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Sammanfattning
Bakgrund: Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och det är omkring 30 000
svenskar som drabbas varje år. Patienter som drabbats av stroke är den sjukdomsgrupp som 
tar upp flest vårdplatser på sjukhus, då många av patienterna är i stort behov av omvårdnad 
och rehabilitering under en längre tid. Stroke kan ha stora konsekvenser på patientens 
livssituation men även påverka anhöriga. Den personcentrerade omvårdnaden kan hjälpa till 
med förbättring av hälsan, förbättra återhämtning av rörelsefunktioner och skapa kortare 
sjukhusvistelser. Personcentrad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och 
innebär i stora drag att sjuksköterskan inte ska se patienten som sin sjukdom utan se alla 
patienter som individer med unika behov.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge 
personcentrerad omvårdnad till patienter som drabbats av stroke.
Metod: Studien är empirisk och har en kvalitativ design med intervjuer. Ett strategiskt urval 
med fem sjuksköterskor som arbetar med patienter som drabbats av stroke deltog i studien. 
De transkriberade intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans upplevelse av att ge personcentrerad 
omvårdnad till patienter som drabbats av stroke omfattar flera centrala områden. Analysen 
ledde fram till tre kategorier och sex underkategorier. Kategorierna visade att det är viktigt att 
involvera patienterna, vara medveten om sjuksköterskans perspektiv och se till de 
organisatoriska förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad. 
Slutsats: Sjuksköterskorna hade generellt en positiv inställning till personcentrerad 
omvårdnad och ansåg att det kunde förbättra kvaliteten av vården. De ansåg att vårdtiderna 
kunde förkortas och att arbetstiden kan användas effektivare med personcentrerad 
omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att patientens delaktighet är en viktig del av vården 
och att patienter ska ha möjlighet att vara mer delaktiga i sin vård. Däremot var 
sjuksköterskorna skeptiska till om det var möjligt att införa personcentrerad omvårdnad så 
som vården ser ut idag.

Nyckelord: Delaktighet, Personcentrerad omvårdnad, sjuksköterska, stroke, upplevelse 
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Inledning
Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och drabbar omkring 30 000 svenskar varje 

år (Norrving & Lindgren, 2012). Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att allt fler yngre 

drabbats av stroke. I åldrarna mellan 35 och 44 har människor som drabbats ökat betydligt 

sen 1990-talet. Norrving och Lindgren (2012) hävdar att patienter som drabbats av stroke är 

den sjukdomsgrupp som upptar flest vårdplatser på sjukhus.

Socialstyrelsen (2009) tar upp att patienter som drabbats av stroke behöver snabba åtgärder 

för att minska risken för behov av hjälp efter stroke. Stroke kan i många fall leda till stora

konsekvenser för patienten och deras anhöriga samt drastiskt förändra patientens 

livssituation. Olsson, Jakobsson, Swedberg och Ekman (2013) menar att personcentrerad 

omvårdnad kan leda till tydlig förbättring av hälsan, förbättra återhämtningen av 

rörelsefunktionen och skapa kortare sjukhusvistelser.

Patienter som drabbats av stroke kan bland annat drabbas av förlamning i olika kroppsdelar 

och nedsatt talförmåga (World Health Organization, 2002). Att inte kunna utföra 

vardagssysslor och vara beroende av en främmande person som hjälper patienten med 

personlig hygien menar Kitson, Dow, Calabrese, Locock och Athlin (2013) att patienter 

upplevde som känsligt. Patienterna ansåg att den basala omvårdnaden leder till att de kände 

sig nedvärderade och att deras integritet blev åsidosatt. Istället ansåg patienterna att det 

underlättade om de fick vara delaktiga i situationen (ibid.), och fick en mer personcentrerad 

omvårdnad.

Enligt Lawrence och Kinn (2012) måste sjuksköterskor ha en förståelse för patienter som 

drabbats av stroke, såsom deras oro, integritet, prioriteringar och förväntade resultat. Detta är 

brister som sjuksköterskan behöver arbeta på för att kunna utföra personcentrerad omvårdnad 

(ibid.). Det finns studier om hur patienter med stroke upplevde vårdprocessen och livet efter 

stroke men brist på studier om sjuksköterskor upplevelse av att ge personcentrerad 

omvårdnad till patienter som drabbats av stroke. Stroke är en svår sjukdom och kan leda till 

stora konsekvenser som kan påverka patientens liv. Därför är det viktigt att patienterna får en 

god omvårdnad för att undvika bestående problem. Personcentrerade omvårdnad kan ge 

patienten det stöd och den omvårdnad som patienten behöver för att få förbättrat 
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hälsotillstånd. Därför är personcentrerad omvårdnad särskilt viktig att belysa bland patienter 

som drabbats av stroke.

Bakgrund

Stroke
Stroke orsakas av att blodtillförseln till hjärnan förhindras. Detta sker främst på grund av att 

ett blodkärl brister eller blockeras av en blodpropp. När detta uppstår får hjärnan brist på syre 

och näringsämnen vilket leder till skador på hjärnvävnaden. Hur kroppen påverkas beror på 

vilken del av hjärnan som blivit skadad och hur allvarlig skadan är. De symtom som vanligast

förekommer är förlamning på ena sidan av kroppen, domningar i ansiktet, armar och ben, 

nedsatt talförmåga, huvudvärk, yrsel och svaghet. Om en patient drabbats av en svår stroke 

kan det leda till att patienten dör (WHO, 2002). Socialstyrelsen (2009) skriver att när en 

patient drabbas av en stroke är det viktigt att rätt diagnos och behandling sätts in i ett tidigt 

stadium för att minska risken för att få bestående skador eller död (ibid.).

Wergeland, Rynen och Ødegaart -Olsen, (2011) som refererar till Indredavik och Johansson, 

(2009) skriver att Stroke delas in i manifest stroke där sjukdomen är fullt utvecklad och

progredierande stroke där sjukdomen fortfarande är under utveckling och symtomen förvärras 

med tiden. Patienter som drabbats av stroke kan få bestående skador som kan kräva lång 

sjukhusvistelse och rehabilitering.

Behandling och rehabilitering

Socialstyrelsen (2009) hävdar att patienter som drabbats av stroke bör vårdas på en 

strokeenhet. Strokeenheter som erbjuder akutvård tillsammans med rehabilitering ger 

patienter som drabbats av stroke minskad risk för dödsfall och fysisk inaktivitet. På längre 

sikt minskar det patientens behov av att leva på ett boende. Vidare skriver Socialstyrelsen 

(2009) att på strokeenheter arbetar personalen i ett team där kompetens inom medicin, 

omvårdnad, rehabilitering, näringslära och psykologi finns. Vid strokeenheten påbörjas 

mobilisering och rehabilitering i ett tidigt stadie vilket ger patienten bättre möjlighet att få

tillbaka den fysiska funktion som gått förlorad. Det är även viktigt att informera patienten och 

anhöriga i ett tidigt stadium om sjukdomen.
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Wergeland, Rynen och Ødegaart -Olsen (2011) som refererar till Indredavik och Johannessen 

(2009) skriver att på en strokeenhet finns det fem olika faser som behandling och 

rehabiliteringen delas in i. Faserna är akutfas som vara mellan 0-24 timmar, subakut fas ett 

som varar mellan 24-72 timmar, subakut fas två som varar från två dagar upp till tre veckor, 

övergångsfas är från två veckor upp till tre månader och anpassningsfas efter tre månader och 

framåt.

Omvårdnad vid stroke 

Engström, Nilsson och Willman (2005) skriver att när sjuksköterskan planera 

omvårdnadsåtgärder för patienter som drabbats av stroke ska grunden vara att upprätthålla 

patientens livsuppehållande funktioner, lindar smärta och ångest samt minska risken för 

återfall och komplikationer. I omvårdnaden ligger fokus på att patienten ska klara av det

dagliga livet både fysiskt och psykiskt. Att drabbas av en stroke kan leda till en livskris där 

patienten känner osäkerhet och nedstämdhet. Det är dock viktigt att påpeka att alla patienter 

inte har samma upplevelser och påverkas på olika sätt. Socialstyrelsen (2009) menar på att 

det ger patienten stora fördelar om rehabilitering sätts in i ett tidigt stadie. Detta då effekterna 

har störst inverkan under det tidiga stadiet efter att patienten har drabbats av en stroke.

Kirkevold (2010) hävdar att det finns stora utmaningar när det gäller omvårdnad för patienter 

som drabbats av stroke. En av de viktigaste uppgifterna i omvårdnaden är att se till att 

patienten på bästa sätt kan bibehålla funktioner för att klara av vardagen. Denna 

omvårdnadsuppgift kommer vara relevant genom hela vårdtiden och även efter. Det är 

sjuksköterskans uppgift i omvårdnadsarbetet att planera patientens fysiska rehabilitering till 

exempel när det gäller morgon och kvälls toalett, förflyttningar, måltider och de andra 

dagliga aktiviteterna. Det är viktigt att anpassa rehabiliteringen utifrån patientens fysiska 

förmåga och hur patienten klarar av att hantera krävande och känslomässiga situationer. Ett 

hjälpmedel för både patienten och sjuksköterskan är att sätta upp mål vilket kan ge 

motivation till patienten och göra det lättare för sjuksköterskan att planera rehabiliteringen. 

