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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans huvudsakliga område är omvårdnad. Omvårdnaden ska ske 

personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på varje ny individ som 

vårdas. Det ingår också i sjuksköterskeprofessionen att kunna handleda studenter och för-

medla det personcentrerade förhållningssättet vidare till dem.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av 

att förmedla ett personcentrerat förhållningssätt i handledningssituationer till sjuksköterske-

studenter.  

Metod: Kvalitativ, deskriptiv metod användes för studien. Semistrukturerade intervjuer ge-

nomfördes med sju legitimerade sjuksköterskor på ett av Sveriges universitetssjukhus. En 

kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.  

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier: Att lära studenterna att se alla pati-

enter, att förmedla vikten av god kommunikation, att förmedla värdegrunder inom personcen-

trerad vård, att studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt, att hinder försvårar 

förmedlingen av det personcentrerade förhållningssättet och att möjliggöra det 

personcentrerade förhållningssättet. Deltagarna framförde att det var viktigt att förmedla till 

studenterna att ha alla patienter i fokus där man ser människan och dennes resurser och inte 

endast dennes sjukdom samt att kommunikation var en värdefull färdighet att utveckla. Delta-

garnas erfarenheter var att de diskuterade med studenterna om viktiga värdegrunder som läg-

ger grunden för det personcentrerade förhållningssättet. Tid- och resursbrist visade sig vara ett 

hinder för att i handledningssituationer arbeta personcentrerat. Att introducera studenterna till 

ett nära teamarbete runt patienterna och att använda PCÖ, personcentrerad överlämning, var 

möjligheter till att främja det personcentrerade förhållningssättet.   

Slutsats: Hinder som tid- och resursbrist kan komplicera tillämpningen av det personcentre-

rade förhållningssättet i handledningssituationer. Trots det finns det goda möjligheter till att 

bibehålla det personcentrerade förhållningssättet i handledningssituationer då sjuksköterske-

studenterna har en förmåga till att strukturera upp och prioritera omvårdnadsarbetet samt att 

beakta de viktigaste värdegrunderna. Detta resulterar i ökad tid till patienterna och högre kva-

lité på omvårdnaden. 
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ABSTRACT 

 

Background: The nurse's main area is nursing care. The nursing care must be person-cen-

tered, which means that the nurse must have a holistic view of each new individual being 

cared for. In the nursing profession it also includes to be able to tutor students and mediate the 

person-centered approach to them.  

Aim: The aim of the study was to investigate nurses' perceptions and experiences of mediate a 

person-centered approach in supervision situations for nursing students. 

Method: Qualitative, descriptive method was used for the study. Semi-structured interviews 

were performed with seven registred nurses at one of Sweden's university hospitals. A quali-

tative content analysis was used to analyze data. 

Result: Content analysis resulted in six categories: To educate the students to see all patients, 

to mediate the imoportance of good communication, to mediate the basic values in person-

centered care, that the students learn from the nurses' way of working, that obstructions make 

the mediation of person-centered approach more difficult and to enable the person-centered 

approach. The participants stated that it was important to convey to the students to have all 

the patients in focus where they see the person and their resources and not only their disease, 

but also that communication was a valuable skill to develop. The participants' experiences 

were that they discussed with the students about important basic values that lay the founda-

tion for the person-centered approach. Time- and resource deficiency turned out to be an ob-

struction to work with person-centered in supervision situations. Introducing students to a 

close teamwork around the patients and the use of bedside handover (PCÖ) were opportuni-

ties to promote the person-centered approach. 

Conclusions: Obstructions as time and resources deficiency can complicate the application of 

the person-centered approach in supervision situations. Despite that, there are good opportuni-

ties to maintain the person-centered approach in supervision situations because the nursing 

students find an ability to structure and prioritize the nursing work and that they consider the 

most important value bases. This results in increased time for patients and higher quality of 

the nursing care. 

 

 

 

Keywords: person-centered care, supervision, nurse, nursing student 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INTRODUKTION ………………………………………………………………………..1 

 Konsensusbegrepp……………………………………………………………….....1 

 Personcentrerad vård…………………………………………………………….….1 

 Arbetssätt för att optimera det personcentrerade förhållningssättet………………..2 

 Sjuksköterskestudenter……………………………………………………………..3 

Problemformulering ………………………………………………………………4 

Syfte ……………………….….…………………………..………………………4  

 

METOD …………………………………………………………………………….…….4

 Forskningsdesign ………………………………………………………….………4 

 Urvalsmetod och undersökningsgrupp ……………………………………………4

 Datainsamlingsmetod ………………………………………………….………….5 

 Procedur och tillvägagångssätt ……………………………………………………5  

 Dataanalys …………………………………………………………………….…..5  

 Etiska överväganden ………………………………………………………………6 

 

RESULTAT……………………………………………………………………………….7   

 Att lära studenterna att se alla patienter …………………………………..…….…8   

 Att förmedla vikten av god kommunikation ………………………………..……..9 

 Att förmedla värdegrunder inom det personcentrerade förhållningssättet ……..…9 

 Att studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt ..……………………..10 

 Att hinder försvårar förmedlingen av det personcentrerade förhållningssättet …..11 

 Att möjliggöra det personcentrerade förhållningssättet ………………………….12 

 

DISKUSSION ……………………………………………………………………………13

 Resultatdiskussion …………………………………………………………….…..14

 Metoddiskussion ………………………………………………………………..…17 

 Slutsats .....................................................................................................................19  

REFERENSER …………………………………………………….………………….…20 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bilaga 2: Informationsbrev



 

1 

INTRODUKTION 

Konsensusbegrepp 

Inom sjuksköterskeprofessionen finns det fyra konsensusbegrepp som sjuksköterskan ska ar-

beta utifrån.  Det första begreppet är omvårdnad vilket är sjuksköterskans huvudsakliga om-

råde. Omvårdnad syftar till att främja och återskapa hälsa i största möjliga mån. Vården ska 

alltid byggas på en evidensbaserad grund, beprövad erfarenhet och hänsyn till den unika pati-

entens situation och behov. Willman (2014) skriver att förståelsen för vad en människa är spe-

lar en viktig roll för omvårdnaden då det lägger grunden till förhållningssättet för den unika 

individen. I omvårdnadsrelationen mellan patienten, anhöriga och sjuksköterskan är det av 

stor vikt att alla parter känner sig trygga och involverade i den vård som ges för att främja de-

ras integritet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Utöver omvårdnad finns 

även begreppen människa, hälsa och miljö. Med människa menas att patienter och anhöriga är 

unika individer med individuella behov som ska få möjlighet att vara aktiva deltagare i vår-

den. Hälsa ses som ett individuellt tillstånd av välbefinnande vilket är en subjektiv upplevelse 

och miljön är den fysiska omgivningen runt människan som ständigt påverkar och formar in-

dividen (Bergbom, 2012). 

