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Sammanfattning 

Syfte: Att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av vad som påverkar möjligheten att arbeta 

personcentrerat på en akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas. 

Metod: En kvalitativ fokusgruppsintervjustudie med induktiv innehållsanalys. 

Resultat: Samarbetet mellan olika yrkeskategorier var viktigt för att kunna få en helhetsbild av 

patienterna.  Det betonades att teamet inte endast innefattade sjukvårdpersonalen utan också 

anhöriga och patienter. Vårdmiljöns utformning var också av betydelse för att kunna arbeta 

personcentrerat. Enkelrummen bidrog till en lugnare miljö samt gjorde det lättare att bevara 

patientens integritet vid utförandet av omvårdnad. Arbetsmoduler i anslutning till patientsalarna 

lyftes fram som en positiv faktor som påverkade det personcentrerade arbetssättet eftersom 

personalen upplevde att de fick en närhet till patienterna och anhöriga visste alltid var de skulle 

vända sig vid frågor. Akuta prioriteringskrav och personalbrist ledde till att patientens egna 

behov och önskemål åsidosattes och det var svårt att arbeta personcentrerad vård. 

 

Slutsats: Resultatet belyser faktorer som påverkar det personcentrerade arbetssättet på en 

akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas. Vid implementering av arbetssättet är det viktigt att 

vården organiseras utifrån ett personcentrerat synsätt med ett lyhört team som arbetar för att se 

patienten och anhöriga som samarbetspartners. 

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, sköra äldre, akutvårdsavdelning 

 



 

 

Summary 

Title: Experience of what affects the possibility of working personcentered on an emergency 

department where frail elderly is cared for – focus groups interviews with nurses and assistant 

nurses. 

Aim: To describe health professionals’ experience of what affects the ability to work person-

centered on an emergency department where frail elderly is cared for. 

 

Method: A qualitative focus groups interview study with inductive content analysis. 

 

Result:  The collaboration between different professionals was important to get an overall 

picture of the patients. It was emphasized that the team not only included the medical staff but 

also relatives and patients. Environment design was also of importance for the person-centered 

care. Single rooms contributed to a more peaceful environment and made it easier to preserve 

patient privacy in the performance of nursing. To have the working modules near the patient’s 

rooms was a positive factor that affected the person-centered approach. The staff felt that they 

had closeness to the patients and the relatives always knew where to turn in case of questions. 

Acute priority and lack of staff led to the patient´s needs and wishes were infringed and that the 

way of working person-centered was affected. 

 

Conclusion:  The result highlights the factors that affect the person-centered approach in an 

emergency department where frail elderly is cared for. When implementing the approach, it is 

important that hospital care is organized on the basis of a person-centered approach with a 

responsive team that is working to see the patients and their families as partners. 

 

Keywords: Person-centered care, frail elderly, emergency department. 
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Inledning 

Akutsjukvården är ofta uppgiftsorienterad istället för personcentrerad och de medicinska 

uppgifterna prioriteras vanligen före omvårdnaden (Edvardsson, 2010a). Socialstyrelsen (2014) 

förespråkar personcentrerad vård och enligt den nya patient lagen som trädde i kraft den 1 

januari 2015 (2014:821) ska hälso- och sjukvården främja patientens självbestämmande, 

integritet och delaktighet för att stärka och tydliggöra patientens ställning. Mötets utformning 

mellan patient och sjuksköterska är viktigt för patientens välbefinnande. Vid ett positivt möte 

förstärks patientens självkänsla och det skapas en vi-känsla (Ternestedt, Österlind, Henoch, & 

Andershed, 2012). Idag är nitton procent av Sveriges befolkning 65 år och äldre. Andelen äldre 

förväntas öka med trettio procent till år 2050 vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen 

kommer att vara 65 år eller äldre år 2050 (Socialstyrelsen, 2014). Det görs få satsningar på att 

förebygga insjuknande och främja hälsa. Vården styrs av ekonomiska och administrativa 

paradigm där produktivitet, korta vårdtider och effektivitet råder. Den personcentrerade vården 

ses som ett led i försöken att minska antalet vårddygn och därigenom minska trycket på 

sjukvården (Bergbom, 2013). Den teoretiska utvecklingen har gett en större förståelse för hur 

personcentrering ska fungera i praktiken men det krävs fortfarande arbete för att utveckla 

metoder som kan fånga komplexiteten med det personcentrerade arbetssättet i praktiken 

(McCormack & Heath, 2010) Denna studie syftar till att beskriva sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av vad som påverkar möjligheten att arbeta personcentrerat på en 

akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas.  

 

Bakgrund 

Sköra äldre  

Gruppen de mest sjuka äldre med omfattande funktionsnedsättningar blir allt större i 

samhället. Begreppet sköra äldre används för att beskriva personer med hög biologisk 

ålder, ökad sårbarhet tillsammans med akut sjukdom och minskad fysiologisk kapacitet 

(SBU, 2013). För att beskriva den specifika åldersgruppen med sköra äldre 

introducerades 1978 termen ”frailty” av Federal Council of Ageing (FCA) i USA.  

Frailty” används för att beskriva personer med risk för negativa händelser såsom att vara 

i behov av omsorgsboende, att bli inlagd på sjukhus eller avlida inom kort (Gobbens, 

Luijkx, Wijnen-Sponselee, & Schols, 2010). Vid normalt åldrande sker både kroppsliga 

som mentala förändringar, muskel och benmassa blir mindre, hjärt- och lungfunktionen, 

immunförsvaret, syn och hörsel och kognitiva funktioner försämras.  Detta leder till att 

behovet av ett akut omhändertagande ökar vid hög ålder eftersom reservkapaciteten 

minskar (SBU, 2013). Det finns två olika modeller för att definiera skörhet. Den 

fenotypiska modellen beskriver skörhet som förekomst av allmän svaghet, viktförlust, låg 

fysisk aktivitet, dålig balans, nedsatt mental funktion och låg stresstolerans (Fried, 

Ferrucci, Darer, Williamson, & Anderson, 2004). Den kumulativa deficitmodellen 

definierar skörhet utifrån multisjuklighet, förlust av kroppsliga funktioner och 

förekomsten av hälsoproblem. I denna modell är skörhet ett tillstånd som förändras över 

tid och kan bli både bättre och sämre (SBU, 2013).  I en litteraturöversikt framkommer 

att förekomsten av skörhet hos personer över 65 år är 14 % med den fenotypiska modellen 

och 24 % med den kumulativa deficit modellen (Shamliyan, Talley, Ramakrishnan, & 

Kane, 2013). Äldres livssituation kännetecknas av förändringar och ett ökat 

omsorgsbehov med stigande ålder (Malmberg & Ågren, 2013). 