Enligt en studie av Kroeders, Bernhardt och Cumming (2013) har patienter en hög fysisk 

inaktivitet efter att de drabbats av en akut stroke. Patienterna är mest inaktiva de två första 

veckorna efter att ha drabbats av stroke. Generellt var dessa patienter fysiskt aktiva två

procent av dagen och resten av dagen spenderades mestadels liggandes eller sittandes. Nästan

tre fjärdedelar av patienterna visade symtom för depression och strax över hälften av 

7



patienterna visade symtom för ångest. Vidare menar Norrving och Lindgren (2012) att när en 

patient drabbas av en stroke kan han eller hon drabbas av nedsatta motoriska funktioner, till 

exempel rörelsesvårigheter. Vid omvårdnaden kommer patienten behöva stöd med dagliga 

aktiviteter som till exempel på och av klädning och toalettbesök. Att inte längre klara av att

utföra dessa aktiviteter självständigt kan upplevas som känslomässigt jobbigt för patienten.

Som sjuksköterska är det viktigt att respektera patientens integritet och få patienten att känna 

sig trygg när omvårdnaden utförs. 

Widar, Samuelsson, Karlsson-Tivenius och Ahlström (2002) lyfter fram att patienter 

upplevde smärta i genomsnitt 20 månader efter att ha drabbats av stroke. Utav alla patienter 

som hade central eller nociceptiv smärta upplevdes smärtan kontralateralt i relation till 

hjärnblödningen eller hjärninfarkten. Ifall vänstra hjärnhalvan är påverkad av stroke upplevs 

smärtan i höger kroppshalva och ifall högra hjärnhalvan drabbats upplevs smärtan i vänster 

kroppshalva (ibid.). Symtomen kan vara lika men då patienter är olika och har olika

förutsättningar samt önskemål är det enligt patient-lagen viktigt att inkludera patienten i

omvårdnaden och planeringen av rehabilitering. Att ge patienten möjlighet att utföra viss

vård- och behandlingsåtgärder självständigt ger patienten en delaktighet i vården (SFS 

2014:821).

Personcentrerad omvårdnad
Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell och Lepp, 

2013). Olsson, Jakobsson, Swedberg och Ekman (2013) beskriver att personcentrerad 

omvårdnad innebär att patienter inte bara ska ses som sin sjukdom utan att sjuksköterskor ska 

ta hänsyn till patientens känslor, upplevelser, styrkor och framtidsplaner. Sjuksköterskan ska 

ge patienten möjlighet att vara delaktig i beslutstagandet i sin vårdprocess och ska ses som en 

partner och inte patient.

Det har hänt att patienter och anhöriga har klagat på dåligt bemötande från vårdpersonal och 

att de inte tas på allvar (Ekman & Nordberg, 2013). Hughes, Bamford och May (2008) 

skriver att innan patienter fick bestämma över sin egen behandling respekterades inte deras 

värderingar, tankar och syn kring sitt egna hälsotillstånd. Enligt deras studie hade patienter 

begränsad kunskap om sin sjukdom och sin hälsa då det inte ansågs viktigt att informera 

patienten. Bentling (2013) styrker Hughes, Bamford och May (2008) resonemang att

patienter inte hade rätt att bestämma över sin egen behandling. Även att patienters 
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värderingar, tankar och syn kring sitt egna hälsotillstånd inte respekterades. Bristande 

information och att sjuksköterskor hade en sjukdomssyn ledde till att patienters vårdprocess 

var likadan för alla patienter som drabbats av samma sjukdom, oavsett vilka individuella 

behov patienten upplevde. Enligt Ekman och Nordberg (2013) behövde en utveckling ske på 

grund av att patienter och anhöriga kände sig missnöjda med vården och att de inte togs på 

allvar. Detta problem har sen dess försökt åtgärdas genom att ändra synen från sjukdomen till 

patientens egna behov och önskningar över hur vårdprocessen ska se ut, utifrån ett 

personcentrerat synsätt.

Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att personcentrerad omvårdnad i stora drag 

handlar om att patienten ska vara delaktig i sin egen vård och behandling. Sjuksköterskan ska 

respektera patientens sårbarhet, värdighet, självbestämmande och integritet. Detta kan då ge 

patienten en känsla av tillit till sjuksköterskan och hopp samt en mening med omvårdnaden 

och behandlingen. Vilket i sin tur kan minska patientens lidande. Som sjuksköterska ska man 

ta hänsyn till patienten som person och patientens upplevelse av sin hälsa och ohälsa. 

Personcentrerad omvårdnad lägger stor vikt på vad patienten värderar i deras liv och hur de 

upplever vad som händer i sitt liv. Egidius (2006) definierar att en upplevelse sker när en 

person är delaktig i en situation och tar in en händelse som denne varit med om. Medan Sand 

och Strang (2013) menar att en upplevelse kan vara det som upplevs i vardagen som 

exempelvis i möten med andra personer och under samtal samt att upplevelser är något som 

vi sparar som minnen och erfarenheter.

McCormack och McCance (2006) hävdar att en viktig del i personcentrerad omvårdnad är att 

patienten ska vara delaktig i sin egen vård och sjuksköterskan ska ta tillvara på patientens 

egen kunskap och upplevelse samt ge patienten information om den vård som är relevant för 

patienten. Det är då viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens behov, möjligheter 

och egenskaper. 

Morgan och Yoder (2012) menar på att ordet person i personcentrerad omvårdnad är 

utbytbart med patient, resident och klient beroende på den centrerade omvårdnadens kontext. 

Exempelvis används ordet patientcentrerad i sjukhuskontext och ordet residentcenterad på 

äldreboende. Syftet och konceptet med den centrerade omvårdnaden är fortfarande detsamma 

bortsätt från skillnaden mellan kontexten.
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjukvården uppfylla kraven för en god 

vård. I lagen beskrivs även att vården ska bedrivas med hänsyn och respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt att hälso- och sjukvårdspersonal ska främja en god 

kontakt mellan sig själva och patienterna. Detta stärks även av patientlagen (SFS 2014:821) 

där det står att patientens integritet och autonomi ska respekteras och all vårdkontakt med 

patienten ska utarbetas och utföras i samråd med patienten i den mån det går (ibid.). Detta 

stämmer även väl överens med hur den personcentrerade omvårdnaden ska fungera.

Omvårdnadsteoretisk referensram
Till studien användes Travelbees interaktionsteori som referensram. Meleis (2007) skriver att

relationen mellan patienter och sjuksköterskan enligt Travelbees teori är kärnan i 

sjuksköterskans yrke. Relationer skapas när båda parter ser varandra som unika personer och 

inte endast som patient och sjuksköterska. För att förstå omvårdnaden måste man förstå vad 

som händer mellan patienter och sjuksköterskor. Travelbee anser att människor är sociala och 

rationella varelser som har mer olikheter från varandra än vad de har likheter. En annan del 

av Travelbees syn på människan handlar om att alla människor vid minst ett fåtal tillfällen 

kommer i kontakt med smärta, lidande och sjukdom. Eftersom alla människor är olika 

upplevs dessa motgångar olika. Det finns även olika krav för att människan ska må bättre 

eller tillfriskna (ibid.). Att varje individ är unik är även en viktig utgångspunkt i 

personcentrerad omvårdnad och även i denna studie. 

Vidare visar Meleis (2007) att som det ser ut idag är relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten grundad i att se patienten som sin sjukdom. I Travelbees interaktionsteori anses 

sjukdomen endast kunna förstås genom patientens och sjuksköterskans upplevelse av 

sjukdomen. Målet med sjuksköterskans yrke är att upprätthålla en meningsfull interaktion 

mellan sjuksköterskan och patienten. Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans

arbetsuppgifter. Detta för att skapa en god relation med patienten vilket kan leda till en bättre 

vård för patienten. En annan av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att hjälpa individer och 

familjer att hantera deras upplevelser av sjukdomen och lidande samt om behovet finns hjälpa 

patienter och anhöriga finna en mening i deras upplevelser. Detta då medmänskliga relationer 

kan hjälpa patienter att hantera olika situationer (ibid.).

Travelbees interaktionsteori kan mycket väl kopplas till personcentrerad omvårdnad då 

synsätten på omvårdnad och patienter är likartade. Både interaktionsteorin och den 

10



personcentrerade omvårdnaden lägger fokus på att patienten ska vara i centrum, att alla 

människor är unika och har olika värderingar. Det är därför viktigt att detta respekteras och 

omvårdnaden grundas på patientens önskningar. Kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskan är också en viktig del i omvårdnaden. Om inte sjuksköterskan kan skapa och 

hålla en god kommunikation med patienten så kan inte sjuksköterskan ge en god

personcentrerad omvårdnad. 

Travelbees teori går att koppla ihop med studien då en av studiens huvudsakliga begrepp är 

personcentrerad omvårdnad och syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge 

personcentrerad omvårdnad till patienter. Många av sjuksköterskans upplevelser handlar om 

interaktionen med patienten och därför är interaktionsteorin en relevant omvårdnadsteori att 

använda som referensram.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge personcentrerad 

omvårdnad till patienter som drabbats av stroke.

Metod
En empirisk studie har genomförts med kvalitativ ansats. Valet av kvalitativ ansats grundas i 

att studien ska få en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser (Olsson & Sörensen, 

2011). Genom att använda sig av en empirisk studie med intervjuer gav det deltagare en 

chans att formulera sig med egna ord och dela med sig av sina upplevelser och deras syn på

olika situationer (Danielson, 2014).