Personcentrerad vård 

I sjuksköterskeprofessionen beskrivs sex kärnkompetenser: säker vård, samverkan i team, 

personcentrerad vård, informatik, evidensbaserad vård och förbättringskunskap (Furåker & 

Nilsson, 2015). I denna studie läggs fokus på kärnkompetensen personcentrerad vård. Person-

centrerad vård har både internationellt och nationellt spridits som en form av humanistisk och 

god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). McCance och McCormack (2015) 

skriver att personcentrerad vård handlar om att sjuksköterskan alltid ska arbeta med patienten 

som utgångspunkt och ta tillvara dennes värderingar och bakgrund. För att tillgodose det så 

behöver sjuksköterskan i sin yrkesprofession hitta förmågan att se hela personen bakom pati-

enten, inte endast sjukdomen. Sjuksköterskan bör även ha en förståelse och respekt för perso-

nens fysiska och psykiska delar, svagheter och styrkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Omvårdnad ska ske personcentrerat det vill säga att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på 

varje ny individ som vårdas samt att patientens sjuka och friska sidor ska beaktas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b). I en studie av Ekman et al. (2011) beskrivs att sjuksköterskan 

ska se varje patient som en person och dennes unika perspektiv istället för sjukdomsperspekti-

vet. I omvårdnaden ska patientens styrkor, mål och rättigheter tillgodoses. Sjuksköterskan ska 
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alltid ta hänsyn till patientens vilja, känslor, behov och utnyttja patientens fulla kapacitet för 

att optimera den personcentrerade vården. Genom att sjuksköterskan delger patienten tillräck-

lig information stärks patientens möjlighet till att vara delaktig i beslutsfattandet under vård-

processen. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014a) beskrivs att en sjuksköterska 

ska ge omvårdnad på ett respektfullt sätt som inte ska påverkas av till exempel patientens ål-

der, kön eller hudfärg, vården ska alltid ges på en rättvis och jämlik grund. Patienten ska få 

den information som krävs för att optimera dennes deltagande i den egna vården. En sjukskö-

terska ska kunna ge god omvårdnad till patienter och samtidigt samarbeta med, visa respekt 

för och ge stöd till medarbetare och vårdtagare.  

I tidigare studier presenteras att det råder oklarhet i vad ett personcentrerat förhållningssätt in-

nebär och hur det skiljer sig från det patientcentrerade förhållningssättet. Till skillnad från det 

patientcentrerade förhållningssättet där målet är att patientens funktionalitet optimeras så är 

målet med det personcentrerade förhållningssättet även att se personen bakom patienten och 

optimera dennes livskvalité (Eklund et al, 2018; Ekman et al, 2011).  

Genom att sjuksköterskan bibehåller ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden upp-

lever patienten en ökad tillit och förtroende vilket är positivt för patientnöjdheten (Ekman et 

al., 2011; Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & Carlström, 2012).  

Arbetssätt för att optimera det personcentrerade förhållningssättet 

I sjuksköterskeprofessionen ingår det att en stor del av omvårdnadsarbetet sker i team med 

andra yrkesprofessioner. I teamarbetet är det av stor vikt att alla deltagares kompetens tas till-

vara för att optimera patientens förutsättningar och kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Ge-

nom att patient och anhöriga är aktiva inom teamet möjliggörs deras deltagande i beslutsfat-

tandet vilket främjar den personcentrerade vården (Karam, Brault, Van Durme, Macq, 2018). 

Ett personcentrerat förhållningssätt kan även optimeras genom att använda PCÖ, personcen-

trerad överlämning, som är en form av överrapportering mellan vårdpersonalen inne hos pati-

enten. Det kan bidra till att patienten och anhöriga får en större sjukdomsinsikt och därmed 

blir mer involverade vården (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010). Kommunikation är ett 

ytterligare sätt för sjuksköterskan till att stärka den personcentrerade omvårdnaden. Bland an-

nat genom att i patientmöten vara närvarande och våga lyssna och ta emot värdefull informat-

ion. Kommunikation av hög kvalité behöver inte kräva mer tid eller resurser från sjuksköters-

kan än ett unikt intresse och engagemang för patienten (McCabe, 2004). 
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Sjuksköterskestudenter 

Legitimationen för sjuksköterskor innefattar utöver omvårdnadsexpertisen även förmågan att 

utbilda och handleda studenter i omvårdnad (Häggman-Laitila et al. 2007). Den handledande 

sjuksköterskan ska i enlighet med sjuksköterskeutbildningen stödja studenten i att tillämpa 

sina teoretiska kunskaper i praktiken under VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen. Ge-

nom kombinationen av teori och praktik utvecklar sjuksköterskestudenter goda kunskaper in-

för sin blivande yrkesroll (Uppsala universitet, i.d). Moment inom omvårdnad som sjukskö-

terskan kontinuerligt handleder i är allt ifrån basala hygienrutiner, nutrition, katetersättning, 

trycksårsprevention och att förmedla kunskapen vidare till patienten (Svensk sjuksköterske-

förening, 2017). Pilhammar (2012) beskriver att en handledare har en rad olika funktioner, 

bland annat att ge studenten en inblick i vårdens arbete och de rutiner som finns på avdel-

ningen. Andra viktiga funktioner är att sjuksköterskan ska vara en förebild och samtidigt fin-

nas tillgänglig i studentens lärandeprocess (Foster, Ooms & Marks-Maran, 2014). Studenten 

ska få möjlighet till att utveckla sin helhetsbild av vårdkedjan samt kunna arbeta med patien-

ten i centrum. Funktionerna bidrar till att studenten utvecklar ett adekvat förhållningssätt samt 

en god förmåga till att vårda patienter (Pilhammar, 2012). I tidigare studier har det framkom-

mit att patienter upplevde att sjuksköterskestudenter var lyhörda, hade ett genuint intresse och 

en stor vilja till att hjälpa. Patienterna var nöjda med studenternas förmåga att utföra och un-

dervisa i omvårdnad och att det var av hög kvalité (Mukumbang & Adejumo,2014; Suikka & 

Leino-Kilpi, 2005). Patienterna som vårdades av sjuksköterskestudenter framförde även att de 

själva utvecklade ett större engagemang och en högre grad av medverkan i sin egen vård. Det 

resulterade i en ökad förståelse och kunskap för sjukdomen (Hallin, Henriksson, Dahlén & 

Kiessling, 2011; Eskilsson, Carlsson, Ekebergh & Hörberg, 2015). Öster, Bäckström, Lantz & 

Ramklint (2015) har framfört att en av flera rättigheter som patienten har i sin egen vård är att 

den har möjlighet att i förväg bestämma om sjuksköterskestudenter ska medverka i vårdarbe-

tet eller inte. Det har resulterat i att patienterna har känt sig bekväma med sjuksköterskestu-

denternas delaktighet. 