 Det finns alltså ett samband mellan hög ålder, flera sjukdomar samt 

funktionsnedsättningar och risken att tillhöra gruppen sköra äldre (Figur 1).  
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Figur 1: Sambandsfaktorer för att tillhöra gruppen sköra 

äldre 

Personcentrerad vård 

Det finns inte en definition för vad personcentrerad vård är utan flera vad som dock är 

centralt är att det utgår från att fokusera på personen, inte sjukdomen. Carl Rogers 

använde uttrycket person-centred inom psykoterapin redan på 1960-talet och menade att 

en central aspekt är att se personen som söker hjälp som expert på det som rör den egna 

personen och terapeuten som en befrämjare av självinsikt (Edvardsson, 2010a). Tom 

Kitwood var en av de första som införde ett personcentrerat förhållningsätt vid vård av 

personer med demens. Detta till följd av att han ansåg att sjukvårdpersonalens syn var 

alltför medicinskt inriktad. Han menade att personer med demenssjukdom ofta sågs som 

tomma skal där endast de fysiska behoven tillgodosågs och personen bakom sjukdomen 

förkastades (Kitwood, 1997). Idag framhåller World Health Organization ( 2010) vikten 

av personcentrerad vård världen över då de allmänna förväntningarna på vården idag har 

ökat. Ett personcentrerat arbetssätt innebär att sjukvårdpersonal ser patienten som en 

kapabel och värdig person oavsett ålder. Att arbeta personcentrerat innebär inte bara 

interaktion och kommunikation utan också ömsesidighet (Ekman & Norberg, 2013) 

Personalen ska vara förstående, pålitlig och se till hela situationen, inte bara till den akuta 

åkomman. Personcentrerad vård ska förutom de fysiska behoven även tillfredsställa 

personens andliga, existentiella, psykiska och sociala behov. Personens upplevelse och 

tolkning av ohälsa och sjukdom ska respekteras och bekräftas. Sjukvårdspersonalen ska 

arbeta för att främja hälsa med centrering på vad hälsa betyder just för den enskilda 

patienten (Ekman, 2014). Brooker (2007) beskriver personcentrerad vård utifrån VIPS, 

vilket står för att Värdesätta personen och dess vårdare, se till Individen, se situationen ur 

den sjukes Perspektiv och att det Sociala klimatet ska leda till välbefinnande. Brookers 

teori utgår från att bemöta personer med demens på ett uppmuntrande sätt. I stället för att 

tillrättavisa ska personalen förstå personens tolkning av situationen (Brooker, 2007). 

Enligt Ekmans et al. (2011) modell för personcentrerad vård är partnerskapet, 

patientberättelsen och dokumentationen viktiga komponenter i utförandet. I 

vårdprocessen innebär det att personens livssituation och villkor är det centrala inte 

diagnosen (Kristensson - Uggla, 2014). Planering av patientens vårdtid ska ske 

tillsammans med vårdteamet, patienten och anhöriga för att få alla att känna sig delaktiga 

vilket är en viktig aspekt i den personcentrerade vården (Ekman & Norberg, 2013).  

Hög ålder

Multisjuklighet
Funktionsned-

sättning
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Delaktighet 

I dagens vård utförs ofta åtgärder utan att fråga vad personen vill (Ross & Victor, 2006). 

Upplevelsen av en god vård är att bli bemött och sedd som en individ. Att bli respekterad och 

att känna sig delaktig i vården och även känna att personalen bryr sig (From, Johansson, & 

Athlin, 2009). För att som sjukvårdspersonal kunna bidra till god livskvalitet hos äldre personer 

är det viktigt att prata och involvera dem i beslut (Ross & Victor, 2006). En viktig del i 

vårdprocessen är att upprätta en patientberättelse där personens livssituation och villkor sätts i 

centrum. För att förstå hur den äldre personen upplever sin situation måste vårdpersonalen ha 

en empatisk förmåga och vara villig att kliva ur sin egen livsvärld och stiga in i den äldres. Att 

få berätta kan öka självkänslan hos den äldre och trots skörhet, skröplighet och orkeslöshet 

upplevs känslan av att vara värdefull (Eriksson, 2013). Genom patientberättelsen skapas en 

gemensam förståelse för patientens sjukdomserfarenhet som ger en grund för vidare diskussion 

och planering av vården (Ekman, 2014) . Att vara nära och lyssna signalerar att den äldre 

betyder något och är värd att visas uppmärksamhet (Eriksson, 2013). En bra relation kräver ett 

intresse ifrån vårdgivarens sida och tillit är en grundförutsättning för en bra relation 

(Edvardsson, 2010a). En god kommunikation mellan den äldre, närstående och vårdarna är en 

förutsättning för att vården ska kunna utföras och planeras på ett tillfredställande och värdigt 

sätt för alla involverade (SOU, 2008:51).  Behovet av ett flerprofessionellt samarbete och en 

sammanhängande vårdkedja är stort för dessa personer. Individens behov ska stå i centrum 

(SBU, 2013). 

 

Personens delaktighet förespråkas då det förbättrar sjukvården och de sociala tjänsterna som 

ökar tillfredsställelsen hos patienten. I en studie då äldre personer med höftfrakturer fick vara 

en del av teamet och planera sin egen vård utifrån sin egen förmåga och motivation halverades 

vårdtiden som inneliggande på sjukhuset (Olsson, Karlsson, & Ekman, 2007).  

I en annan studie av Ekman et al. (2012) som utfördes på en akutvårdsavdelning hos personer 

med kroniska hjärtsjukdomar minskade vårddygnen med 2.5 dag då personcentrerad vård 

utfördes.  

Organisationens betydelse vid personcentrerad vård 

Organisationens uppbyggnad är av betydelse för den personcentrerade vården.  

Akutsjukvård är inte alltid anpassad för den sköra äldre patienten med komplexa behov. 

För att den sjuke äldre ska få den vården den kräver måste den traditionella organisationen 

ersättas med en organisation som inte baseras på endast de medicinska specialiteterna 

utan istället sätter varje patient i centrum. Runt patienten samlas de specialister som krävs 

(Edvardsson, 2010a). Mycket av vårdarbetet bygger på verksamhetens struktur. För att 

en respektfull och effektiv vård ska tillhandahållas de äldre behöver kulturen hos de olika 

professionerna i sjukvården förändras så att individen prioriteras framför systemet (Ross 

& Victor, 2006). Det finns olika modeller för att förbättra mottagandet av äldre som söker 

akutsjukvård. Till exempel har flera sjukhus upprättat ett snabb-spår så att 

omhändertagandet av den äldre sker utan väntetider på akutmottagningen. Rutiner i form 

av att förbättra tillsyn och förhindra komplikationer ses över (SBU, 2013). I en 

australiensk studie inom akutsjukvård framkom att personalen ville fokusera på 

patientens intressen. De var dock ofta tvungna att kompromissa på grund av 

organisationens uppbyggnad och prioritera akuta åtgärder istället för att ta del av de äldres 

behov (Tadd et al. 2011). Brist på individanpassad miljö i akut sjukhusvård, kontinuitet 

av personal och brist på sysselsättning för patienterna har setts där det undersökts hur 

personal ska upprätthålla personcentrerad vård för personer med demens (Gaugler & 

Wocken, 2014). I en studie där införandet av personcentrerad vård på en 
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akutvårdsavdelning för äldre undersöktes framkom det att utmaningen låg i att förändra 

synsättet och arbetssättet kring vården av äldre eftersom sjukvårdspersonalen var 

överbelastad och det fanns få ekonomiska resurser att tillgå (Peek, Higgins, & Milson- 

Hawke, 2007).  