Urval
Med strategiskt urval valdes en strokeenheten eftersom det för det mesta är patienter som har 

drabbats av stroke på sådana avdelningar. I studien deltog en manlig och fyra kvinnliga 

sjuksköterskor som arbetar på en strokeenhet i sydöstra Sverige. Kriterier för att delta i 

studien var att deltagarna var sjuksköterskor. Studien började med ett godkännande från 

verksamheten för att utföra studien. Informationsbrev för verksamhetschefen (se bilaga 1)

och intervjuguide (se bilaga 2) skickades till chefsjuksköterskan på sjukhuset som 

vidarebefordrade detta till verksamhetschefen. Efter ett godkännande från verksamhetschefen 
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skickades två informationsbrev och en intervjuguide till avdelningschefen. Det ena 

informationsbrevet var ämnat åt avdelningschefen (se bilaga 2) och det andra 

informationsbrevet var ämnat att vidarebefordras till deltagarna (se bilaga 3). 

Avdelningschefen kontaktades sedan för att planera tider för intervjuer eftersom de skedde på 

arbetstid. På avdelningens önskan skulle sjuksköterskorna som var intresserade kontakta 

avdelningschefen som sedan satte upp intervjutider för de sjuksköterskor som visade intresse. 

Datainsamling
Datainsamlingen utgick från kvalitativa intervjuer. Fem intervjuer genomfördes individuellt i 

ett enskilt rum med två intervjuare. Intervjuerna varade i genomsnitt 25 minuter. Totalt 109

minuter. Intervjuerna spelades in. Intervjuerna utgick från en låg standardisering och 

strukturering i syfte att skapa en öppenhet och god grund för kommunikation mellan 

författare och deltagare. Det gav även större möjlighet för deltagarna att dela med sig av 

väsentlig data som författarna annars kunde gå miste om ifall en intervju med hög struktur 

och standardisering hade genomförts (Olsson & Sörensen, 2011). Två provintervjuer 

genomfördes för att testa både kvalitén av intervjufrågorna och ljudkvalitén vid inspelning. 

De som intervjuades var två personer som är kunniga inom området. Under provintervjuerna 

visade det sig att vissa av frågorna gav endast korta svar eller var förvirrande för de som

intervjuades. Detta ledde till att några korrigeringar av intervjuguiden gjordes och därefter 

valdes följdfrågor till intervjuguiden som stöd för de som håller i intervjuerna (se bilaga 5). 

Danielson (2014) skriver att en eller flera provintervjuer bör genomföras innan studien 

påbörjas. Detta för att både intervjufrågorna och inspelningsmaterial skulle testas och för att 

se om intervjutiden var hållbar. Provintervjuer gav även intervjuarna en chans att sätta in sig i

rollen som intervjuare (ibid.).

Dataanalys
I studien användes en kvalitativ innehållsanalys som utgick från det transkriberade data som 

samlades in under intervjuerna. Danielson (2014) skriver att transkribering innebär att 

intervjuerna skrivs ut ordagrant, detta för att lättare få fram data som genererats från 

intervjuerna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär kvalitativ innehållsanalys att 

beskriva ett fenomen, vilket är en av huvudinriktningarna inom innehållsanalys.

Studiens val av analys har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. I analysen ingick fem intervjuer som transkriberades ordagrant och lästs 

igenom flera gånger för att förstå helheten. Ur varje intervju valdes meningsenheter ut som 
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var relaterade till syftet som sedan kondenserades och kodades. Detta utgör det manifesta 

innehållet som fokuserar på det synliga och uppenbara i texter (ibid.). Efter kondensering och 

koder skrevs materialet ut och klipptes ut och meningsenheterna jämfördes för att hitta 

skillnader och likheter i materialet. Meningsenheterna delades sedan in i kategorier och 

underkategorier. Efter meningsenheterna var klara valdes de viktigaste citaten ut för att stärka 

resultatet. Danielson (2014) menar att kategorier bör stödjas av citat från deltagarna för att 

stärka resultatets trovärdighet (ibid.). Framtagandet av meningsenheter, kondensering och 

kodning gjordes separat och intervjuerna delades upp under denna del av analysen. I början 

gjordes kategoriseringen separat och sedan tillsammans och diskuterades för att se att inget 

blev feltolkat. Resultatet och resultatdiskussionen samt metoddiskussion diskuterades och 

skrevs tillsammans.

Etiska överväganden
En ansökan skickades till Etikkommittén Sydost och erhöll ett rådgivande yttrande (se bilaga 

5) (Dnr. EPK 332-2016). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det är viktigt att ett etiskt 

problem analyseras, vilka fördelarna och risker som studien kan leda till (ibid.).

Avdelningens önskan var att de sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien 

skulle höra av sig till avdelningschefen och avdelningschefen skulle sedan planera in 

intervjutider. Denna önskan var grundad på att avdelningen har mycket att göra och 

sjuksköterskorna arbetar i en stressig miljö. Då avdelningschefen vet vilka deltagarna är kan

deltagarnas konfidentialitet riskeras i studien. På grund av detta kontaktades en av etik 

kommitténs medlemmar för rådgivande men denna ansåg att detta tillvägagångsätt var 

acceptabelt eftersom intervjuarna inte ska påverka sjuksköterskornas arbetsuppgifter eller 

störa avdelningen på något sätt. Avdelningen hade väldigt mycket arbete under de veckor 

intervjuerna skulle ske på och eftersom studien hade begränsad med tid att utföras fanns det 

inte tid för att skjuta upp intervjuerna.

Det finns även risk för att deltagarna kan känna sig underlägsna när det är två som håller i 

intervjuerna och det är en som blir intervjuad åt gången. För att minska den risken bestämdes 

att en person ska hålla i intervjun och ställa frågorna och den andra personen ska observera 

och kan lägga till något om det behövs.
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Resultat
Genom analysen av intervjumaterialet genererades tre kategorier med sex underkategorier (se 

tabell 1) som alla handlar om sjuksköterskans upplevelser av att ge personcentrerad 

omvårdnad till patienter som drabbats av stroke. De tre kategorierna har olika infallsvinklar 

gällande den personcentrerade omvårdnaden. I resultatet kommer citat användas i syfte att 

styrka studiens resultat. Sjuksköterskorna som intervjuades använde oftast ordet patient när

de pratade om personer som drabbats av stroke. Därför kommer ordet patient användas

synonymt med person och individ i resultatet.

Tabell 1

Kategorier och underkategorier 

Hur sjuksköterskan involvera patienten

- Att ta hänsyn till patientens autonomi 
- Att kommunicera med patienter 
- Att informera patienten
- Att lyssna på patienten 

 

Sjuksköterskans egna perspektiv har 

betydelse för personcentrerad omvårdnad

- Synen på patientens hälsa och sjukdom
- Attityd till personcentrerad omvårdnad

Organisatoriska förutsättningar för 

personcentrerad omvårdnad 

Hur sjuksköterskan involvera patienten
Sjuksköterskorna upplevde att involvera patienten var en viktig del i personcentrerad 

omvårdnad. De flesta deltagarna ansåg att det är viktigt att involvera patienten och att det är

en central del i personcentrerad omvårdnad. Att involvera patienten beskrevs mestadels 

utifrån relationen och interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskans roll 

inom den personcentrerade omvårdnaden med patienter som drabbats av stroke är att lyssna

och att informera patienten och att kommunicera med patienten samt att ta hänsyn till 
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patientens autonomi. Kategorin är uppdelad i fyra underkategorier utifrån det deltagarna 

ansåg vara viktigt för att involvera patienten och att patientens delaktighet ska uppnås och 

bevaras.

Att ta hänsyn till patientens autonomi

Genom att sjuksköterskan respekterar patientens rätt till medbestämmande tar sjuksköterskan 

hänsyn till patienten autonomi. I de fall sjuksköterskan tar hänsyn till patientens autonomi 

kommer patienten involveras mer i sin vårdprocess vilket blir positivt för både patienten och 

sjuksköterskan. Patienter har rätt att säga nej till vården som erbjuds men ibland uppstår 

etiska dilemman där frågan kan vara om man ska följa patientens val eller gå emot det. Detta 

sågs dock som en motsats till personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna menade att det 

är viktigt att låta patienten vara delaktig i sin egen vårdprocess, ta hänsyn till patientens fria 

vilja och ha fullmakt över sin vård och livssituation så mycket så möjligt. Vilket gör att 

patienten får en tryggare sjukhusvistelse och bättre resultat av omvårdnaden.

Det fanns också svårigheter gällande att arbeta med hänsyn till patientens autonomi. Till 

exempel om patientens förmåga att bestämma över sig själv har försvårats eller förhindras på 

något sätt av skador som har uppstått efter en stroke. Sjuksköterskorna beskrev att det kan 

handla om patientens svårigheter att förstå vad som händer, vilka möjligheter till behandling 

som finns och att patienten har svårigheter med minnet. Samt efter att patienter som drabbats 

av stroke inte alltid har kontroll över sin egen kropp, vilket gör det svårt att ha makt över sig 

själv och sin vård. Vissa sjuksköterskor beskrev att det inte kan bli negativt att involvera

patienten medan andra upplever att det kan vara farligt och leda till negativa konsekvenser 

om vissa patienter får bestämma över sig själva.