Sjuksköterskestudenter har uppfattat att handledare har haft tidsbrist i handledningen av att 

arbeta personcentrerat i omvårdnaden runt patienten (Jack et al., 2017). För sjuksköterskestu-

denter var det meningsfullt att handledare agerade på ett professionellt sätt i omvårdnaden av 

patienten. Sjuksköterskor upplevde dock att det ibland var svårt att hinna med att kombinera 

det egna arbetet med handledarrollen (Foster, Ooms & Marks-Maran, 2014; Liu, Lei, Mingxia 

& Haobin 2010). 
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Problemformulering  

Enligt Pilhammar (2012) är ett personcentrerat förhållningssätt en viktig aspekt i omvårdna-

den och betydelsefullt att förmedla vidare till sjuksköterskestudenter. Att bibehålla det 

personcentrerade förhållningssättet bidrar till att patienten blir mer involverad i sin egen vård 

och upplever en ökad tillit och förtroende till sjuksköterskorna (Ekman et al., 2011). Det har 

även framkommit att det finns en viss oklarhet i vad ett personcentrerat förhållningssätt inne-

bär (Eklund et al, 2018; Ekman et al, 2011). Detta kan försvåra förmedlingen av förhållning-

sättet till sjuksköterskestudenter i handledningssituationer. Likaså är tidsbrist något som kan 

komplicera förmedlingen av det personcentrerade förhållningssättet i handledningssituationer 

(Foster, Ooms & Marks-Maran, 2014; Liu, Lei, Mingxia & Haobin 2010). Ytterligare forsk-

ning inom detta område kan därmed öka förståelsen för hur det personcentrerade förhållning-

sättet förmedlas i handledningssituationer samt uppmärksamma hur det kan optimeras.  

Syfte 

Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att förmedla ett personcentre-

rat förhållningssätt i handledningssituationer till sjuksköterskestudenter.  

METOD 

Forskningsdesign 

Kvalitativ studie med deskriptiv utformning valdes då avsikten med studien var att undersöka 

uppfattningar och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval då avdelningschefer på olika vårdavdelningar till-

frågades att identifiera passande deltagare för studien och dess syfte (Henricson & Billhult, 

2017). Eftersom identifieringen av deltagarna genomfördes av avdelningscheferna kunde inte-

eventuella bortfall registreras. Sju identifierade sjuksköterskor på vårdavdelningarna medver-

kade i studien.  

Inklusionskriterier för deltagarna var att de var legitimerade sjuksköterskor med handledarer-

farenhet som hade fått ett gott omdöme av studenter. De skulle även ha en tjänst på en vårdav-

delning på ett av Sveriges universitetssjukhus. Exklusionskriterier användes ej i föreliggande 

studie. Deltagarna i studien bestod av fem kvinnor och två män, inom åldersspannet 25-54 år. 

Bland deltagarna var variationsvidden på arbetade år som legitimerad sjuksköterska mellan 

1,5 och 22 år och medellängden 6 år.   
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Datainsamlingsmetod 

Individuella intervjuer med semistrukturerad metod användes. Åtta intervjufrågor förbereddes 

varav fyra öppna frågeställningar berörde syftet. För att få en mer öppen dialog och djupare 

förståelse användes även vissa följdfrågor (se bilaga 1). Genom denna metod blev intervjun 

flexibel och utformad utifrån deltagarna samt att svaren kom mer naturligt (Danielson, 2017). 

De första intervjufrågorna gav en kortfattad information om deltagarna. I de resterande fråge-

ställningarna kunde deltagarna fritt beskriva sina uppfattningar och erfarenheter av att för-

medla personcentrerad vård. En provintervju genomfördes med en legitimerad sjuksköterska 

för att säkerställa att intervjufrågorna besvarade syftet (Brinkman & Kvale, 2014). Intervju-

materialet från provintervjun användes inte i studien. Efter provintervjun förblev intervjugui-

den oförändrad. 

Procedur/tillvägagångssätt 

Skriftlig ansökan och informationsbrev skickades via mail till sju avdelningschefer på utvalda 

vårdavdelningar varav en dröjde och uteblev därmed. De resterande sex avdelningscheferna 

identifierade därefter sjuksköterskor som kunde vara lämpliga deltagare för att medverka i 

studien. Sedan skickades ett informationsbrev ut via mail till de aktuella deltagarna i studien 

som innehöll tillfrågan om deltagande, studiens syfte, tillvägagångssätt samt en presentation 

av författarna. Begreppet personcentrerad vård beskrevs även kortfattat (se bilaga 2). Alla 

identifierade deltagarna accepterade att medverka i studien och därefter skedde en överens-

kommelse angående tid och plats för intervju. Intervjuerna omfattade ca 15 minuter med en 

variationsvidd på 10-18 minuter. Intervjuerna genomfördes av författarna på deltagarnas ar-

betsplatser under vecka åtta 2019 och spelades in med en mobiltelefon. 

Dataanalys 

För att analysera den kvalitativa intervjutexten användes Lundman och Granheims (2017) 

kvalitativa innehållsanalys. Innehållsanalysen påbörjades med en noggrann transkribering av 

intervjumaterialet som efterföljdes av flera genomläsningar för att få en större inblick i delta-

garnas perspektiv. Detta gjorde författarna på varsitt håll för att öka trovärdigheten i studien. I 

olika steg bearbetades sedan intervjumaterialet. Den inleddes med att identifiera meningsbä-

rande enheter som ansågs besvara syftet för studien. Därefter genomfördes en kondensering 

där de meningsbärande enheterna förkortades med behållning av budskapet. Efter kondense-

ringen skapades en kod för varje enhet som berättade handlingen. I koderna urskildes sedan 
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likheter och skillnader. Därefter skapades kategorier innehållande liknande koder. Sex katego-

rier utvecklades utifrån intervjuguidens frågeställningar vilka var utformade för att besvara 

studiens syfte. 

Tabell 1: Exempel från innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet  
Kondensering Kod Kategori 

Öppna frågor, och 

att sammanfatta, 

återberätta, spegla 

det som patienten sä-

ger. Så att den är 

med på att studenten 

förstår vad som 

sagts. För har man 

inte förstått, alltså 

det händer ju att man 

inte hänger med, då 

säger ju patienten att 

den inte menade så. 

Öppna frågor, 

sammanfatta, 

återberätta det som 

patienten säger så att 

den är med på att 

studenten förstår vad 

som sagts. För har 

man inte förstått så 

säger patienten att 

den inte menade så.  

Öppna frågor, 

sammanfatta, 

återberätta det som 

patienten säger så att 

den är med på att 

studenten förstår vad 

som sagts. 