 

Att vårda sköra äldre idag kräver både erfarenhet och kunskap och framförallt tid då 

vårdbehovet är komplext. Ledningens stöd och uppmuntran är en framgångsfaktor. 

Förståelsen för att personcentrerad vård inte försvårar utan underlättar i det dagliga 

arbetet är betydelsefullt (Dudas, Kaczynski, & Olsson, 2014).  

Miljöns betydelse för personcentrerad vård  

En personcentrerad miljö ska ge stöd för bästa möjliga hälsa och värna om personens integritet 

samt välbefinnande. Miljön på sjukhus innefattar ofta olika aspekter. Personalen måste få 

tillräckligt med utrymme, tekniken ska fungera och det finns hygieniska och ergonomiska 

förhållningssätt som ska tillgodoses. Vid planering av miljön har inte alltid fokus på 

personcentrerad vård varit en grundläggande del. Vården för patienten kan innebära både stress 

och oro beroende på den akuta åkomman. Sjukhus miljön med sitt starka ljus, höga ljudnivåer, 

larm från olika utrustningar kan bidra till ytterligare stress och ökad konfusionsrisk för den 

sköra äldre patienten. Nedsatt syn, hörsel och balans kan påverka hur personen klarar av sitt 

dagliga behov i miljön den befinner sig i (Edvardsson, 2010a). Vid inläggning på sjukhus 

placeras personen ofta i ett rum med minst två och ibland upp till sex personer. Den enda 

gemensamma faktorn med resterande i rummet är att alla är inlagda på sjukhus samtidigt. 

Sjukvårdssekretessen försvinner då medpatienterna helt ofrivilligt får veta allt om de andra 

patienternas problem och sociala situation. För att bevara sekretessen och för att patienten ska 

känna sig som en jämbördig partner bör enkelrum vara en självklarhet (Ekman, 2014). Miljöer 

som präglas av flexibilitet där både personal och patienter känner sig välkomna och sedda anses 

vara en stödjande miljö (Edvardsson, Sandman, & Holriz Rasmussen, 2005).  

 

Motiv till studien 

Personcentrerad vård är ett arbetssätt som ofta används inom äldreomsorgen. Även många 

sjukhus har infört arbetssättet vilket då inbegriper det akuta omhändertagandet. Den akuta 

sjukvården innefattar ofta snabba flöden med kortare vårdtider vilket kan försvåra möjligheten 

att få en helhetsbild av personen. Sköra äldre som kommer in på sjukhus är dessutom ofta i 

behov av en komplex vård med många insatser. Sjukhusmiljön på en akutvårdsavdelning är inte 

alltid planerad ur ett personcentrerat perspektiv och brister i individanpassad miljö och dålig 

kontinuitet bland personal försvårar det personcentrerade arbetssättet i den akuta sjukvården. 

Vårdpersonal måste ofta kompromissa och prioritera akuta åtgärder vilket leder till att 

personens egna behov och önskemål åsidosätts. Att arbeta personcentrerat kräver kunskap, tid, 

kontinuitet och ett empatiskt förhållningssätt från personalen samt en förstående ledning och en 

fungerande organisation. Det finns mycket som talar för att arbeta personcentrerat samtidigt 

som hinder verkar finnas. Studier där personcentrerat vård operationaliserats saknas dessutom, 

vilket gör det svårt att veta vad det faktiskt innebär i praktiken.  För att erhålla en ökad kunskap 

och lärdom är det viktigt att fånga såväl personal som patienter och anhörigas erfarenheter av 

personcentrerad vård i verksamheter där förhållningssättet är implementerat. 

Syfte 
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Syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av vad som påverkar 

möjligheten att arbeta personcentrerat på en akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas.  

 

Material och metod  

Design 

En kvalitativ induktiv studie i form av fokusgruppintervjuer genomfördes. Vid induktiv 

analys-metod görs ett förutsättningslöst letande i textmaterialet utan att på förhand antagit 

hur vissa förhållanden föreligger (Fridlund, 2012). Fokusgrupper skapar en dynamisk 

diskussion mellan informanter (Kitzinger, 1994). Med fokusgrupper sker en fördjupning 

på ett visst ämnesområde som kan användas för att undersöka hur individer i egenskap 

av gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga (Wibeck, 2010). Fokusgrupper har tidigare 

använts för att ta fram beslutsstöd före, under eller efter implementering av en policy och 

för att ge underlag för kvalitetsförbättring inom vården( Sharts - Hopko, 2001; Wibeck, 

2010). 

Urval och genomförande 

Sjukvårdspersonal som arbetade utifrån ett personcentrerat förhållningssätt enligt 

verksamhetens linje på två geriatriska akutvårdsavdelningar där sköra äldre vårdades 

tillfrågades om deltagande i studien. Kontakt togs via telefon med verksamhetschefen på 

kliniken. Information gavs muntligt och skriftligt (Bilaga 1) om studiens innehåll och 

syfte. När verksamhetschefen godkänt studien förmedlade hon en kontakt med 

vårdenhetscheferna på två olika geriatriska akutvårdsavdelningar vid en klinik i södra 

Sverige. Författarna inbjöds informera vårdpersonalen om studien vid ett av klinikens 

samverkansmöten. Vårdpersonalen erhöll då även skriftlig information om studien 

(Bilaga 2) och de kunde skriftligt anmäla intresse till att delta i fokusgruppintervjuerna. 

Vårdenhetscheferna mailade till författarna när de hade samlat ihop tillräckligt med 

personal för en fokusgrupp samt meddelade då även tid och plats för intervjun. Tretton 

personer var intresserade av att delta i studien, två deltagare lämnade dock senare återbud 

på grund av sjukdom. Totalt genomfördes tre fokusgruppsintervjuer bestående av såväl 

sjuksköterskor som undersköterskor (Tabell 1). Samtliga deltagare var kvinnor som hade 

arbetat inom vården mellan ½ -40 år. 

Tabell 1: Sammansättning av deltagarna i fokusgrupperna  

Fokusgrupp Yrke Yrkesverksamma år Arbetat 

personcentrerat (år) 

(subjektiv 

uppfattning) 

1 Sjuksköterska 

Sjuksköterska 

Undersköterska 

6 

28 

40 

6 

28 

- 
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Undersköterska 5 - 

2 Sjuksköterska 

Undersköterska 

Undersköterska 

Undersköterska 

½ 

36 

4 

22 

½ 

36 

4 

- 

3 Sjuksköterska 

Undersköterska 

Undersköterska 

21 

32 

30 

21 

32 

5 

 

Deltagarna läste igenom informationsbrevet och skrev på informerat samtycke till 

studien innan intervjuerna startade. Varje intervju började med att information gavs om 

studiens syfte, att medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. Vid fokusgruppintervjuerna hade 

författarna var sin roll som moderator och som assistent. Moderatorn ställde 

strukturerade frågor enligt intervjuguiden (Bilaga 3). En moderator har till uppgift att 

ställa huvudfrågor och styra gruppinteraktionen utan att engagera sig alltför mycket av 

händelserna i fokusgruppen. Moderatorn ansvarar också för att alla deltagarna kommer 

till tals ungefär lika mycket. En assistents uppgift är att lyssna och skriva ner 

stödpunkter från samtalen (Wibeck, 2010). Vid intervjuerna inflikade assistenten med 

frågor utifrån det som sades under samtalen. Intervjuerna utfördes i grupprum som 

tillhörde kliniken. Tiden för intervjuerna varierade mellan 35 – 42 minuter och spelades 

in digitalt. 