Men sen är det också frågan om vad personen har drabbats av, för det är 

de bästa av världar där man då har fri vilja och någon form av fullmakt 

över sin vård och livssituation och kan vara fullt delaktig, så är de ju 

inte… för då kan man ju vara ganska illa skadad av sin stroke och 

definitivt inte känna att man har någon makt över verkan vård eller sin 

egen kropp.(Sjuksköterska-C)

Att kommunicera med patienten

Vid stroke uppstår inte bara komplikationer som ger svårigheter att ta beslut, utan även 

svårigheter att kommunicera. Då vissa patienter tänker en sak men det kommer ut något helt 
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annat kan sjuksköterskan få svårt att förstå patienten vilket kan leda till att patienten blir 

frustrerad. Sjuksköterskorna upplevde att första mötet med patienter som drabbats av stroke 

har stor betydelse och lägger grunden för en god vård och hur patienten kommer uppleva sin 

sjukhusvistelse. ”Första mötet betyder ju mest, ett bra första möte med patienten innebär att 

man har patienten med sig och att de är till freds till 99 procent med vårdprocessen här 

inne”. Alla patienter är unika och har individuella behov. Det handlar även om vilken del av 

hjärnan som drabbats och hur det påverkar patienten, vilket är olika från person till person. 

Ibland behöver sjuksköterskorna prata med patientens anhöriga istället för patienten då 

patienten är för dålig för att kommunicera. Sjuksköterskorna upplevde att det är viktigt att 

skapa en god dialog med patienten och dess anhöriga och ge dem en chans att vara delaktiga. 

Detta menade sjuksköterskorna kommer gynna omvårdnad med patienten. Eftersom patienter 

kan påverkas emotionellt, exempelvis bli deprimerad i samband med sin sjukdom kan det 

vara svårt att bilda en relation och interagera med patienten. När sjuksköterskan pratar med 

patienten kan sjuksköterskorna få entoniga svar och behöver då anstränga sig mer för att 

skapa en god kommunikation med patienten.

Det kan även förekomma andra svårigheter med kommunikationen till exempel att man inte 

känner till personen och dennes bakgrund. I sådana fall är det svårt för sjuksköterskan att veta 

vad han eller hon ska utgå från i kommunikationen. Flera av sjuksköterskorna upplevde att de 

var mer hos patienten förut och därför var det lättare att lära känna patienten på ett 

individuellt plan och etablera en god grund för kommunikation med patienten.

Att informera patienten

Att informera patienten syftar på information kring sjukdomen och ohälsotillståndet som 

patienten drabbats av. Hur det kan komma att se ut framöver, behandlingsmöjligheter och att 

patienten har rätt till att själv bestämma över sin egen vård. Sjuksköterskorna ansåg att det

var väldigt viktigt att informationen går fram på bästa sätt så att inget kan misstolkas, för då 

kan det bli väldigt fel. 

Blir de välinformerade, så blir de lugna och trygga och också nöjda, så 

det leder ju till en positiv sjukhusvistelse trots att de är här på grund av 

ohälsa (sjuksköterska–C)
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Om det brister någonstans i informationsflödet så blir patienterna istället otrygga och 

vårdtiden kan som resultat av det förlängas. Sjuksköterskorna beskrev för att patienterna ska 

vara delaktiga krävs det att patienten informeras väl och förstår informationen, för att sedan 

kunna själv ta ställning utifrån information. 

Ingen av sjuksköterskorna hade som rutin eller vana att berätta för patienten om deras rätt att 

vara delaktig i vårdprocessen och deras rätt att bestämma över sig själva eller vilken 

behandling som ska göras. Det motiverade många av sjuksköterskorna med att patienterna är 

antingen väldigt duktiga på att vara kritiska och neka vissa behandlingar eller är medvetna 

över att de har rätt att bestämma. De ansåg att det inte var särskilt nödvändigt att informera 

patienten om det och att det i vissa fall även kunde vara skadligt för patienten.

Att lyssna på patienten

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vara en god lyssnare i den personcentrerade 

omvårdnaden, att höra patientens behov och önskningar och vad de tänker inför en planering 

och sedan bestämma utifrån det. 

Det är att man utgår från den enskilda personens förutsättningar, och 

att man tar hänsyn till detta i vårdarbetet, vilket jag anser vi försöker 

göra i görligaste mån… att förutom personens egen berättelse ta 

hänsyn till vad närstående berättar.(sjuksköterska-D)

Sjuksköterskorna upplevde att det är deras uppgift att vara patientens talare. Sjuksköterskan 

ska prata med patienten och lyssna på vad de har att säga och ta reda på vad patienten tycker 

om. Sjuksköterskan ska även försöka tillgodose patientens önskningar och behov, samt föra 

vidare vad patienten tagit upp med sjuksköterskan till resten av vårdteamet. Sjuksköterskorna 

upplevde att många gånger när de suttit ner och pratat med patienter och lyssnat på vad de har 

att säga har det kommit fram viktiga saker som de sedan tar upp och kan göra något åt.

Sjuksköterskans egna perspektiv har betydelse för personcentrerad omvårdnad
Denna kategori handlar om hur sjuksköterskan upplever och ser på omvårdnaden kring

patienter som drabbats av stroke genom ett personcentrerat perspektiv. I denna kategori ingår 

även hur sjuksköterskan upplevde att arbeta med personcentrerad omvårdnad och deras 
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inställning till det. Ifall de tycker att det är en form av omvårdnad som är uppnåelig och 

hållbar.

Synen på patientens hälsa och sjukdom

Synen på patientens hälsa och sjukdom handlar huvudsakligen om vad sjuksköterskan 

fokuserade på hos patienten. Ifall sjuksköterskan fokuserade mer på patientens sjukdom och 

diagnos och var mer sjukdomscentrerade eller om sjuksköterskorna försökte se till patientens 

möjligheter, behov och det friska hos patienten, alltså ha en mer personcentrerad 

utgångspunkt.

Flera sjuksköterskor upplevde att personcentrerad omvårdnad handlar om att se det friska 

istället för det sjuka. Att inte bara se sjukdom, diagnos, uppföljning utan arbeta utifrån 

patientens möjligheter. Vissa sjuksköterskor ansåg att vårdpersonalen var mer 

sjukdomsinriktad, att diagnosen är basen och att man sedan arbetar utifrån den. ”… jag tror 

att man kan bli mycket, mycket bättre på att se det friska faktiskt”. Det är mest

sjukdomscentrerat under det akuta skedet, då det finns svårigheter att involvera patienten på 

grund av deras hälsotillstånd.

Sjuksköterskorna beskrev att det viktigaste i personcentrerad omvårdnad är att utgå från att 

alla patienter är olika som personer och har olika behov. Att sjuksköterskorna ser patienter 

som unika individer och försöker arbeta individuellt utifrån patientens sjukdom och att varje 

patient ska behandlas utifrån deras individuella behov. Sjuksköterskorna upplevde att man 

inte bara ska se till patientens ohälsa utan även deras möjligheter. Men även att det var viktigt

att behandla alla patienter på ett respektfullt sätt och ta hänsyn till den enskilda personens 

förutsättningar.

Attityd till personcentrerad omvårdnad

Attityd till personcentrerad omvårdnad handlar om sjuksköterskornas inställning till 

personcentrerad omvårdnad och om de är villiga att arbeta utifrån det. Många av 

sjuksköterskorna upplevde att de bedrev personcentrerad omvårdnad till en viss grad men inte 

fullt ut. Många ansåg att det hade haft en positiv effekt på patienten och vårdprocessen och 

att sjukvården hade blivit bättre om personcentrerad omvårdnad infördes helt inom 

sjukvården. Sjuksköterskor hade olika upplevelse av vad personcentrerad omvårdnad innebar 

och ett fåtal sjuksköterskor ansåg att begreppet var lek med ord och för otydligt för att kunna 
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arbeta utifrån. Sjuksköterskorna upplevde att om det finns en negativ inställning till 

personcentrerad omvårdnad kan det vara svårt att implementera i sjuksköterskans arbete. ”I 

nuläget så är det något som är ganska ouppnåeligt som läget är nu.”

Organisatoriska förutsättningar för personcentrerad omvårdnad
Denna kategori syftar på sjuksköterskans upplevelse av organisationens och avdelningens 

möjlighet att ge de förutsättningar för att ge en personcentrerad omvårdnad. Med andra ord 

ifall personcentrerad omvårdnad går att bedriva som verksamheten ser ut i nuläget. Eller om

det fanns organisatoriska problem som hindrar sjuksköterskorna att bedriva personcentrerad 

omvårdnad som till exempel brist på resurser och tid. 

Sjuksköterskorna ansåg att den personcentrerade omvårdnaden får bli i den mån av tid som 

fanns. Många upplevde att om de sätter sig ner och lyssnar på patienten får de viktig 

information men på grund av tidsbristen och att det ofta blir stressigt missar sjuksköterskorna 

information som kunde varit relevant för sjukvårdspersonalen att veta.

Sen ska man ha tid att träffa patienten med, då ligger det där med 

person och patientcentrerat långt åt helsike för det innebär att man 

måste träffa patienten. (sjuksköterska-B)

Sjuksköterskorna ansåg att patienten hade fått en bättre vård om sjuksköterskorna hade haft 

mer tid att sätta sig ner och prata med dem. Sjuksköterskorna upplevde att om den 

personcentrerade omvårdnaden ska införas handlar det till mestadels om resurser. Detta

eftersom den personcentrerade omvårdnaden kräver mer tid från sjuksköterskornas dagliga 

arbetsuppgifter. De tror dock att den personcentrerade omvårdnaden kommer kunna förkorta 

vårdtiderna i längden.

Förutom brist på tid och resurser som sågs som hinder för att bedriva personcentrerad 

omvårdnad ansåg även sjuksköterskorna att olika arbetsmoment och annat runtomkring

kunde hindra sjuksköterskan från att arbeta personcentrerat. 