Att förmedla vikten 

av god 

kommunikation 

 

 

Etiska övervägande 

Innan intervjuerna påbörjades med sjuksköterskorna kontaktades avdelningscheferna med in-

formation om studien och dess syfte. När studien accepterades av avdelningscheferna så 

skickades informationsbrev ut till de utvalda deltagarna (se bilaga 2). Informationsbrevet in-

nefattade studiens syfte, tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt och att man när som 

helst kunde avbryta medverkan (Codex, 2018a). Alla deltagare informerades också om att 

varken de själva eller avdelningarna skulle kunna identifieras i studien (Codex, 2018b). Vik-

tigt att belysa var att studien endast undersökte sjuksköterskornas egna uppfattningar och erfa-

renheter av handledarskap och att deras kunskaper inte beprövades på något sätt. Det digitala 

och transkriberade materialet var endast tillgängligt av författarna och handledaren under ar-

betsprocessen vilket efter godkännande av examensarbetet kommer att kasseras och raderas.  
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RESULTAT 

Det transkriberade materialet delades in i sex kategorier (se figur 1). Kategorierna innefattade 

två större huvudområden med sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att förmedla 

ett personcentrerat förhållningssätt i handledningssituationer till sjuksköterskestudenter. I de 

första kategorierna att lära studenterna att se alla patienter och att förmedla vikten av god 

kommunikation beskrevs sjuksköterskornas uppfattningar av att det var betydelsefullt att för-

medla till studenterna att ha alla patienterna i fokus där man ska se människan och dennes re-

surser och inte endast dennes sjukdom. Sjuksköterskorna framförde även att kommunikation 

var en viktig aspekt att förmedla för att få en god och trygg relation till patienterna. I de reste-

rande kategorierna beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter av att förmedla ett personcentrerat 

förhållningssätt. I kategorierna att förmedla värdegrunder inom personcentrerad vård och att 

studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt beskrevs sjuksköterskornas erfaren-

heter av att de samtalade med studenterna om att bemöta patienterna med lyhördhet, respekt, 

ärlighet och trovärdighet oavsett vårdsituation. Sjuksköterskorna beskrev även att studenterna 

i handledningssituationer tog efter sjuksköterskornas sätt att strukturera upp omvårdnadsar-

betet och inte endast lade fokus på det medicinska. I kategorin att hinder försvårar för-

medlingen av det personcentrerade förhållningssättet beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter 

av att tid- och resursbrist var hinder för att arbeta personcentrerat i handledningssituationer. 

De beskrev även att patienterna själva och deras förutsättningar kunde komplicera det person-

centrerade förhållningssättet. I den sista kategorin att möjliggöra det personcentrerade för-

hållningssättet beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter av att de introducerade studenterna till 

att utöva ett nära teamarbete runt patienterna vilket optimerade deras deltagande och vårdpro-

cess. Sjuksköterskorna framförde även att några arbetssätt som studenterna kunde tillämpa för 

att främja den personcentrerade vården var PCÖ och att involvera patienterna i utformandet 

av deras vårdplaner. 
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Figur 1: Kategorier för att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att 

förmedla ett personcentrerat förhållningssätt i handledningssituationer till sjuksköterskestu-

denter. 

Att lära studenterna att se alla patienter 

Deltagarna i studien beskrev att en viktig aspekt att förmedla till studenterna var att komma 

ihåg att se alla patienter som de hade ansvar för. De menade att det alltid var bra för studen-

terna att ha i åtanke att det är patienterna som är i fokus och att det är för dem sjuksköters-

korna är där. De menade även att det var viktigt att studenterna lärde sig att se varje patient 

som en person och inte endast som dennes sjukdom eller diagnos samt att ta tillvara på patien-

ternas egna resurser. 

 “[...] Och det inbillar jag mig också är en bra väg in för studenterna att få en 

 bild av patienten som något annat än sin sjukdom”  

 “Det är viktigt att faktiskt se vem man har framför sig, att det är en 

 människa och inte så mycket en sjukdom eller diagnos.” 

 “Tillsammans med studenterna försöker vi jobba förebyggande och utgå från 

 patientens egna resurser, då blir det ju lite mer automatiskt personcentrerat.” 

Ett annat fenomen som sjuksköterskorna tyckte var viktigt att förmedla till studenterna var att 

de ska se till att patienterna hade tillräckligt med resurser inne på rummet såsom gånghjälp-

medel och hygienartiklar. Detta för att främja deras friska sidor och optimera förutsättning-

arna för egenvård. De menade även att det var av stor vikt att framföra till studenterna att 

ingen av patienterna skulle glömmas bort eller få mindre tid trots att det alltid kommer vara så 

att exempelvis vissa patienter är isolerade eller för tillfället mår bättre.  
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 “[...] och väldigt ofta kan det ju vara så att många mår dåligt samtidigt och då 

 kräver det en himla massa tid och då försvinner liksom kollen på dom som 

 kanske klarar sig lite bättre.” 

Att förmedla vikten av god kommunikation 

Sjuksköterskorna framförde att god kommunikation var ett väldigt viktigt område att belysa 

och utöva i handledningssituationer. Genom att förmedla detta budskap vidare till studenterna 

kunde de på så vis utveckla sin egen kommunikationsförmåga och komma patienterna när-

mare. De beskrev även att det var viktigt att förmedla till studenterna att de skulle ta vara på 

all patienttid och även vid medicinska moment passa på att kommunicera med patienterna. De 

menade att genom att ställa öppna frågor kunde studenterna få ut en hel del värdefull inform-

ation av patienterna. Dessutom beskrev de att det var viktigt att förmedla till studenterna att i 

patientsamtal återberätta och sammanfatta vad som sagts då patienterna fick möjlighet att 

lägga till eller ändra något som har missuppfattats.  

 [...] öppna frågor, och att sammanfatta, återberätta och spegla det som 

 patienten säger, så att den är med på att studenten förstår vad som sagts. För 

 har man inte förstått, alltså det händer ju att man inte hänger med, då 

 säger ju patienten att den inte menade så.” 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var viktigt att förmedla till studenterna att i patient-

samtal hitta en nivå som är anpassad utifrån just den unika patienten.  

 [...] jobba med patienten och utgå från vilken nivå just den är på. Det brukar vi 

 diskutera med studenterna också, hur man lägger sig på rätt nivå, hur man 

 kommer dit. Men det är ju lite svårt att prata men inte prata för mycket eller gå 

 in för djupt men ändå hitta den där nivån där patienten är.”  

Att förmedla värdegrunder inom det personcentrerade förhållningssättet 

Deltagarna i studien upplevde att många sjuksköterskestudenter hade en god teoretisk bak-

grund till personcentrerad vård. Sjuksköterskorna upplevde att studenterna hade en humanist-

isk människosyn och ofta tänkte personcentrerat men menade att de hade bristande erfarenhet 

i att utföra det praktiskt. Sjuksköterskorna menade att de själva därför hade en viktig roll i 

handledningssituationer. Sjuksköterskorna beskrev att deras erfarenheter av att förmedla ett 

personcentrerat förhållningssätt till studenterna grundade sig mycket i hur man pratade och 

diskuterade tillsammans om de viktigaste värdegrunderna. Sjuksköterskorna hade erfarenheter 
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av att de viktigaste värdegrunderna att förmedla till studenterna var lyhördhet, respekt, ärlig-

het och trovärdighet.  