Dataanalys   

En kvalitativ induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivning har 

genomförts. Detta innebär att utifrån insamlade data dra giltiga slutsatser med syftet att 

tillföra kunskap, nya insikter och erfarenheter. Vid induktiv innehållsanalys läses 

textmaterialet igenom flera gånger för att få en förståelse för sammanhanget.  Innehållet 

i texten bearbetas i flera steg, initialt beskrivs textens manifesta innehåll där text som 

svarar på syftet tas ut. Det manifesta visar det konkreta i en text till exempel vad 

informationen består av utifrån meningsbärande enheter. Därefter används textens 

latenta innehåll då en djupare tolkning av texten görs och de meningsbärande enheterna 

bryts ner till koder. När koderna är färdigställda sker en process där subkategorier 

abstraheras till övergripande huvudkategorier. Syftet ska hela tiden vara i åtanke vid 

analysen. Induktiv metod har använts för att besvara syftet genom att få 

sjukvårdspersonalens egna ord på sina erfarenheter av vad som påverkar möjligheten att 

arbeta personcentrerat på en akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas. Den insamlade 

datan transkriberades först ordagrant. Texten genomlästes sedan i sin helhet flertalet 

gånger av båda författarna var för sig. Faktorer som påverkade det personcentrerade 

arbetssättet ströks över med överstrykningspenna, namngavs med en kod, och jämfördes 

sedan mellan författarna. Faktorerna som svarade på syftet klipptes ut till lappar och 

placerades översiktligt på ett bord. Genom författarnas gemensamma abstraherande 

lades lapparna i grupper som bildade subkategorier. Dessa abstraherades och slogs 
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samman med liknande subkategorier och bildade slutligen tre huvudkategorier. I Tabell 

2 ges exempel på de olika analysstegen. Resultatet redovisas utifrån huvudkategorierna 

och tillhörande subkategorier. Citat från texten användes för att visa det faktiska och 

konkreta innehållet i intervjuerna, vilket minskar risken för feltolkningar (Elo & 

Kyngnäs, 2008). 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Text    Kod      Subkategori  Huvudkategori 

            

Just med vår avdelning 

med team och parvård 

ger ju en hel 

övergripande bild 

 

Jag tror att det är en 

säkrare vård för alla vet 

mer. Slutklämmen är 

att teamjobbet 

förstärker den 

personcentrerade 

vården 

 

Vi tänker på teamet 

och rondsystemet när 

patient och anhöriga 

får vara med och är 

delaktiga i beslut som 

tas på avdelningen. 

 

Patienten är delaktig, 

man tar inte beslut över 

huvudet, man är mer 

jämlik med patienten 

 

   

 

Samarbete 

ger en 

ökad 

kunskap 

om 

patienten 

 

 

 

 

 

 

Känslan 

av att göra 

ett bra 

jobb när 

anhöriga 

och 

patienter 

är 

delaktiga 

      

 

 

Samverkan 

mellan olika 

yrkesgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter och 

anhöriga som 

en del av teamet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamarbete är en 

förutsättning 

Etiska överväganden 

Lagen (2003:460) om etikprövning för forskning som avser människor syftar på att 

respektera och skydda människovärdet och innehåller bestämmelser om samtycke. 

Forskningsstudier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå som 

inte avses publiceras behöver inte etikprövas eller etikgranskas (Riksdag, 2003).  Etiska 

principer och normer måste dock alltid respekteras när forskningen innefattar människor 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). Hänsyn har tagits till de fyra huvudkraven inom 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet innefattade att tillstånd för 

att genomföra studien erhållits från verksamhetschefen. Skriftlig och muntlig information 

gavs även till vårdenhetscheferna och deltagarna i fokusgrupperna om studiens syfte, 

metod och nytta. Samtyckeskravet innebar att deltagarna upplystes om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att ange 

orsak. Muntligt och skriftligt samtycke har erhållits. Enligt konfidentialitetskravet 
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förvaras insamlat datamaterial så att ingen förutom författarna kan ta del av materialet. 

Hänsyn till integritet måste uppfyllas vid forskning (Kjellström, 2014). Studien utfördes 

på ett sjukhus på en annan ort än den som författarna arbetade och bodde på. Detta för att 

minska risken för att deltagarna skulle känna sig obekväma med att prata fritt. Det finns 

inga garantier för att gruppdeltagare inte sprider information om vad andra deltagare har 

sagt under fokusgruppsintervjuerna. För att minimera risken för detta så informerade 

författarna deltagarna om vikten av att inte sprida information om vad som sagts under 

fokusgruppsintervjuerna. Resultatet presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående 

kan identifiera enskilda deltagare. Enligt nyttjandekravet kommer insamlade data ej 

användas för något annat syfte än forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 1990). Studien 

är godkänd av det etiska rådet på programmet för specialistsjuksköterska vård av äldre. 

Diarienummer: SPÄ 2015:2/2015 05 15 (Bilaga 4) 
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Resultat  

Resultatet innefattar tre huvudkategorier och sex subkategorier (Figur 2) vilka beskriver 

sjukvårdspersonalens erfarenheter av vad som påverkar möjligheten att arbeta personcentrerat 

på en akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas. 

 

Figur 2. 

Teamarbete är en förutsättning 

 

För att kunna arbeta personcentrerat framhölls vikten av teamarbete. Det handlade både om att 

inkludera anhöriga och patienter i vårdteamet men också om samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper. Anhörigas synpunkter och information sågs som en resurs för att få kunskap om 

patienten och bidrog till att de blev delaktiga i vården. Även samarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna ökade möjligheten att få en helhetsbild av patienten.  

Patienter och anhöriga som en del i teamet 

Patienternas medverkan i vården beskrevs som en viktig faktor i det personcentrerade 

arbetssättet. Det var viktigt att inte göra något som patienterna inte var informerade om. 

Sjukvårdspersonalen tog del av patienternas berättelse innan de utförde olika moment i 

omvårdnaden för att inte ta ifrån dem deras egen förmåga. När patienterna sågs som en del i 

teamet upplevde personalen att patienterna hade bättre förståelse för arbetsuppgifterna som 

utfördes vilket underlättade för personalen att utföra omvårdnaden och samtidigt bevara 

patienternas självbild och värdighet. Vikten av att se, lyssna på och tillvarata patienternas  

kunskap om sig själva betonades. 

Teamarbete är en 
förutsättning

Patienter och anhöriga 
som en del i teamet

Samverkan mellan 
olika yrkesgrupper

Anpassad vårdmiljö 
underlättar

Enkelrum ger 
utrymme

Patientnära 
arbetsmoduler ger 

överblick

Prioriteringskrav och 
personalbrist försvårar

Det akuta har 
företräde

Brist på personal
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”För mig är det att patienten är delaktig och man inte tar beslut över huvudet, 

man är mer jämlik med patienten”( Fokusgrupp 2). 