Sjuksköterskorna upplevde att ronder med läkare var ett arbetsmoment som kunde ta väldigt 

lång tid. Under stora delar av ronden var inte patienterna närvarande utan läkaren och 

sjuksköterskan pratade enskilt om patienterna och vilken behandling som skulle passa bäst.
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Sedan gick läkaren och sjuksköterskan runt till varje patient och berättade om vad som blev

planerat. Detta upplevde sjuksköterskorna som att det gick emot den personcentrerade 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg att det kunde spara tid om patienterna var delaktiga 

och närvarande under hela ronden då vårdpersonal kunde ta upp allt som gäller patienten 

samtidigt. Däremot ansåg sjuksköterskorna att om det ska bli mer personcentrerat behövs fler 

enkelsalar för att kunna prata med patienterna enskilt.  

Moment som hindrar mig från att ha personcentrerad vård på 

patienten… det är många arbetsmoment som hindrar det, det är 

medicindelning man får stå länge med på morgonen. (sjuksköterska-

A)

Sjuksköterskorna ansåg att vissa arbetsmoment förhindrade dem från att vara mer med 

patienten vilket i sin tur påverkade deras möjlighet att bedriva personcentrerad omvårdnad. 

Några av sjuksköterskorna upplevde att dokumentationen tog upp mycket av tiden som 

istället kunde läggas på att vara med patienten. Några sjuksköterskor upplevde att patienten 

var mer i fokus innan, då dokumentationen inte var ett lika stort arbetsmoment.

Sjuksköterskorna upplevde att de arbetar utefter den personcentrerade omvårdnaden i 

dagsläget men att omvårdnaden kan förbättras då de arbetar mycket på rutin. För att den 

personcentrerade omvårdnaden ska implementeras på avdelningen krävs det att alla har en 

gemensam syn och arbetar utifrån det personcentrerade synsättet.

Diskussion

Metoddiskussion 
En metoddiskussion bör skrivas i syfte att visa att kvaliteten i studien har säkerställts 

(Henricson, 2014). I diskussionen är det viktigt att ta upp både styrkor, svagheter och 

begränsningar med studien då det är betydelsefullt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den 

egna studien (ibid.). En empirisk studie valdes då studiens syfte inte går att besvara med den 

forskning som finns idag. Intervjuer valdes som typ av datainsamling eftersom det ger 

deltagarna möjlighet att berätta om deras erfarenheter och föra fram deras åsikter med egna 

ord (Danielson, 2014). 
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Till studien gjordes ett strategiskt urval som enligt Henricson och Billhult (2014) innebär att 

deltagarna som väljs ut ska vara kunniga inom ämnet för att kunna besvara intervjufrågorna 

(ibid.). För att fokusera på sjuksköterskor som arbetar med en specifik patient grupp gjordes 

ett strategiskt urval och med detta valdes sjuksköterskor som arbetar med patienter som 

drabbats av stroke. Detta då patienterna behöver specifik omvårdnad och den 

personcentrerade omvårdnaden kan bidra till det. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det inte bara viktigt att få fram ett meningsfullt resultat 

från studiens data, att den data som genererats kan ses från ett bredare perspektiv är även 

viktigt. Det som har framkommit från studien bör kunna generaliseras bortom deltagarna i 

föreliggande studie i en annan kontext (ibid.). Däremot hade troligtvis inte ett likadant 

resultat genererats utifrån en annan kontext då andra patiententgruppers behov generellt kan 

vara annorlunda.

Vid kontakten med avdelningschefen framkom det att avdelningens önskan var att 

avdelningschefen skulle ansvara för rekryteringen och planering av intervjutillfällen. Det 

motiverades med att det skulle underlätta för personalen när avdelningschefen styrde upp 

intervjutiderna och avsatte tid för varje deltagare att kunna delta i studien. Detta gjordes för 

att personalen skulle vara mindre stressade och att de visste då att de hade en avsatt tid ifrån 

sitt arbete.

Att avdelningschefen var ansvarig för rekryteringen förväntas inte ha någon påverkan på 

resultatet i studien då deltagarna uttryckte sina åsikter, både positivt och negativt. Det var allt 

från väldigt erfarna sjuksköterskor till sjuksköterskor som nyligen var legitimerade som 

deltog i studien. Detta visar på att studien fick ett bredare urval som inte kan påverkas av 

avdelningschefens delaktighet i rekryteringen. Intervjuerna varade sammanlagt 109 minuter

där den kortaste intervjun varade i 17 minuter och längsta varade i 26 minuter. Detta visar att 

den avsatta tiden för intervjuerna gjorde att deltagarna inte var stressade över sina 

arbetsuppgifter och kunde fokusera på intervjun. De kunde därför svara utförligt på frågorna

och känna sig mindre stressade.

Personen som deltar i studier skyddas av olika regler skriver Olsson och Sörensen (2011) som 

hävdar att mening med detta är att skydda deltagarnas konfidentialitet och sekretess. Detta är 

för att inte obehöriga ska kunna få tag i det insamlade materialet och finnas som en säkerhet 
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för deltagarna (ibid.). I studien kodas alla deltagarnas intervjuer för att säkerställa deltagarnas 

konfidentialitet. Men urvalet kan ha blivit påverkat då det var begränsad tid för att utföra 

rekryteringen och även avdelningen som rekryteringen skedde på hade begränsat med tid då 

de hade mycket arbetsuppgifter. Att avdelningschefen skötte rekryteringen kan dock ha 

påverkat reliabiliteten av studien dels för att avdelningschefen valde ut deltagare till 

intervjuerna samt att deras konfidentialitet riskeras mot avdelningschefen då hon visste vilka 

som skulle delta i studien. Detta var nödvändigt för att studien skulle genomföras på bästa 

sätt samt att avdelningschefen inte vet vem som sagt vad. Dock anses inte studiens 

tillförlitlighet påverkats negativt av detta då deltagarna pratade öppet och fritt om sina 

upplevelser.

I studien deltog fem sjuksköterskor. Antalet deltagare anses inte ha påverkad studiens resultat 

då relevant information samlades in under intervjuerna. Om fler sjuksköterskor hade deltagit i 

studien hade troligtvis samma resultat framkommit.  

Alla deltagare förutom en fick både informationsblad och intervjuguide ungefär en vecka 

innan intervjuerna för att de skulle kunna vara förberedda. Detta gav deltagarna möjlighet att 

läsa på om personcentrerad omvårdnad ifall de inte visste vad det innebär sen tidigare och 

ville veta mer utöver den information som stod på informationsbladet. Innan varje intervju 

påbörjades gav en av intervjuarna en kort sammanfattning av vad studien handlar om och vad 

personcentrerade omvårdnaden innebär. Detta gjorde att den sjuksköterska som inte läst 

informationsbladen fick ta del av likande information innan intervjun och studiens resultat 

blev inte påverkat. Sjuksköterskorna bildade utefter det egna uppfattningar av vad 

personcentrerad omvårdnad innebär. Det kan dock ha påverkat hur de vidare uppfattade 

begreppet, det var däremot nödvändigt eftersom flera av sjuksköterskorna aldrig hade hört

begreppet tidigare.

Henricsson (2014) hävdar att tiden kan vara en faktor som kan påverka studien. Detta 

eftersom tiden är begränsad, och det tar tid att söka och hitta lämplig litteratur samt att fokus

och problemområdet kan behöva ändras. Även att studien kan behöva begränsas för att det 

ska gå att utföra studien under tidsramen som fanns (ibid.). Om studiens tidslängd pågått 

under en längre tid hade det funnits möjlighet att intervjua sjuksköterskor som arbetar på 

andra sjukhus med patienter som drabbats av stroke. Detta för att få en bredare kunskap och 
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ta del av deras upplevelser av personcentrerad omvårdnad samt att se om synsättet på 

personcentrerad omvårdnad skiljer sig från sjukhus till sjukhus. 

Tre tillfällen blev inbokade för intervjuer, två intervjuer per tillfälle. Första intervjutillfället 

blev inställt. En av deltagarna från första tillfället blev ombokad till det andra tillfället och 

den andra deltagaren från första tillfället blev ett bortfall. Under sista intervjutillfället skedde

ett till bortfall och en annan sjuksköterska var villig att hoppa in istället och delta i studien. 

Detta kan ha påverkat studien då sjuksköterskan inte hade tid att förbereda sig och få den 

information som de andra sjuksköterskorna fått om studien vilket märktes i sjuksköterskans 

intervju då det var den kortaste. Dock bidrog sjuksköterskan med relevant information för 

studien. Under intervjuerna var deltagarna fokuserade på intervjun och inget märktes under 

intervjun om sjuksköterskorna var stressade eller hade tankar på sina arbetsuppgifter. Billhult 

och Gunnarsson (2014) menar på att det är vanligt att någon form av bortfall sker när en 

empirisk studie genomförs. Oplanerade bortfall innebär att en deltagare inte längre vill delta, 

att de flyttar eller att de inte går att nå (ibid.).

Danielson (2014) lägger vikt på att det är intervjuarnas uppgift att se till att intervjuerna går 

till på rätt sätt och att man får ut så mycket så möjligt av intervjuerna. Det är även viktigt att 

intervjuarna tänker på hur de kommunicerar med deltagarna. En intervjusituation kan vara 

skrämmande och nervöst för deltagarna (ibid.). Under intervjun var det två som höll i 

intervjun och en deltagare som blev intervjuad åt gången. Detta kan påverka deltagaren då 

intervjuarna hamnar i en maktsits och deltagaren i underläge. Även detta ansågs inte påverka 

intervjun eller deltagarna då deltagarna svarade utförligt på frågorna och inte var rädd att 

uttrycka sina åsikter. 