 “Med studenterna pratar jag väldigt mycket om att grunden är  

 trovärdighet, ärlighet, respekt och tydlighet” 

Genom att studenterna lärde sig att arbeta utifrån dessa viktiga värdegrunder så hade delta-

garna i studien erfarenheter av att patienterna alltid blev involverade och delaktiga i vården 

samt att patientnöjdhet och det personcentrerade förhållningssättet bibehölls oavsett vårdsitu-

ation.  

Att studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt 

Deltagarna i studien hade erfarenheter av att studenterna tog lärdom av sjuksköterskornas sätt 

att strukturera upp omvårdnadsarbetet under dagarna vilket bidrog till att studenterna fick 

ökad tid för varje patient.  

 “Det gäller ju att studenten kan strukturera upp sitt arbete så den får den här 

 tiden med varje patient”  

Sjuksköterskorna beskrev även att implementera en prioriteringsförmåga hos studenterna var 

något de hade erfarenheter av. De menade att genom studenterna tog efter sjuksköterskornas 

sätt att prioritera bort vissa saker, till exempel överflödig dokumentation, så fick de mer tid 

för samtal och möjlighet till att skapa en helhetssyn av patienterna.  

 [...] det gäller ju att prioritera bort vissa saker, alltså det gäller ju att studenten 

 prioriterar patienten och kanske inte dokumentation.” 

Att inte fokusera till 100 % på det medicinska hos patienterna hade många av sjuksköters-

korna erfarenheter av att studenterna beaktade. De menade att patienterna även hade andra 

förväntningar kring vårdtiden än vad sjuksköterskorna ibland föreställde sig.  

 “Det kan vara så att vår hjärtsviktspatient inte upplever andningsbesvären som 

 de mest akuta att bli av med utan den kanske framförallt vill bli av med sin 

 bensvullnad så den kan gå till toan själv för det känns integritetskränkande.” 
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Att hinder försvårar förmedlingen av det personcentrerade förhållningssättet 

Tid- och resursbrist var hinder för att arbeta med personcentrerad vård i handledningssituat-

ioner som deltagarna i studien hade erfarenheter av. Vanligt förekommande bland deltagarna 

var att de hade minimalt med tid hos patienterna så att de knappt hann utföra det som skulle 

bli gjort. Sjuksköterskornas erfarenheter var att tid- och resursbristen resulterade i att handled-

ningen i personcentrerad vård blev bristfällig då studenterna ofta glömdes bort. Sjuksköters-

korna hade också erfarenheter av att de oftast hade patienter utöver handledarrollen vilket 

gjorde att det upplevdes som en svårighet att hinna ge studenterna feedback av omvårdnadsar-

betet under dagen.   

 “Oftast har man så lite tid hos alla så att man ibland endast hinner göra det 

 man ska för att få det gjort.”  

 “[...] en känsla av att vara för få för det antal man har hand om i kombination 

 med att handleda sjuksköterskestudenter kan vara tufft.” 

 “Allt ska gå fort och man missar säkert mycket då tyvärr eftersom man faller 

 efter hela tiden... “ 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att ett ytterligare hinder till att handleda i personcentre-

rad vård kunde vara patienterna själva och deras förutsättningar. De menade att det kunde 

vara komplicerat att arbeta personcentrerat i handledningssituationer om patienterna hade 

bristande självinsikt eller ej var adekvata av olika anledningar.  

 “Ett visst hinder till att arbeta personcentrerat kan vara om patienten ej är 

 adekvat, tillfällig postoperativ förvirring eller demenssjukdom, då de ej kan ta 

 till sig information och ta adekvata beslut.” 

 “Det kan kännas svårt att handleda studenter i det här om patienterna har 

 bristande självinsikt.” 

En annan faktor som sjuksköterskorna hade erfarenheter av försvårade det personcentrerade 

förhållningssättet i handledningssituationer var att innebörden av personcentrerad vård ibland 

upplevdes som diffus.  
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”Jag är inte så van att använda uttrycket personcentrerad vård när jag handle-

der sjuksköterskestudenter men det känns ändå som att vi hela tiden jobbar med 

det” 

Att möjliggöra det personcentrerade förhållningssättet  

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det fanns olika förhållningssätt att arbeta utifrån 

som var positivt för studenterna att sätta sig in i, både för deras egen trygghet men även för 

patienternas då den personcentrerade vården på så sätt optimerades. Sjuksköterskorna förkla-

rade att de var noga med att studenterna involverades i teamarbetet runt patienterna. De be-

skrev att teamet bestod av patienten, anhöriga, undersköterska, sjuksköterska, läkare, farma-

ceut, fysioterapeut, arbetsterapeut och vid behov kurator. Deltagarna i studien beskrev att ge-

nom att studenterna fick utöva detta arbetssätt kunde de stödjas av andra yrkesprofessioner 

och utveckla en god samarbetsförmåga vilket är var främjande för patienternas vårdprocesser. 

  “[...] det gör väldigt mycket för att kunna fokusera på patienten, att man 

 regelbundet kan prata med alla inom teamet om liksom `var är vi? var är 

 patienten?´ att patienten är delaktig och faktiskt får träffa alla i teamet.”  

Genom att studenterna fick öva på att tillämpa teamarbetet i praktiken menade sjuksköters-

korna att de fick förståelse för vikten av patienternas roll och delaktighet i teamet. Dessutom 

hade deltagarna erfarenheter av att studenterna fick insikt i hur viktigt det var att alla yrkes-

professioner inom teamet arbetade utifrån en plan med ett gemensamt mål under patienternas 

vårdförlopp.  

 “[...] att vi möter varandra och har samma agenda hela tiden.”  

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att en möjlighet till att stärka den personcentrerade vår-

den var att arbeta med PCÖ, personcentrerad överlämning. Studenterna fick då öva på att rap-

portera patienternas vårdsituation till övrig personal inne hos patienterna. Denna typ av fär-

dighetsträning menade sjuksköterskorna gynnade både studenterna och patienterna.  

 “Överlämningssystemet PCÖ (personcentrerad överlämning) är en möjlighet 

 till att förbättra patientens delaktighet i sin vård och det är nog bra om 

 studenterna får testa på att använda sig av det.”  
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Sjuksköterskorna hade även erfarenheter av studenterna i största möjliga mån utformade vård-

planer tillsammans med patienterna utifrån deras egna resurser och mål. Detta beskrev sjuk-

sköterskorna bidrog till att omvårdnadsåtgärderna blev individuellt anpassade och ökade 

chanserna till att målen uppnåddes. 