 

Deltagarna upplevde att anhöriga hade inflytande i den vården som gavs. Det handlade bland 

annat om att anhöriga tillfrågades om de med patienternas godkännande ville vara med på 

teamronder och vid vårdplaneringar. Vid ankomstsamtalen sågs det som en tillgång om 

anhöriga var med. Detta eftersom patienterna i det akuta tillståndet inte alltid kunde lämna en 

fullständig anamnes eller uttrycka sina behov och önskemål. Anhörigas information om 

patienterna sågs som något värdefullt och det framkom att deltagarna upplevde att anhöriga 

tyckte att detta arbetssätt var bra eftersom de kände sig involverade. Till exempel så sa en av 

deltagarna: 

 

”Det är ofta så att anhöriga inte tror att man får vara delaktig i vården på 

sjukhus. De tror inte att vi har det tänket och det arbetet medan det kanske är 

vanligare i den kommunala vården /…/ Arbetssättet är ju jättepositivt för de 

anhöriga har så mycket de kan delge oss som är väldigt lärofullt ” (Fokusgrupp 

2). 

 

Patienterna och anhöriga fick även vara med under upprättandet av rehabiliteringsplaner som 

gjordes i samarbete med sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna. Rehabiliteringsplanen fanns 

sedan synlig på patientrummet för patienten, anhöriga och personalen under vårdvistelsen. 

Planering vid hemgång gjordes tillsammans med patienten själv och hans/hennes anhöriga. De 

fick då vara med och bestämma om den fortsatta vården efter sjukhusvistelsen. Detta beskrevs 

av deltagarna som en stor fördel eftersom vården kring de sköra äldre patienterna ofta var 

komplex och inte sällan omfattade fortsatt vård i kommunens regi. Det var då viktigt att 

patienterna fick känna att de tog egna beslut eller i alla fall var med när besluten togs. Anhöriga 

hade en stödjande funktion vid planeringen av den fortsatta vården i den kommunala 

verksamheten. 

 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper 
 

För att kunna arbeta personcentrerat behövdes en ökad samverkan mellan olika yrkeskategorier. 

Detta innebar att samarbetet mellan sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och 

arbetsterapeut var viktigt för att få en helhetsbild av patienterna vilket ledde till en sammansatt 

vård. Arbetsterapeuten gjorde Allmän Daglig Livsföring (ADL) – bedömningar utifrån 

patientens nuvarande fysiska tillstånd och tog även uppgifter om hur patienten klarat sig innan 

sjukhusvistelsen. Sjukgymnasten informerade om olika hjälpmedel och träningsmöjligheter. 

Teamronder genomfördes där olika intressenter deltog. Detta  upplevdes positivt då 

informationsutbyte gällande patienten kunde ske. Detta ledde till att vid förfrågan från anhöriga 

kunde alla i teamet oftast besvara frågan kring planeringen av patientens vårdtid. En av 

deltagarna uttryckte: 

  

”Jag tror det är en säkrare vård för alla vet mer och så, förut så visste alla sitt 

men ingen visste allt som nu, vilket då kunde leda till att man inte………Jag tror 

att vården blivit säkrare. Slutklämmen är ju att teamjobbet förstärker den 

personcentrerade vården” (Fokusgrupp 1). 
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Deltagarna beskrev att sjuksköterskor och undersköterskor arbetade i parvård vilket gjorde att 

arbetsuppgifterna upplevdes som både roligare och trevligare. Genom samverkan uppfattade de 

också att de hade bättre tillsyn av patienterna eftersom undersköterskan inte alltid visste allt om 

det medicinska tillståndet och sjuksköterskan inte alltid hade möjlighet att få vara med i 

omvårdnaden. Genom parvården så pratade de sig samman och fick en helhetsbild av patienten. 

Undersköterskor uttryckte att de lärde sig mycket under ronderna. De kände att de hade mer 

ansvar och växte i sin roll. Samarbetet mellan undersköterskan och sjuksköterskan blev bättre, 

och en deltagare uttryckte:  

 

”Man kan ju se att klyftan har försvunnit lite mellan undersköterskan och 

sjuksköterskan. Innan kände man att sjuksköterskan gör på sitt vis och vi gör på 

vårt vis. Men nu är vi mer………alltså vi jobbar ihop. Det tycker jag är en stor 

skillnad, man känner att man kommer närmare varandra. Hierarkin finns inte på 

samma sätt” (Fokusgrupp 3). 

 

 Eftersom både undersköterskan och sjuksköterskan var delaktiga i ronden och fick samma 

information bidrog det dessutom till bättre förståelse för varandras arbeten då undersköterskan 

fick ta del av det arbetet som sjuksköterskan gjorde och tvärtom. De tyckte det var bra att alla 

fick förstahandsinformation istället som förr då information först kom från en läkare och sedan 

till sjuksköterskan som i sin tur förmedlade undersköterskan.  

 

Anpassad vårdmiljö underlättar 

Vårdmiljön återkom som en viktig faktor för att kunna arbeta personcentrerat.  Enkelrummen 

betonades för att värna om sekretessen och arbetsmodulerna för att ge en bättre översikt över 

patientsalarna. En av miljöfaktorerna som nämndes var att skapa en tystare miljö vilket gav en 

lugnare miljö för patienterna men även för personalen.  

Enkelrum ger utrymme 

 
Sjukhuset genomgick en ombyggnation för några år sedan vilket innebar att det blev fler 

enkelrum än flersalar på avdelningarna. Detta sågs som en fördel av personalen då det var lättare 

att bevara patientens integritet när den personliga omvårdnaden kunde ske utan att patienten 

kände sig utlämnad inför andra. Deltagarna upplevde dessutom att patienterna genom denna 

förändring i miljön hade lättare för att prata då de ej behövde känna att någon annan än de 

berörda lyssnade. Det framkom en bättre helhetsbild då de slapp bekymra sig för att andra 

patienter skulle få del av privat information. 

 

”Ja, sen tror jag att patienten har lättare att komma till tals då vi bara har 

enkelsalar. Då behöver man aldrig tänka på det här med sekretessen och så, det 

tror jag gör jättemycket”(Fokusgrupp 3). 

 

 Deltagarna förklarade också att enkelrummen ledde till att det var lättare att fokusera på den 

enskilda patienten då ingen annan patient i rummet krävde uppmärksamhet samtidigt. 

Deltagarna upplevde också att patienterna trivdes i enkelsalarna eftersom de på så vis själva 

kunde bestämma om de ville ha tv:n på eller inte och inte behövde rätta sig efter någon 

medpatient. Deltagarna hade även intryck av att sömnen förbättrades hos patienterna då de inte 

blev störda mitt i natten t.ex. på grund av att någon annan patient skulle på toaletten.  
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Patientnära arbetsmoduler ger överblick 

 

Personcentrerat arbetssätt beskrevs som möjligt till följd av de nybyggda arbetsmodulerna som 

fanns på avdelningarna. Arbetsmodulerna skapade en närhet till patientsalarna eftersom de 

fanns i nära anslutning till rummen. Deltagarna beskrev att de hade bättre tillsyn på patienterna 

än tidigare och att när det ringde på rummen kunde patienterna oftast få hjälp snabbt. En av 

deltagarna sade: 

 

”Annars är det ju som du säger, det är byggt för att man ska va närmre. Man 

sitter sådär öppet och ……….man har liksom överblick. Anhöriga kommer ofta 

fram och säger att det är skönt när de lätt kan få tag oss. Det känns som man får 

en bra kontakt” (Fokusgrupp 2). 