Studiens analys var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av

innehållsanalys som lade en god grund för studiens analys. Analysen följde Graneheim och 

Lundmans (2004) alla steg förutom stegen skapa en sammanfattning av transkriberingen och 

bilda teman. Detta för att stegen inte ansågs nödvändiga för denna studie samt att det inte 

påverkade det data som genererades från analysen.

Resultatdiskussion
En stor del av resultatet handlar om sjuksköterskans möjlighet att involvera patienten under 

hela vårdprocessen. Lloyd, Roberts och Freeman (2014) skriver att om vårdpersonal tillåter 
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och möjliggör patientens delaktighet när mål för patienten bestäms kan det ge fördelar under 

vårdprocessen (ibid.). Sjuksköterskorna upplevde att inom den personcentrerade 

omvårdnaden är det viktigt att involvera och få patienten att vara delaktig i besluten kring sin 

behandling och omvårdnad. Men sjuksköterskorna såg även hinder som kan göra det svårt att 

få patienten att vara delaktig. Det kan till exempel uppkomma skador efter att patienten 

drabbats av en stroke som kan påverka patientens förmåga att bestämma över sin egen kropp, 

minne och kommunikation. Tholin och Forsberg (2014) menar att det är vanligt att patienter 

inte är delaktiga i planeringen av den fortsatta vården men det är inget som patienten inte 

hade något speciellt emot. Men i de situationer där vårdpersonalen beslutade om allt från när 

patienten fick äta och sova till vilken tid patienterna skulle skrivas ut, upplevde patienten som 

negativt (ibid.). När det gäller delaktighet handlar det inte bara om patientens möjlighet att

bestämma om vård och behandling, utan även dagliga rutiner.

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att patienter inte är delaktiga i vilka mål som 

sätts upp för patienten. Vårdpersonalen diskuterar själva vilken behandling och 

omvårdnadsåtgärder som är bäst för patienten och sedan när det är bestämt går 

sjuksköterskan och informerar patienten om vad som kommer att ske. Detta ansåg 

sjuksköterskorna gick emot den personcentrerade omvårdnadens synsätt. Sjuksköterskorna 

upplevde att det är viktigt att patienterna får information på bästa sätt. Om något blir fel eller 

misstolkas kan det leda till att patienterna känner otrygghet och vårdtiderna förlängs. Tholin 

och Forsberg (2014) menar att patienter upplever att de inte får tillräckligt med skriftlig 

information kring den sjukdom som de drabbats av. Detta upplevdes som ett problem då den 

muntliga informationen kan vara svår att ta in för patienten (ibid.). Om patienterna inte får 

tillräckligt med information kring deras tillstånd och behandlingsmöjligheter kan det försvåra 

möjligheten att involvera patienten. 

Flera av sjuksköterskorna i studien pratade om att patienterna kunde ha olika förutsättningar 

för att vara delaktiga. Detta var beroende på vilket typ av stroke patienten drabbats av och 

allvaret av deras stroke och att detta påverkar deras möjlighet att kommunicera och deras 

sjukdomsinsikt. Detta styrker Lloyd, Roberts och Freeman (2014) samt att det finns 

personliga faktorer som exempelvis ålder och bakgrund som påverkar patienternas möjlighet

att vara delaktig och närvarande i olika situationer. Tholin och Forsberg (2014) trycker på 

vikten av att involvera patienten i sin egen vård och att detta inte är bara något sjuksköterskan 

ska arbeta för utan hela vårdteamet. För att uppnå en god vård för patienter som drabbats av 
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stroke gäller det att både patienten och anhöriga är väl informerade om avdelningens rutiner, 

hälsotillståndet samt planeringen av eftervården utanför sjukhuset (ibid.). I föreliggande 

studie informerade inte sjuksköterskorna patienterna om deras rätt att bestämma över sin egen 

vård. Detta var inget sjuksköterskorna ansåg som nödvändigt då de upplevde att patienterna 

redan var medvetna om deras rätt att bestämma över sin egen vård eller att patienterna redan 

var kritiska till behandlingar och omvårdnaden.

Hos patienter som drabbats av stroke är det vanligt att komplikationer uppstår vilket kan 

påverka patientens förmåga att ta beslut och kommunicera. Detta kan då leda till att 

sjuksköterskan har svårt att förstå patienten vilket kan leda till att patienten blir frustrerad. 

Kommunikationsproblem kan även uppstå då sjuksköterskan inte fått någon information om 

patientens bakgrund. McGilton et. al. (2011) menar på att viktig information kan missas om

sjuksköterskan inte låter patienterna prata klart trots sina talsvårigheter vilket kan leda till en 

otrygghet hos patienten. Om sjuksköterskan då respekterade patienten och inte avbröt dem 

kunde det bidra till att patienter blev mindre nervösa och lättirriterade. Även personalen blev

mindre frustrerad då det var lättare att förstå patientens behov. Personalen ansåg även att det 

var lättare att vårda och arbeta med patienten när de visste mer om patienten bakgrund, vilket 

även sparade mycket tid (ibid.). Att skapa en god relation och dialog med patienten och dess 

anhöriga har stor betydelse för hur delaktiga patienterna kommer vara under vårdprocessen.

En annan del av resultatet var sjuksköterskornas egna perspektiv till den personcentrerade 

omvårdnaden. Många av sjuksköterskorna upplevde att införandet av personcentrerad 

omvårdnad hade varit positivt för avdelningen på många sätt. Den personcentrerade 

omvårdnaden hade även kunnat leda till att patienterna varit nöjdare med vården och 

vårdtiden hade förkortats. I McGilton et. al. (2011) studie ansåg sjuksköterskorna genom att 

införa en personcentrerad kommunikation blev kontinuiteten i omvårdnaden bättre och

enklare. Detta eftersom det bland annat fanns en individualiserad omvårdnadsplan för varje 

patient som fanns i deras journaler som var lätt tillgänglig för sjuksköterskorna (ibid.).

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att det är viktigt att inte bara se patienter som 

sjukdomen de drabbats av utan se varje patient som individ och att man ska arbeta utifrån 

deras individuella behov. Struwe, Baernholdt, Noerholm och Lind (2013) menar på att det 

viktigaste i att ge god omvårdnad är att respektera patienten som unika individer (ibid.). Alla 

patienter är olika och har olika behov och därför är det viktigt att inte bara se sjukdomen utan
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personen bakom. Sjuksköterskorna ansåg att den personcentrerade omvårdnaden inte bara

handlar om att se sjukdomen utan att se det friska samt att inte se hinder utan se patientens 

möjligheter. Däremot i akuta skedet så upplevde sjuksköterskorna att det kan vara svårt att 

uppnå en personcentrerad omvårdnad då fokusen ligger på sjukdomen och medicinska 

åtgärder. Om vården i det akuta skedet blir mer organiserat så kan fokus skifta till att 

omvårdnaden blir mer personcentrerad. Howell, Graham, Hoffman, Lowe, McKevitt, Reeves 

och Rudd (2007) styrker resonemanget och menar att patienter som drabbats av stroke 

upplever att deras vård blir bättre om vården är organiserad och sjuksköterskorna kommer då 

kunna hantera patienter på ett effektivare sätt (ibid.). Om den personcentrerade omvårdnaden 

ska implementeras på avdelningen krävs det att all personal arbetar utifrån samma synsätt. 

Mather, Then och Seneviratne (2009) menar att genom att hålla en god kommunikation och 

samarbete mellan personalen kan det hjälpa personalen att få samma synsätt. Detta för att få 

reda på hur all vårdpersonal ser på vad som är att ge den bästa vården till patienterna (ibid.). 

Detta kommer resultera i att personalen får en gemensam syn på omvårdanden och 

personalen kommer kunna arbeta utifrån samma syn.

I studie utryckte sjuksköterskorna att det fanns olika hinder som kan försvåra för 

sjuksköterskan att ge personcentrad omvårdnad till patienter som drabbats av stroke. Vissa 

patienter är i för dåligt skick för att förstå allt som händer och sagts, vilket kan göra det svårt 

för sjuksköterskan att involvera patienten. Sjuksköterskorna ansåg att de arbetar mycket på 

rutin men att de arbetar utefter den personcentrerade omvårdnaden. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna att deras arbetssätt kan förbättras. Howell et. al. (2007) menar att ett 

problem som patienter kan uppleva är att de inte alltid är på humör för att till exempel bli 

bedömda av olika bedömningsskalor eller genomgå behandlingar. Detta speciellt om det sker 

vid inskrivning på sjukhus då patienten inte alltid förstår varför och vad som kommer hända 

(ibid.). Sjuksköterskorna i studien upplevde att om de har tid att sätta sig ner och lyssna på 

patienten, lära känna dem och låta patienten ta den tid de behöver för att förstå vad som sker 

och kommer hända, så kommer patienten ha mer möjligheter att öppna sig och hantera 

informationen som de får.