 “[...] studenterna lär sig att det är viktigt att se vad patienterna tycker om deras 

 egna vårdplaner, ex trycksår, då åtgärden är att mobilisera och vända `känns 

 det rimligt för dig?´ “ 

 “Poängen med vårdplanen är ju att den ska vara anpassad just för den enskilda 

 individen, det ökar ju också chansen till att åtgärderna genomförs och att de 

 satta målen uppnås.”  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier med två huvudområden. I kategorierna att lära 

studenterna att se alla patienter och att förmedla vikten av god kommunikation framfördes 

deltagarnas uppfattningar av vad som var viktigt att förmedla till studenterna. De menade att 

det var betydelsefullt att ha alla patienter i fokus där man ser människan och dennes resurser 

och inte endast dennes sjukdom samt att kommunikation var en värdefull färdighet att ut-

veckla. I de resterande kategorierna beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter av att förmedla 

ett personcentrerat förhållningssätt. I kategorierna att förmedla värdegrunder inom person-

centrerad vård och att studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt beskrevs delta-

garnas erfarenheter av att de diskuterade med studenterna om viktiga värdegrunder som läg-

ger grunden för det personcentrerade förhållningssättet. Deltagarna beskrev även att studen-

terna tog efter sjuksköterskornas sätt att lägga upp omvårdnadsarbetet för ökad patienttid. I 

kategorin att hinder försvårar förmedlingen av det personcentrerade förhållningssättet hade 

sjuksköterskorna erfarenheter av att tid- och resursbrist var hinder för att i handledningssituat-

ioner arbeta personcentrerat. I den sista kategorin att möjliggöra det personcentrerade för-

hållningssättet beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter av att de introducerade studenterna till 

ett nära teamarbete runt patienterna. Deltagarna beskrev även att ytterligare möjligheter var 

att studenterna utövade PCÖ och att studenterna utformade vårdplaner tillsammans med sina 

patienter.  
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Resultatdiskussion 

I kategorin att lära studenterna att se alla patienter framförde deltagarna att en viktig aspekt 

att förmedla till studenterna var att komma ihåg att se alla patienter som de ansvarade för oav-

sett om patienternas tillfälliga tillstånd var bättre eller sämre. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie uttryckte att en ytterligare viktig aspekt att förmedla till studenterna var att lyfta fram 

patienternas egna resurser och motivation i omvårdnaden. De menade att detta var av stor vikt 

att förmedla till studenterna då det bidrog till ett främjande av patienternas friska sidor. Enligt 

Ekman et al. (2011) är det av stor vikt att sjuksköterskorna tar hänsyn till patienternas styrkor, 

mål och rättigheter samt att möjliggöra patienternas delaktighet i omvårdnaden. Utifrån detta 

antas att det är viktigt att studenterna tar med sig att ta tillvara på patienternas egna förmågor 

och resurser för att optimera det personcentrerade förhållningsättet. Att ta tillvara på all pati-

enttid uppfattades av deltagarna i kategorin att förmedla vikten av god kommunikation även 

vara en viktig synpunkt att föra vidare till studenterna. De menade att det var betydelsefullt att 

framföra budskapet om att utnyttja tiden till att kommunicera och skapa en helhetsbild av pa-

tienterna även vid medicinska moment. Enligt McCabe (2003) är kommunikation en mycket 

stor del av sjuksköterskornas arbete. En god kommunikationsförmåga resulterar i positiva ef-

fekter för relationen mellan sjuksköterska och patient samt att kvalitén på omvårdnaden av 

patienterna ökar och blir mer personcentrerad. Således behöver det personcentrerade förhåll-

ningssättet därför inte vara mer komplicerat att utöva i omvårdnaden. Genom att studenterna 

kan utveckla goda kommunikationsfärdigheter i praktiken så kan personcentrerade förhåll-

ningssättet stärkas i omvårdnaden oavsett situation.  

I kategorin att förmedla värdegrunder inom personcentrerad vård beskrevs deltagarnas erfa-

renheter av att studenterna hade en bra teoretisk bakgrund i personcentrerad vård och en hu-

manistisk människosyn. Deltagarna menade att det förenklade samtalen om värdegrunderna 

och därmed tillämpningarna av dem. I studierna av Mukumbang & Adejumo (2014) och 

Suikka & Leino-Kilpi (2005) upplevde även patienterna att studenterna hade ett genuint enga-

gemang för den unika individens vård. Utifrån detta antas att sjuksköterskestudenter har med 

sig ett adekvat tankesätt i personcentrerad vård från teorin men kan komma att behöva stött-

ning av sjuksköterskorna i tillämpningen av detta under praktiken. Samtalen om värdegrun-

derna lyhördhet, respekt, ärlighet och trovärdighet som beskrevs vara en erfarenhet hos delta-

garna kan därför vara värdefulla för sjuksköterskestudenterna att beakta i omvårdnaden av pa-

tienterna. I kategorin att studenterna tar lärdom av sjuksköterskornas arbetssätt framkom det 

att deltagarna hade erfarenheter av att studenterna tog lärdom av sjuksköterskornas sätt att 
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strukturera och prioritera omvårdnadsarbetet för att få ökad tid till patienterna. Prignitz-Sluys 

(2014) menar att genom att sjuksköterskor kontinuerligt tillämpar den systematiska och dyna-

miska omvårdnadsprocessen runt den unika individen ökas möjligheten till att arbeta person-

centrerat. Detta då sjuksköterskor samlar in information om patienterna genom både samtal 

och undersökningar. I kategorin att hinder försvårar förmedlingen av det personcentrerade 

förhållningssättet framkom det att deltagarna hade erfarenheter av att tid- och resursbrist var 

hinder för att arbeta personcentrerat i handledningssituationer. Sjuksköterskorna upplevde att 

de ibland var för få för antalet patienter de hade hand om. Även i tidigare studier har sjukskö-

terskor upplevt svårigheter i att få tid till att kombinera det egna arbetet med handledarrollen 

(Foster, Ooms & Marks-Maran, 2014; Liu, Lei, Mingxia & Haobin 2010). Utifrån detta antas 

att tid- och resursbristen till viss del kan motverkas genom att studenterna utvecklar ett sätt till 

att strukturera och prioritera omvårdnadsarbetet vilket således kan öka tiden till patienterna. 

Ett annat hinder till att arbeta personcentrerat i handledningssituationer som deltagarna i före-

liggande studie hade erfarenheter av var patienterna själva och deras förutsättningar då de me-

nade att patienterna inte alltid kunde ta adekvata beslut. Enligt Carlsson och Björk-Brämberg 

(2014) har dock sjuksköterskor skyldighet och stora möjligheter till att stödja tryggheten och 

stärka delaktigheten hos personer med kommunikationssvårigheter i omvårdnaden. Följaktli-

gen är det betydelsefullt att sjuksköterskorna i handledningssituationer lär studenterna vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan öka patienternas delaktighet trots nedsatt orienteringsförmåga.   

