of person-

centred care using Dementia 

Care Mapping: a study in 

three nursing homes. 

Syftet var att undersöka 

ledarskapsrollen vid 

införandet av 

personcentrerad vård i 

vårdhem genom 

kartläggande av 

demensvård. 

En kvalitativ 

beskrivande design 

studie.  

Observationsstudie och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

De olika 

ledarskapsstilarna hade 

olika påverkan om 

personcentrerad vård 

tillämpades. Ledare ska 

vara förebilder och 

inkludera all 

omvårdnadspersonal. 

Hög 



 

vii 

 

6 Smythe, A., 

Jenkins, C., 

Galant-

Miecznikowska, 

M., Bentham, P., & 

Oyebode, J. 

(2017).  

 

United Kingdom 

 

Nurse Education Today: A 

qualitative study investigating 

training requirements of 

nurses working with people 

with dementia in nursing 

homes. 

Att utforska 

utbildningsbehoven 

hos sjuksköterskor som 

arbetar med äldre i 

vårdhem. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer. Data har 

analyserats med tematisk 

analys. 

 

 

Sjuksköterskor 

identifierade vikten av 

kommunikation och 

kliniska färdigheter för 

att kunna tillämpa 

personcentrerad vård. 

Svårigheter att leda 

berodde på svåra 

förhållanden som gav 

utmaning i vårdandet 

och brist på tid. 
 

Hög 

7 Willemse B.M.,, De 

Jonge, J.,  Smit, D., 

Visser, Q.,  Depla, 

M.F. I. A., & Pot, A. 

M. (2015). 

Netherlands 

 

Journal of Advanced Nursing: 

Staff's person‐centredness in 

dementia care in relation to 

job characteristics and job‐
related well‐being: A cross‐
sectional survey in nursing 

homes 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

personcentrerade vård 

av personer med demens 

i förhållande till 

arbetsmiljö och 

arbetsrelaterat 

välbefinnande. 

Kvantiativ randomiserad 

tvärsnittsstudie med 

enkät datainsamling 

Sjuksköterskans 

arbetsrelaterade 

välmående påverkar 

förmågan att känna 

tillräcklighet och 

arbetsglädje. Detta 

påverkar sjuksköterskan 

förmåga att kunna ge 

personcentrerad vård. 

Hög 
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Bilaga III- Kvalitetsgranskningsmall 

Kvalitativ metod 

Poängsättning:         0                     1                                2                        3 

                          

 

 

 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat= 3p)  

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet 

Ej acceptabel Låg Medel  God 

Sjuksköterskans som ledare Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % < 5% 

Bortfall med betydelse för 

resultat 

Analys saknas/ Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultat beskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Låg Medel God 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överenstämmelse med 

resultatet 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

TOTAL POÄNG (max 

48p) 

80% = Hög 

kvalitet 

70%= Medel 

Kvalitet 

60%= Låg 

kvalitet  

 



 

xi 

 

Kvantitativ metod 

Poängsättning:                     0                         1                                 2                        3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat= 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Sjuksköterskan som ledare Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20%  5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Cofounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överensstämmelse med resultatet Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

TOTAL POÄNG (max 47p) 80% = Hög 

kvalitet 

70%= Medel 

Kvalitet 

60%= Låg 

kvalitet  

 

 