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att den personcentrerade omvårdnaden får bli 

när det finns tid över. På grund av stress och tidsbrist på avdelningen läggs inte fokus på att 

sitta ner och prata med patienten. I Mather, Then och Seneviratne (2009) studie fick

sjuksköterskor prioritera vad som var viktigaste och vad som faktiskt gick att uppnå under en 
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arbetsdag. Till exempel om det uppstod en akut situation så fick patienters rehabilitering 

vänta. För att motverka detta problem och spara tid så samordnade sjuksköterskorna sitt 

arbete. De kom fram till att de arbetsuppgifter som sjuksköterskorna kunde arbeta på 

tillsammans och sedan de sjuksköterskor som hade patienter som inte krävde lika mycket

omvårdnad fick ansvara för fler patienter (ibid.). Några av sjuksköterskorna i föreliggande 

studie ansåg att de lägger ner mycket tid på dokumentation och att den tiden istället kunde 

läggas på patienten. Medan i Struwe, Baernholdt, Noerholm och Lind (2013) studie hävdar 

sjuksköterskorna att patientens välmående alltid borde prioriteras. När de sjuksköterskorna 

hade brist på tid satte sjuksköterskorna patienten i första hand och dokumentationen fick 

sjuksköterskorna göra när de fick mer tid (ibid.), även om dokumentation är en viktig del i 

vården så borde patienten alltid sättas först.

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är grunden i sjuksköterskans yrke enligt 

Travelbee menar Meleis (2007), samt för att skapa en god relation bör både sjuksköterskan

och patienten ses som unika individer. Därför är det viktigt att förstå vad som sker mellan 

patienten och sjuksköterskan för att sedan kunna förstå omvårdnaden. McCormack och 

McCance (2006) menar att sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens egenskaper och

möjligheter, alltså se varje patient som unik. Medan Hughes, Bamford och May (2008) menar 

på att sjuksköterskor inte alltid respekterar patientens individualitet och behov vilket är ett 

problem. Lawrence och Kinn (2012) tar även upp att sjuksköterskor behöver få en förståelse 

för patienter för att kunna ge patienten en god omvårdnad (ibid.). I föreliggande studie 

upplevde sjuksköterskorna att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienterna är en 

viktig del i omvårdnaden. Därför kan inte sjuksköterskan ge en god personcentrerad 

omvårdnad om sjuksköterskan inte kan skapa och hålla en kontinuitet av god kommunikation 

med patienten.

Slutsats 
Sjuksköterskorna i studien upplevde att personcentrerad omvårdnad har potential för att vara 

gynnsam för både patienter som har drabbats av stroke och vårdpersonal. Om 

personcentrerad omvårdnad implementeras fullständigt på sjukhus kan vården bli mer 

effektiv på många sätt, bland annat förbättrad patientinformation och delaktighet bland 

patienterna. Genom att införa omvårdnad som fokuserar mindre på sjukdomen och

svårigheter utan istället mer på patienten och dess möjligheter och behov, får patienten en 

27



bättre vård där patientens enskilda behov är i fokus. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns 

möjlighet för att arbetstiden kunde användas effektivare om de arbetade mer personcentrerat.

För att personcentrerad omvårdnad ska kunna implementeras fullt ut behövs resurser samt att 

alla sjuksköterskor och resterande vårdpersonal är väl utbildade inom personcentrerad 

omvårdnad. Detta var ett hinder när studien genomfördes då sjuksköterskorna inte hade 

tillräckligt med kunskap om vad personcentrerad omvårdnad står för. Sjuksköterskorna var 

dock för det mesta positiva till idén om att införa personcentrerad omvårdnad fullt ut på 

sjukhuset. Däremot var de skeptiska till implementeringen då de ansåg att det inte var 

uppnåeligt i dagsläget på grund av organisatoriska hinder.

Patienter som drabbats av stroke är den grupp som tar upp flest platser på sjukhuset och 

eftersom antalet drabbade ökar kommer sjukhusen behöva en effektivare vård för att kunna ta 

hand om alla patienter. Sjuksköterskorna uttryckte att personcentrerad omvårdnad kan bidra 

till att vårdtiden minskar för patienterna samt underlätta för sjuksköterskorna att skapa en 

tryggare miljö och omvårdnad för patienterna som drabbats av stroke.

Deltagarna i studien upplevde att personcentrerad omvårdnad kan vara användbart med 

patienter som drabbats av stroke för att motverka kommunikationssvårigheterna som kan 

förekomma vid stroke. Vidare forskning behövs för att hela sjukhuset ska kunna införa 

personcentrerad omvårdnad. Detta eftersom effektiviteten av personcentrerad omvårdnad inte 

går att jämföra med andra sjukdomsgrupper då de generellt har olika förutsättningar och 

behov.
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef
Information till verksamhetschefen

Förfrågan om medgivande till intervjuer med sjuksköterskor på din avdelning

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i 
Karlskrona och under denna vårtermin skriver vi vår kandidat uppsats. Vi ska göra en 
empirisk studie som kommer inrikta sig på personcentrerad omvårdnad hos patienter som 
drabbats av stroke. Vi planerar att intervjua sjuksköterskor på en strokeenhet på Blekinge 
sjukhuset i Karlskrona. Syfte med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse att ge 
personcentrerad omvårdnad till patienter på en strokeenhet. 

Vi kontaktar dig som verksamhetschef för att få ett medgivande att genomföra denna studie i 
samarbete med er avdelning.

Anledningen till att vi valt att genomföra studien på en stroke enhet är för att patienter som 
drabbats av stroke är i stort behov av stöd och omvårdnad. Stroke är en sjukdom som kan 
leda till bestående skador och där patientens livssituation kan förändras. Olsson, Jakobsson, 
Swedberg och Ekman (2013) menar att personcentrerad omvårdnad kan leda till tydlig 
förbättring av hälsan, förbättra återhämtningen av rörelsefunktionen och skapa kortare 
sjukhusvistelser. Sjuksköterskor har en viktig roll i den personcentrerade omvårdnaden, enligt 
Lawrence och Kinn (2012) måste sjuksköterskor ha en förståelse för patienter som drabbats 
av stroke, såsom deras oro, integritet, prioriteringar och förväntade resultat. Vi tycker det är 
viktigt att ta till vara sjuksköterskans upplevelse att utföra personcentrerad omvårdnad för 
patienter som drabbats av stroke eftersom sjuksköterskan har en så stor roll i patientens 
omvårdnad. 

I studien planeras att 5-7 sjuksköterskor ingår och vi ser helst att både män och kvinnor deltar 
om det är möjligt. Arbetet har skickats för att få ett rådgivande yttrande från Etikkommittén 
Sydost. Intervjuerna kommer ske på arbetsplatsen under arbetstid, beräknas ta 15-20 min och 
ske i ett enskilt rum. Intervjuerna kommer spelas in och vi kommer föra anteckningar som 
stöd. Intervjuerna kommer ske under veckorna 10 och 11. Vi står inte för någon form av 
ekonomisk ersättning. 

Det är frivilligt för deltagarna att medverka i studien och deltagarna kommer att kunna 
avbryta när som utan att behöva ge en förklaring. Deltagarna och det insamlade materialet 
kommer vara konfidentiellt och kodat. All data från intervjuerna kommer förvaras på ett usb-
minne inlåst i ett skåp, endast forskarna och handledare har tillgång till denna data. Datan 
kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt.
Om du godkänner att dessa intervjuer får genomföras ber vi dig återkomma med ett
medgivande via E-post till oss senast torsdag 25/2.
Med vänliga hälsningar
Edvin Bahtijaragic & Susanne Eriksson 2016-02-17
Kontakta oss gärna för mer information.
Edvin Bahtijaragic: edvin.bahtijaragic@gmail.com
Susanne Eriksson: erikssonsusanne93@gmail.com
Handledare: Cecilia Fagerström, Docent. cecilia.fagerstrom@bth.se
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Bilaga 2. Intervjuguide
Intervjuguide

1.Kan du berätta om dina erfarenheter av att som sjuksköterska arbeta med 

personcentrerad omvårdnad?

- Har du använt personcentrerad omvårdnad medvetet?

2. Vad innebär personcentrerad omvårdnad för dig?

- Tror du alla har samma bild över vad personcentrerad omvårdnad innebär och arbetar på 

samma sätt? 

- Ser du skillnad på hur du och dina arbetskamrater arbetar när det gäller omvårdnaden med 

samma patienter? 

3. Upplever du att personcentrerad omvårdnad har inverkan på patienters 

vårdprocess?

- Upplever du att patienten känner tryggare i situationen att vara på sjukhus 

- Upplever du att det ger patienten mer eller mindre möjlighet att vara delaktig i vården 

- Upplever du att de underlättar eller försämrar vårdprocessen?

4.Kan du ge exempel på en situation där personcentrerad omvårdnad har haft inverkan 

på patientens hälsotillstånd?

- upplever du att patienten mår bättre eller sämre? 

- Upplever du att patienten känner sig tryggare under sjukdomsförloppet genom att har varit 

delaktig i sin vårdprocess?

- Upplever du att du ser patientens individuella behov eller behandlas alla patienter som 

drabbats av samma sjuksom på samma sätt?

5. Har du upplevt hinder eller svårigheter med att ge personcentrerad omvårdnad, i så 

fall, på vilket sätt?

6.Kan du ge exempel på information du delger till patienten, så att patienter kan vara 

delaktiga i beslut gällande sin vårdprocess?

- har ni rutiner?
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- är det något du tycker ni borde införa? 

7.Hur tror du man kan förbättra personcentrerad omvårdnad?

- tycker du personcentrerad omvårdnad är bra? är det något du vill förändra eller 

förbättra inom personcentrerad omvårdnad?