Slutligen i den sista kategorin att möjliggöra det personcentrerade förhållningssättet beskrevs 

deltagarnas erfarenheter av att en möjlighet till att arbeta personcentrerat i handledningssituat-

ioner var att studenterna introducerades till det nära teamarbetet runt patienterna. De menade 

att genom att studenterna fick vara en del av teamarbetet så utvecklades även deras syn på hur 

betydelsefull patienternas medverkan är. Ett nära teamarbete är en av de sex kärnkompeten-

serna som sjuksköterskorna ska kunna tillämpa i omvårdnadsarbetet. Teamarbete där patien-

ten är involverad stärker den personcentrerade vården då dennes autonomi och delaktighet 

tillgodoses (Ballangrud et al., 2017). En annan möjlighet till att arbeta personcentrerat som 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av var att studenterna fick utöva PCÖ vilket de ansåg både 

gynnade studenternas praktiska utveckling och patienternas delaktighet. Patienterna och deras 

anhöriga kan bli mer involverade i vården genom användning av PCÖ som överlämningsme-

tod (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010). Genom att studenterna utövar detta arbetssätt får 

patienterna möjlighet till att eventuellt tillägga eller korrigera något i informationen vilket kan 

optimera deras egna vårdförlopp. 
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I föreliggande studie framfördes även att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att studen-

terna tillsammans med patienterna utformade vårdplaner under VFUn vilket var en ytterligare 

möjlighet till att optimera det personcentrerade förhållningssättet i omvårdnaden. De menade 

att omvårdnadsåtgärderna då blev individuellt anpassade utifrån patienterna och ökade chan-

serna till att målen uppnåddes. Att sjuksköterskorna tillsammans med patienterna kommer 

överens om rimliga vård- och behandlingsplaner bidrar till en ömsesidig trygghet och förbätt-

rat hälsoutfall (Ekman et al., 2011). I enlighet med sjuksköterskeutbildningen ska sjuksköters-

korna stödja studenterna i att utöva sina teoretiska kunskaper i praktiken (Uppsala universitet, 

i.d). Följaktligen så är det positivt för sjuksköterskestudenternas utveckling att under VFU bli 

introducerade till och få möjlighet att tillämpa olika arbetssätt som främjar den personcentre-

rade vården. Genom att sjuksköterskestudenterna får möjlighet till att utveckla praktiska fär-

digheter i personcentrerad vård under VFU får de med sig goda kunskaper till sin framtida yr-

kesroll.   

Personcentrerad vård 

I sjuksköterskeprofessionen finns det sex kärnkompetenser och ett av dem är personcentrerad 

vård. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ska hitta förmågan till att alltid arbeta 

med patienten som utgångspunkt (Furåker & Nilsson, 2015). I föreliggande studie framfördes 

av deltagarna att det var betydelsefullt att i handledningssituationer förmedla till studenterna 

att alltid arbeta med sina patienter i centrum. De menade att fokus bör ligga på den unika indi-

viden och inte endast på dennes sjukdom. Samtidigt som deltagarna i föreliggande studie 

ibland upplevde innebörden av personcentrerad vård som diffus. Även i tidigare studier har 

det framkommit svårigheter i att definiera begreppet personcentrerad vård och att skilja det 

från patientcentrerad vård. I det patientcentrerade förhållningssättet eftersträvas funktionalitet 

hos patienten medan det personcentrerade förhållningssättet även främjar patientens livskva-

lité (Eklund et al, 2018; Ekman et al, 2011). Utifrån detta antas att sjuksköterskorna i sin yr-

kesprofession tillämpar ett personcentrarat förhållningsätt i omvårdnaden av patienterna trots 

att begreppet personcentrerad vård ibland upplevs som diffus.  

Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt bidrar till ett flertal vinster för patienten 

såsom ökad delaktighet i omvårdnaden och beslutsfattandet, ökad förståelse och kunskap, 

ökad patientnöjdhet och att deras integritet tillgodoses (Hallin, Henriksson, Dahlén & Ki-

essling, 2011; Eskilsson, Carlsson, Ekebergh & Hörberg, 2015). I föreliggande studie har del-

tagarnas erfarenheter av att förmedla hur man kan möjliggöra det personcentrerade förhåll-

ningssättet till sjuksköterskestudenter visat sig vara gynnande för patienterna i form av 
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ovanstående vinster. Följaktligen kan det komma att bli betydelsefullt för sjuksköterskestu-

denterna att kontinuerligt bibehålla det personcentrerade förhållningssättet i omvårdnaden 

samt följa upp patienternas förståelse av sjukdomsförloppet i hopp om att optimera deras ak-

tiva roll.  

Metoddiskussion 

Enligt Henricson och Billhult (2017) används en kvalitativ studie när forskare vill undersöka 

deltagarnas uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen då ny förståelse och kunskap kan 

tas fram. Därför valdes en kvalitativ utformning för denna studie. 

Att intervjuerna med deltagarna utfördes att två var positivt då båda fick möjlighet att ställa 

följdfrågor som ansågs vara betydelsefulla för att studiens syfte skulle besvaras. Intervjuerna 

genomfördes enskilt på deltagarnas arbetsplatser vilket bidrog till ett öppet och lättsamt sam-

tal. Intervjuguiden bestod av åtta semistrukturerade frågeställningar varav fyra öppna frågor 

berörde syftet. Denna intervjumetod bidrog till att deltagarna hade goda möjligheter till att 

fritt beskriva sina uppfattningar och erfarenheter. Genomläsningarna av intervjumaterialet ge-

nomfördes av författarna på varsitt håll vilket visade sig vara positivt för studiens trovärdighet 

då de inte påverkades av varandra. De förberedda semistrukturerade intervjufrågorna visade 

sig vara genomtänkta och väl utformade då intervjumaterialet från provintervjun och de sju 

deltagarna besvarade syftet. Positivt för studien var att intervjumaterialet från provintervjun 

inte ingick i studien. Att få en första kontakt med avdelningscheferna och de identifierade del-

tagarna gick relativt smidigt. Däremot var det mer komplicerat att få en andra kontakt med be-

stämmelse av tid och plats för att kunna genomföra intervjuerna med deltagarna. Detta till-

sammans med datainsamlingen och dataanalysen var tidskrävande i studien. Intervjuerna hade 

kunnat vara längre och mer innehållsrika om intervjuarna hade haft större erfarenheter av att 

intervjua. Fördelaktigt för föreliggande studie hade även varit om ett större antal intervjuer 

hade genomförts för att uppnå en större datamättnad. Ytterligare en svaghet med studien kan 

ha varit att begreppet personcentrerad vård kort beskrevs i det utskickade informationsbrevet 

till deltagarna som då möjligen kan ha påverkat deras svar.  