 

De kände att patienter och anhöriga uppskattade tillgängligheten till personalen samt att det var 

en trygghet då patienter och anhöriga visste vart de skulle vända sig om de hade frågor. Det 

blev också en bättre kontinuitet eftersom det strävades efter att personalen inte skulle byta 

arbetsmodul för ofta. Upplevelsen var att det var lättare för anhöriga och patienterna att få 

förtroende för personalen samt att de också kände sig mer delaktiga.  

 

Prioriteringskrav och personalbrist försvårar 

 

Vid akuta situationer och när det fanns patienter som behövde extra omvårdnad samt vid 

personalbrist upplevdes det ibland svårt att arbeta personcentrerat. Detta till följd av att resurser 

och tid saknades för att kunna tillgodose alla patienters behov.  

Det akuta har företräde 

 

Deltagarna upplevde att de inte alltid hade tid att utföra vården efter patienternas önskemål, 

utan att de ofta fick prioritera akuta åtgärder istället, vilket försvårade möjligheten att arbeta 

personcentrerat. Vid inläggning av nya patienter krävdes mycket tid då omhändertagandet 

innebar att vitala parametrar, prover, EKG och anamnes skulle registreras. Fokus låg i detta 

sammanhang främst på de medicinska åtgärderna och anamnesen bestod oftast bara av en 

kortfattad omvårdnadsstatus vilket gjorde att helhetsbilden på patienten försämrades.  

Deltagarna uttryckte också att det var svårt att alltid kunna tillgodose patienternas önskningar, 

t.ex. om patienten tyckte om att duscha på kvällen, eftersom tid ofta saknades. Enligt vissa 

rehabiliterings-planer skulle patienterna ”gångträna” eller få hjälp att komma upp till 

måltiderna. Detta gjorde att personalen kände sig otillräckliga när patienterna fick ligga kvar i 

sina sängar och äta då tid saknades för dessa uppgifter. 

Det saknades även tid till att bara sätta sig ner och samtala med patienterna på grund av att 

personalen hela tiden var tvungna att prioritera de mest akut sjuka. De som krävde mest vård 

fick således mest tid vilket gjorde att de som skötte sig själva fick mindre uppmärksamhet där 

deras behov inte alltid blev tillfredsställda. En av deltagarna sade: 

 

”Ibland så stannar man till en stund inne på rummet och då blir det ju att man 

pratar lite men det är ju inte alltid att man går in för att bara prata. Det är ju 

ganska sällan man har tid till det, tycker jag men det är ju om man är därinne och 

gör någonting….man kanske stannar nån minut extra liksom för att prata mer” 

(Fokusgrupp 1). 
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Det betonades att tid för att samtala med patienten var otillräcklig och det gällde att fånga 

ögonblicken för att försöka möta den enskilde patienten. 

Brist på personal 

 

På kvällar och helger tyckte deltagarna att de var för låg bemanning vilket gjorde det svårare 

att utföra personcentrerad vård. Det fanns inga sjukgymnaster och arbetsterapeuter på 

vardagskvällar och under helgerna fanns en sjukgymnast endast under en förmiddag. En av 

uppgifterna som sjukgymnasterna hade var att gångträna med patienterna och även prova ut 

lämpliga gånghjälpmedel vilket alltså inte kunde ske i samma utsträckning under kvällar och 

helger som övrig tid. Brist på sjuksköterskor och läkare bidrog till minskad kontinuitet och 

sämre kännedom om patienterna. Inhyrda läkare förekom ofta på avdelningen och deltagarna 

fann att vissa av dem inte alltid hade kunskapen om rutinerna och arbetssättet som personalen 

jobbade utifrån vilket försvårade möjligheten att arbeta personcentrerat. När det fattades 

sjuksköterskor omorganiserades arbetsmodulerna vilket innebar att varje sjuksköterska fick 

ansvar för fler patienter. En av deltagarna uttryckte följande: 

 

”Hade vi fler personal då hade vi hunnit mer, då hade det egentligen inte spelat 

nån roll om det var en akut eller en rehab avdelning” (Fokusgrupp 2). 

 

Personalbristen på avdelningen framhölls som ett problem för att arbeta personcentrerat 

speciellt när det var mycket att göra på arbetsplatsen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonalens erfarenheter av vad som 

påverkar möjligheten att arbeta personcentrerat på en akutvårdsavdelning där sköra äldre 

vårdas därför valdes en kvalitativ ansats. Fokusgrupper genomfördes utifrån att det är en 

metod som bygger på att ett specifikt ämne diskuteras i grupp för att på så vis få 

deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter (Kitzinger, 1994).  

Fokusgrupperna bestod av kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor med varierande 

arbetslivserfarenhet och ålder. Fokusgrupp i variation av ålder och arbetslivserfarenhet 

ger en bredare bild på erfarenheter och tankar (Wibeck, 2010). Andra yrkesgrupper såsom 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare exkluderades trots att de också ingår i 

arbetsteamen. Det fanns en önskan om att fokusera på omvårdnadspersonalen som arbetar 

närmast den äldre personen.  Vid sammansättning av en fokusgrupp är det dessutom av 

betydelse att deltagarna inte känner en hierarkisk skillnad för att alla ska våga komma till 

tals. Homogena grupper, t.ex. gällande profession, rekommenderas när det gäller 

fokusgrupper just för att deltagarna har liknande erfarenheter, de känner inte sig 

marginaliserande i gruppen och kan utbyta tankar och idéer med varandra (Wibeck, 

2010). Här blandades dock sjuksköterskor och undersköterskor och risken fanns att det 

påverkade eftersom sjuksköterskans roll är att vara omvårdnadsledare medan 

undersköterskorna ofta är utförare.  Upplevelsen var dock att alla var delaktiga i 

diskussionerna och gjorde sina röster hörda. Bulow och Hydén (2003) menar dessutom 
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att för att en grupp ska fungera behöver inte deltagarna ha samma profession men det är 

viktigt att de har en gemensam kännedom om ämnet.  

Inför intervjuerna fanns en önskan om att ha fyra till sex personer i varje grupp. Detta var 

inte möjligt eftersom det var svårt för avdelningarna att avvara personal under arbetstid 

och personalen hade svårt att komma in på sin lediga tid. Antalet deltagare i grupperna 

varierade mellan tre till fyra personer vilket kan ses som en svaghet då fler personer i 

gruppen kunde ha bidragit med mer information. Det blir också ett högre krav på 

deltagarna att prestera då de är färre (Morgan, 1997). Författarna tror inte att antalet 

deltagare i fokusgrupperna har påverkat resultatet eftersom det framkomna resultatet 

speglar vad som setts i liknande studier.  Enligt Wibeck (2010) förespråkas inte ett alltför 

högt antal då det blir svårare för alla att komma till tals och parallella konversationer kan 

uppstå mellan vissa.  Enligt Toner (2009) kan grupper med färre deltagare än fyra 

dessutom fungera lika bra.  