- är det något du skulle kunna tänka dig fortsätta arbeta med?

Är det något du vill lägga till av det vi har pratat om nu? 
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Bilaga 3. Informationsbrev till avdelningschef
Till avdelningschef för stroke enheten 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i 
Karlskrona och under denna vårtermin skriver vi vår kandidat uppsats. Vi ska göra en 
empirisk studie som kommer inrikta sig på personcentrerad omvårdnad hos patienter som 
drabbats av stroke. Vi planerar att intervjua sjuksköterskor på en strokeenhet på Blekinge 
sjukhuset i Karlskrona. Syfte med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse att ge 
personcentrerad omvårdnad till patienter på en strokeenhet.

Vi kontaktar dig som avdelningschef för avdelningen då vi från er verksamhetschef fått ett 
godkännande att utföra studien i samverkan med er avdelning. Vi kommer att ta kontakt med 
dig inom ett par dagar på telefon för att få din hjälp med att ge ut information till 
sjuksköterskorna på enheten. Vi planerar eventuellt att besöka enheten för att ge ut 
information till sjuksköterskorna om studien och deltagande. I studien planeras att 5-7
sjuksköterskor ingår och vi ser helst att både män och kvinnor deltar i studien i den mån det 
finns.

Studien har ett rådgivande yttrande av Etikkommittén Sydost. Intervjuerna kommer ske på 
arbetsplatsen under arbetstid, beräknas ta ungefär 15 minuter och ske i ett enskilt rum. 
Intervjuerna kommer spelas in och vi kommer föra anteckningar som stöd. Intervjuerna 
kommer ske under veckorna 10 och 11. Vi står inte för någon form av ekonomisk ersättning. 

Det är frivilligt för deltagarna att medverka i studien och deltagarna kommer att kunna 
avbryta när som utan att behöva ge en förklaring. Deltagarna och det insamlade materialet 
kommer vara konfidentiellt och kodat. All data från intervjuerna kommer förvaras på ett usb-
minne inlåst i ett skåp, endast forskarna och handledare har tillgång till denna data samt kan 
examinatorn be om tillgång till datan. Datan kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt.

Deltagarna som visar intresse för att delta i studien kommer att kontakta oss på vår mail eller 
ringa upp oss. 

Vi skickar med ett informationsbrev och intervjuguide som är avsett till medverkande 
sjuksköterskor. 

Med vänliga hälsningar
Edvin Bahtijaragic & Susanne Eriksson 2016-02-16

Kontakta oss gärna för mer information.
Edvin Bahtijaragic: edba14@student.bth.se
Susanne Eriksson: suer14@student.bth.se

Handledare: Cecilia Fagerström, Docent. cecilia.fagerstrom@bth.se
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Bilaga 4. Informationsbrev till deltagare
Skriftlig information till sjuksköterskor om deltagande i en empirisk studie

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i 
Karlskrona och under denna vårtermin skriver vi vår kandidat uppsats. Vi ska göra en 
empirisk studie som kommer inrikta sig på personcentrerad omvårdnad hos patienter som 
drabbats av stroke. Vi planerar att intervjua dig som arbetar som sjuksköterska på 
strokeenheten på Blekinge sjukhuset i Karlskrona. Som legitimerad sjuksköterska ber vi dig 
att delta i en vetenskaplig studie där syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans 
upplevelse att ge personcentrerad omvårdnad till patienter på en strokeenhet. Genom att delta 
i studien kommer du kunna bidra till att öka förståelsen och utveckla den personcentrerade 
omvårdnaden för patienter som drabbats av stroke. 

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp där huvudmålet är att patienter ska ses som 
personer med fri vilja och fullmakt över sin vård och livssituation. Alla ska behandlas på ett 
respektfullt och värdigt sätt. Patientens egna upplevelser och kunskap ska vara i fokus under 
vårdprocessen. Det är viktigt att patienten får rätt och tillräcklig information gällande sitt 
hälsotillstånd och hur vårdprocessen kan komma att se ut framöver. Därefter ska patienten ha 
möjlighet att vara delaktig i beslut under vårdprocessens förlopp 

Att delta i denna studie kommer att innebär en intervju på ungefär 15 minuter som kommer 
ske i ett enskiltrum under arbetstid på arbetsplatsen, den tiden som passar bäst för att inte 
hindar ditt arbete. Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kommer föras som stöd, 
vilket ni kommer ge ert samtycke till innan intervjun inleds. Vi sjuksköterskestudenter, Edvin 
Bahtijaragic och Susanne Eriksson kommer hålla i intervjuerna.

Det är frivilligt för deltagarna att medverka i studien och deltagarna kommer att kunna 
avbryta när som utan att behöva ge en förklaring. Deltagarna och det insamlade materialet 
kommer vara konfidentiellt och kodat. All data från intervjuerna kommer förvaras på ett usb-
minne inlåst i ett skåp, endast forskarna och handledare har tillgång till denna data samt kan 
examinatorn be om tillgång till datan. Datan kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt.

Vi bifogar med intervjufrågorna som kommer ställas under intervjun för att ge er en chans att 
förbereda er inför intervjun. 

För intresse att delta i studien mailar ni Susanne Eriksson eller Edvin Bahtijaragic på 
nedanstående uppgifter och vi kontaktar er sedan för vidare information

Vid frågor kan ni ta kontakt med författarna på nedanstående uppgifter. 

Med vänliga hälsningar
Edvin Bahtijaragic & Susanne Eriksson 2016-02-17

Kontakta oss gärna för mer information.
Edvin Bahtijaragic:edba14@student.bth.se
Susanne Eriksson: suer14@student.bth.se

Handledare: Cecilia Fagerström, Docent. cecilia.fagerstrom@bth.se
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Bilaga 5. Rådgivande yttrande från etikkommittén

Projektansvariga  Handledare 

Edvin Bahtijaragic Cecilia Fagerström 

Susanne Eriksson Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet Blekinge Tekniska Högskola 

Blekinge Tekniska Högskola

 
Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskans upplevelse av att ge 

personcentrerad omvårdnad till patienter som drabbats av stroke – en empirisk 

studie” (dnr. EPK 332-2016) 

 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 

Högskola. Kommittén ser inga etiska hinder för att genomföra studien. 

Följande bör dock beaktas: 

Det är otydligt beskrivet i ansökan hur den andra delen av rekryteringen kommer att gå till, 

d.v.s. hur intresserade sjuksköterskor lämnar/visar intresse för att delta i studien och hur de 

projektansvariga tar kontakt med dessa intresserade sjuksköterskor.  Informationsbreven 

antyder att avdelningschefen på något sätt kommer att vara inblandad i detta och detta är en 

etisk risk.  

Konfidentialitetsrisken skulle kanske ha minskat om alla sjuksköterskor hade fått 

informationsbrevet och de själva hade fått anmäla intresse för att delta i studien, alternativt 

att de projektansvariga utifrån namnlista själva fått göra urvalet. 

Detta bör reflekteras kring tillsammans med handledare och söka minimera inblandning av 

avdelningschef i rekryteringen. 
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När det gäller tillgång till data kan det behöva förtydligas att även examinatorn kan begära 

tillgång.  

Vidare bör det användas studentmail i stället för privata mailadresser i informationsbreven. 

Karlskrona 2016-02-29
Etikkommittén Sydost 
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Bilaga 6. Exempel på analysförfarande 
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori

De blir välinformerade så blir de 
lugna och trygga och också nöjda, 
så de leder ju till en positiv 
sjukhusvistelse trots att de är här 
på grund av ohälsa

Väl informerade, så 
blir de lugna och 
trygga så det leder 
till en positiv 
sjukhusvistelse.

Väl 
informerade 
patienter 

Att informera 
patienten

Hur 
sjuksköterskan 
involvera 
patienten

… då har man suttit innan och 
rondat och så har man en plan för 
sig, alltså det här och det här vill 
vi göra och då kommer man till 
patienten och säger nu har vi tänkt 
att vi har skrivit en remiss till ehh 
någon undersökning och sådär, 
och då är ju inte de så delaktiga 
eller så

Man har suttit och 
rondat och har en 
plan, det här vill vi 
göra, man kommer 
till patienten och 
säger, nu har vi tänkt 
det här, patienten är 
inte delaktig

Patienten är 
inte 
delaktig vid 
planering

Att ta hänsyn till 
patientens autonomi

Hur 
sjuksköterskan 
involvera 
patienten

Asså jag måste säga jag tycker att 
det är lite lek med ord och och 
begrepp

Jag tycker att det är 
lite lek med ord och 
begrepp

Lek med 
ord och 
begrepp

Attityd till 
personcentrerad 
omvårdnad

Sjuksköterskans 
egna perspektiv
har betydelse för 
personcentrerad 
omvårdnad

Jag tror bara man kan skapa de 
hindren själva, men i grund och 
botten handlar det om resurser 

I grunde och botten 
handlar det om 
resurser 

Resurser Organisatoriska 
förutsättningar 
för 
personcentrerad 
omvårdnad

Det kräver mer tid, sen om man 
skulle se i det stora hela om alla 
skulle ha det tänket så tror jag inte 
man, asså jag tror ändå det 
förkortar vårdtiderna 

Det krävs mer tid, 
men i det stora hela 
tror jag det förkortar 
vårdtiderna 

Mer tid 
krävs, 
förkortar då 
vårdtiderna 

Brist på tid och 
resurser

Organisatoriska 
förutsättningar 
för 
personcentrerad 
omvårdnad

40