Lundman och Graneheim (2017) beskriver att det i kvalitativa studier jämfört med kvantita-

tiva studier ofta medverkar ett mindre antal deltagare. I föreliggande studie medverkade sju 

legitimerade sjuksköterskor som deltagare. Deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval 

då de som tillfrågades skulle ha erfarenheter för att kunna besvara syftet. Att åldern på delta-

garna varierade mellan 25-54 år och medellängden arbetade år som legitimerad sjuksköterska 
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var 6 år bidrog till en viss variation i hur de uttryckte sina uppfattningar och erfarenheter. 

Bland de yngre deltagarna uttrycktes mer specifika och konkreta exempel i hur de förmedlade 

personcentrerad vård till studenterna än de äldre deltagarna. De äldre deltagarna framförde 

däremot att det personcentrerade förhållningssättet var en naturlig del i yrkesrollen.  

Trovärdighet 

Ett sätt för författarna att bevisa trovärdigheten i studien var att studera resultatets giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2017).   

Giltighet 

Bekvämlighetsurval användes i denna studie då deltagarna som valdes ut antogs kunna be-

svara syftet. Denna typ av urvalsmetod är positivt för studiens giltighet. Giltigheten ökar även 

genom valet av intervjumetod (Lundman & Graneheim, 2017). I föreliggande studie ansågs 

semistrukturerad intervjumetod vara lämplig då detta gjorde att intervjuarna blev mer flexibla 

samt att deltagarna fick möjlighet till att berätta fritt. Denna metod resulterade i att intervju-

arna fick en innehållsrik och djup förståelse samt att data som erhölls ansågs vara giltigt för 

att besvara studiens syfte.  

Tillförlitlighet 

Författarna till föreliggande studie var själva sjuksköterskestudenter och därför var det av stor 

vikt att författarna var medvetna om sin roll och erhöll en distans till sig själva. Detta för att 

undvika att eventuell förförståelse skulle kunna påverka arbetet. Intervjuguiden i föreliggande 

studie var konstruerad på samma sätt i samtliga intervjuer. Detta leder till att tillförlitligheten i 

studien ökar. Att transkriberingen och genomläsningen av intervjumaterialet gjordes på varsitt 

håll av författarna optimerade tillförlitligheten samt möjlighet till att fånga upp variationer i 

tolkningarna. Specifika citat från deltagarna användes i resultatet vilket även stärker tillförlit-

ligheten (Lundman & Graneheim, 2017). 

Överförbarhet 

För att studien ska kunna vara replikerbar krävs det att författarna skapar förutsättningar till 

detta. Avsikten med att en kvalitativ design användes i föreliggande studie var att få deskrip-

tiva uppfattningar och erfarenheter av det som avsågs att studeras (Henricson & Billhult, 

2017). Moment i studien som bör vara utförligt presenterade är urvalsmetod, datainsamling, 

dataanalys och tillvägagångssätt för att studien ska kunna få ett liknande utfall. Det är dock 
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läsaren som beslutar om föreliggande studies resultat är överförbart till annan kontext (Lund-

man & Graneheim, 2017). 

Forskningsetiska perspektiv 

I tidigt skede av studien kontaktades avdelningscheferna på olika vårdavdelningar för att få ett 

godkännande innan identifiering av deltagare påbörjades. Det frivilliga deltagandet och att 

deltagarna och dess avdelningar inte är möjliga att identifiera är fördelaktigt för de forsk-

ningsetiska skälen i studien (Codex, 2018a; 2018b). En annan positiv etisk aspekt med före-

liggande studie var att deltagarnas kunskaper inte beprövades på något sätt. Efter avslutad da-

taanalys raderades och kasserades det digitala och transkriberade intervjumaterialet.  

Slutsats 

I föreliggande studie har hinder som tid- och resursbrist framkommit vilket kan komplicera 

tillämpningen av det personcentrerade förhållningssättet i handledningssituationer. Trots det 

finns det goda möjligheter till att bibehålla ett personcentrerat förhållningssätt i handlednings-

situationer då deltagarna i studien hade erfarenheter av att sjuksköterskestudenterna hade för-

mågan till att strukturera upp och prioritera omvårdnadsarbetet för ökad patienttid. Deltagarna 

i studien framförde även att de diskuterade med sjuksköterskestudenterna om värdegrunderna 

lyhördhet, respekt, ärlighet och trovärdighet och menade att om sjuksköterskestudenterna hit-

tade en förmåga till att tillämpa dem så bibehölls det personcentreade förhållningssättet oav-

sett vårdsituation. Att bibehålla ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden gynnar pa-

tienten genom bland annat ökad delaktighet, förståelse, kunskap och patientnöjdhet. 
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BILAGA 1:  

Frågeguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Kön? 

Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? 

Fråga 1: 

Vad innebär det att arbeta med personcentrerad vård för dig? 

Fråga 2: 

Berätta vad du tycker är viktigt att förmedla till studenter om hur man arbetar personcentre-

rat? 

Fråga 3: 

Hur skulle du vilja arbeta med personcentrerad vård i handledningssituationer? 

a) Vilka hinder finns… 

b) Vilka möjligheter finns… 

Fråga 4: 

Vad är dina erfarenheter i att förmedla hur man arbetar personcentrerat till studenter? 

Följdfrågor: 

Vill du utveckla? 

Har du något exempel? 

Hur menar du? 
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BILAGA 2:  

 
Vill Du delta i en studie om dina erfarenheter av att handleda sjuksköterskestudenter i 

personcentrerad vård? 

 

Begreppet personcentrerad vård innebär att man arbetar med patienten som utgångspunkt 

och att man tar hänsyn till hela personen bakom patienten. Genom det främjas patientens in-

tegritet och autonomi i dennes egen vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Studien är ett examensarbete som ingår i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att förmedla ett personcentrerat för-

hållningssätt i handledningssituationer till sjuksköterskestudenter. Förhoppningen är att denna 

studie ökar förståelsen för hur personcentrerad vård kan förmedlas i handledningssituationer. 

 

Vad innebär detta för dig som deltagare? 

Du som tillfrågas är legitimerad sjuksköterska med handledarerfarenhet. Att delta i studien 

innebär att du blir intervjuad vid ett tillfälle i februari. Intervjun beräknas ta ca 15 minuter, när 

och var kommer vi gemensamt fram till. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kan ta del 

av den. Ljudinspelningen kommer att raderas efter transkribering. Redovisningen av resultatet 

kommer ske så att varken du eller din avdelning kan identifieras.  

 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt 

i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas 

i en databas vid Uppsala universitet. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet ge-

nom att få en kopia av arbetet om så önskas. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Ge besked via mail så fort som möjligt. 

Vi är ansvariga för studien, har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till nå-

gon av oss: 

Frida Jonsér   Agnes Erliksson  

Student   Student 

Frida.Jonser.4123@student.uu.se Agnes.Erliksson.2617@student.uu.se 

0737333505   0707681996 
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