En strukturerad frågeguide med öppna frågor användes vid fokusgruppsintervjuerna 

vilket är det mest vanliga vid kvalitativa intervjuer för att ge deltagarna friheten att med 

deras egna ord dela sina erfarenheter vilket gav en ökad kunskap inom området (Polit & 

Beck, 2012). Kunskap om området och miljön ses ofta som en förutsättning för att kunna 

utföra en intervju. Författarna hade såväl utbildning som erfarenhet från att arbeta på en 

akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas vilket ökade tillförlitligheten (Patton, 2014). 

De hade dock inte erfarenheten av att praktiskt ha arbetat utifrån ett personcentrerat 

arbetssätt.  För att öka trovärdigheten på att de rätta frågorna ställdes i fokusgrupperna 

borde författarna ha gjort en provintervju (Danielsson, 2012).  Att det inte gjordes kan 

ses som en svaghet i studien men intresset för att delta i grupperna var för lågt för att 

använda en grupp som provgrupp. Frågeguidens utformning genomlästes och godkändes 

dock av författarnas handledare efter vissa justeringar. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna själva vilket ökar pålitligheten då de 

eftersträvade att resultatet skulle stämma överens med deltagarnas beskrivningar (Polit & 

Beck, 2012). För att minimera risken för feltolkning läste och analyserade båda 

författarna igenom materialet var för sig. Analyserna jämfördes därefter och visade på att 

författarnas tolkning i stort sett stämde överens vilket styrker att texten tolkats rätt.  Vid 

olikheter så diskuterade författarna fram till hur texten skulle tolkas. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan författarnas förförståelse vara positiv i den bemärkelsen att de har kunskap 

om ämnet men även negativ då tolkningen kan tas för given och andra kategorier förbises. 

Eftersom författarna har en förförståelse har de varit medvetna om denna risk och därför 

använt citat i texten för att öka trovärdigheten till att kategorierna stämde med 

intervjuernas innehåll. Tillförlitligheten stärks ytterligare genom att citaten är baserade 

på alla tre fokusgrupperna (Elo & Kyngnäs, 2008). 
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Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver faktorer som påverkar vid utförandet av ett personcentrerat arbetssätt på en 

akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdades. Det framkom att teamsamarbetet mellan olika 

aktörer var viktigt för att kunna få en helhetsbild av patienternas situation. Det betonades att 

teamet inte endast innefattade sjukvårdspersonalen utan också anhöriga och patienter. 

Vårdmiljöns utformning var också av betydelse för att kunna arbeta personcentrerat 

Enkelrummen bidrog till en lugnare miljö samt gjorde det lättare att bevara patientens integritet 

vid utförandet av omvårdnad. Arbetsmoduler i anslutning till patientsalarna ledde till ökad 

närhet till patienterna och bidrog till att anhöriga alltid visste var de skulle vända sig vid frågor. 

Akuta prioriteringskrav och personalbrist ledde till att patienternas behov och önskemål 

åsidosattes och det var svårt att arbeta personcentrerat. I de akuta situationerna låg fokus främst 

på de medicinska åtgärderna.  

 

Resultatet visade att en av förutsättningarna för att kunna utföra personcentrerad vård var att ha 

ett fungerande team. Alla i teamet hade olika ansvarsområden vilket gjorde att patienterna fick 

större inflytande i sin vård och att personalen erhöll ökad kunskap om patienternas behov.  

Enligt Beck-Friis (2009) behövs det en god kommunikation och relation i teamarbetet där alla 

yrkesgrupper är medvetna om sina specifika roller och sina skyldigheter för att utföra ett 

resultatrikt teamarbete. Detta leder också till att patienten och anhöriga upplever teamet som en 

helhet. Personalen uppskattade samarbetet mellan olika yrkesgrupper eftersom det gav en ökad 

förståelse för varandras arbetsuppgifter men även ledde till att undersköterskorna utvecklades i 

sina arbetsroller. Personcentrerad vård förutsätter en arbetsledning med kompetens. Här är 

specialistsjuksköterskan en resurs som har kunskapen att kunna leda och involvera teamet för 

att förstå patientens perspektiv (Jajadevappa & Chhatre, 2011). Teamet inkluderade även 

patienterna och anhöriga och personalen uttryckte vikten av att anhöriga blev delaktiga i vården 

för att få en större förståelse och kunskap om patienten. Detta överensstämmer med resultat 

från Edvardsson (2010b) studie där det framkom att anhörigas unika information var 

betydelsefull för att skapa bättre möjligheter för teamarbetet. Vidare visade resultatet att 

teamronderna uppskattades och skapade förutsättningar för personcentrerad vård eftersom att 

alla i teamet bidrog med information och kunskap där gemensamma mål sattes upp för 

patienterna. Det är viktigt att teamet består av medarbetare som strävar efter ett gemensamt mål 

och där medarbetarna i teamet fördelar ansvar, skapar delaktighet, engagemang och 

medarbetarskap (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013) I andra studier har också 

anhörigas och patienternas delaktighet visat på kortare vårdtider (Olsson, Karlsson, & Ekman, 

2007; Ekman et al., 2012).  

 

I resultatet lyftes teamarbetet och patientens delaktighet fram för få en helhetsbild. För att få en 

komplett livsberättelse vilket är en stor del av den personcentrerade vården enligt Wills och 

Days (2008) krävs hela teamets engagemang då patienten berättar sin livshistoria utifrån olika 

situationer beroende vilken yrkesprofession som lyssnar. På vardagarna fungerade 

teamsamverkan eftersom det fanns personal från alla yrkeskategorier. På helger och kvällar 

saknades arbetsterapeuter och sjukgymnaster vilket upplevdes som en brist speciellt när det 

kom in nya patienter. Behovet av ett flerprofessionellt samarbete är stort för den äldre sköra 

personen eftersom de ofta har både multisjuklighet och funktionsnedsättningar (Clegg, Young, 

Illiffe, Olde-Rikkert, & Rockwood, 2013). Utifrån det personcentrerade arbetssättet ska vården 

kunna ges efter patientens situation och behov vilket inte kan tillgodoses om det inte finns 

rehabiliteringspersonal på kvällar och helger.  Deltagarna pratade om att sätta patienten i 

centrum och se patientens omvårdnadsbehov. Även From, Johansson och Athlin (2009) menar 

att upplevelsen av god vård är att bli sedd och bemött som en individ, känna sig delaktig i 

vården och att känna att personalen bryr sig.  För att förstå hur den sköra äldre personen 
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upplever sin situation måste vårdpersonalen ha en empatisk förmåga. Genom öppenhet, respekt 

och frihet att yttra sig och visa känslor blir resultatet en relation som är uppbyggd på förtroende 

(Orchard, Curran, & Kabene, 2005).  

 

 

Anpassningar i vårdmiljön, såsom enkelsalar och arbetsmoduler i anslutning till rummen 

betonades som viktiga för att möjliggöra det personcentrerade arbetssättet. Enkelrum gjorde det 

enklare för patienterna att komma till tals vilket bidrog till en helhetsbild. Vid enkelrum gavs 

tillfället till enskilda samtal och dokumentation nära personen vilket bidrog till en 

personcentrerad vård.  

Kommunikationen påverkas om patienterna har enkelrum eller ligger på flerbäddssal. En 

tidigare studie har visat hur samtalstiden mellan läkare och patient ökade från 2.6 till 4.6  

minuter då samtalen genomfördes på enkelrum i stället för flerbäddssal (Van De Glind, Van 

Dulmen, & Goossensen, 2008). I en annan studie beskrevs även att enkelrum upplevdes positivt 

av patienterna då de kunde fokusera på sina egna tankar och känslor vilket bidrog till att deras 

tillfrisknande påskyndades (Forsberg, Lindgren, & Engström, 2011). Deltagarna upplevde 

också att det var lättare att lyssna på och göra patienterna mer delaktiga på en enkelsal eftersom 

de inte stördes av andra patienter. Miljöer som stödjer individuellt beteende och funktion 

genererar en känsla av gemenskap och delaktighet (Edvardsson, 2008). Personalen uppgav 

enkelrummen som en viktig faktor för att kunna utföra personcentrerad vård, det är dock 

samtidigt av vikt att skapa en miljö som bygger på den enskildes behov och som värnar om den 

enskilde patientens integritet och välbefinnande. I sjukhusmiljön kan det vara svårt att utföra 

större justeringar efter patienternas önskemål men bara genom att göra små förändringar kan 

det ha stor betydelse för patientens trivsel. Somliga patienter kan uppleva en känsla av ensamhet 

när de vårdas på enkelrum och inte själva kan ta sig ut från rummet vilket begränsar möjligheten 

att samtala med andra patienter (Andersson, Burman, & Skär, 2011). Arbetsmodulerna för 

personalen låg i anslutning till patientsalarna vilket uppfattades positivt eftersom personalen 

kände att de hade bättre överblick och närhet till salarna men även att anhöriga och patienter 

visste var de skulle vända sig vid frågor. Enligt en studie av Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2005) så gav färre långa korridorer och fler mötesplatser en lugnare miljö. 

Sjukhusmiljöer med starkt ljus och höga ljudnivåer som larm från utrustningar ses ofta som en 

svårighet vid utförandet av personcentrerad vård på akutvårdsavdelningar (Edvardsson, 2008). 

Inga av dessa faktorer kom upp under intervjuerna vilket kan bero på att avdelningarna hade 

byggts om för att passa ett personcentrerat arbetssätt. 

 

Resultatet visade att prioriteringskrav och personalbrist gjorde det svårare att arbeta 

personcentrerat. Deltagarna upplevde att de ofta fick prioritera akuta åtgärder vilket bidrog till 

mindre tid för de inneliggande patienterna. Vid omhändertagandet av nya patienter krävdes 

mycket tid eftersom det innebar kontroller av vitala parametrar, prover och EKG. Patient 

anamnesen i det akuta skedet bestod ofta bara av en kortfattad omvårdnadsstatus vilket gjorde 

att helhetsbilden på patienterna blev sämre. Tadd et al. (2011) visade också i sin studie att 

sjukvårdspersonalen önskade fokusera mer på de äldres behov och intressen men ofta fick 

prioritera de akuta åtgärderna istället. Resurserna i dagens i hälso- och sjukvård är begränsade 

vilket leder till att personalen har svårt att uppfylla patientens individuella behov. Gruppen 

sköra äldre med komplexa medicinska- och omvårdnadsbehov ökar i samhället vilket gör att 

hälso- och sjukvården står inför organisatoriska, kliniska, kvalitativa och etiska utmaningar 

(Salvi et al., 2007). Deltagarna kände sig otillräckliga när patienterna fick ligga kvar i sina 

sängar och äta då de inte hade tid att hjälpa patienterna upp till måltiderna. De kände sig också 

otillräckliga för att de inte hade tid att stanna kvar mer än nödvändigt på rummet för att samtala 

med patienten. Enligt Tadd et al. (2011) studie som utfördes på en akutvårdsavdelning framkom 
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det att avdelningen ej hade resurser att tillgodose multisjuka äldres behov då det upplevdes som 

en brist på värdighet då patienterna fick bäcken istället för att komma upp på toaletten och 

uträtta sina behov på grund av den låga personalstyrkan. I författarnas studie framhölls 

personalbristen på avdelningen som ett problem för att kunna arbeta personcentrerat, de menade 

att det inte hade spelat någon roll om det var en akutvårdsavdelning eller en 

rehabiliteringsavdelning utan vad som krävdes var utökad personalstyrka. Bristande kontinuitet 

bland personalen nämndes som en svaghet då det gav sämre kännedom om patienterna. I en 

studie av Nilsson, Rasmussen och Edvardsson (2013) skapade bristen på kontinuitet bland 

personalen frustration och minskat engagemang för den äldre patienten. Deltagarna i 

författarnas studie upplevde att bristande kontinuitet bland personalen försvårade det 

personcentrerade förhållningsättet då inte alla alltid hade kunskapen om rutinerna och 

arbetssättet. Ekman et al. (2011) menar att utmaningen med tillämpningen av personcentrerad 

vård ligger i att öka kunskapen om arbetssättet då många tror att de arbetar personcentrerat när 

de i själva verket inte utgår från personen utan ifrån personens sjukdom. Det är således inte 

alltid tidsbrist och personalbrist som försvårar det personcentrerade arbetssättet utan bristen på 

kunskap och rutiner. Därför måste rutiner införas för att säkerhetsställa att personcentrerad vård 

utförs. 

 

Slutsatser 

 

Det personcentrerade arbetssättet implementeras mer och mer i alla vårdformer därför är det 

viktigt att belysa vad som påverkar arbetssättet för att redan innan implementering kunna skapa 

de bästa förutsättningarna. Gruppen sköra äldre ökar i samhället och är en stor del av dem som 

vårdas inom akutsjukvården. De har ofta ett komplext omvårdnadsbehov som kräver 

individanpassad vård och specialkompetens från de som vårdar. Resultatet visar att teamarbete 

är en förutsättning vid vård av sköra äldre på en akutvårdsavdelning vilket bekräftar att alla 

kompetenser behövs för att kunna möjliggöra det personcentrerade synsättet som innebär att 

utgå från personen och inte diagnosen. Alla i teamet, inberäknat både patient och anhöriga fyller 

sin viktiga kunskap och funktion vilket betonar vikten av att alla yrkeskategorier behöver 

involveras vid införandet av ett personcentrerat arbetssätt. Enkelrum och arbetsmoduler i 

anslutning till rummen underlättade utförandet av personcentrerad vård. Vid införandet av 

personcentrerad vård på en akutvårdsavdelning där sköra äldre vårdas bör med fördel miljön 

ses över och anpassas.  Då en akutvårdsavdelning har snabba flöden och akuta oförutsedda 

händelser som kräver mycket insatser får ofta personalen prioritera för att få verksamheten att 

fungera. Resultatet visar att prioriteringskraven och även brist på personal försvårar möjligheten 

att arbeta personcentrerat på en akutvårdsavdelning vilket förutsätter att en organisatorisk 

översikt bör genomföras innan införandet av ett personcentrerat arbetssätt.  

I en framtida studie vore det intressant att se hur den äldre patienten upplever vården på en 

akutvårdsavdelning där personcentrerad vård operationaliseras.      
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