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SAMMANFATTNING 

Begrepp som patientcentrerad vård och helhetssyn i vården verkar användas av olika 

yrkeskategorier, inom hälso- och sjukvård, vilket kan ur kvalitetssynpunkt kan resultera i 

oklarheter inom den kliniska verksamheten.  

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på vilka likheter och skillnader begreppen 

patientcentrerad vård och helhetssyn i vården har i den vetenskapliga litteraturen. Begreppen 

söktes i databaserna CINAHL och PubMed.  

Metod: Den metod som används för att jämföra begreppen byggde på Segestens 

begreppsanalysmodell.  

Resultat: Det som främst skiljer begreppet helhetssyn i vården från patientcentrerad vård är 

den andliga dimensionens centrala roll. Resultatet visar även att ett patientcentrerat arbetssätt 

förbättrar ekonomiska resultat. Det är främst sjuksköterskor som använder sig av helhetssyn i 

vården. Patientcentrerad vård verkar användas främst av läkare men begreppet förekommer 

även bland sjuksköterskor. Det gemensamma för begreppen då det gäller karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser, är det som definieras i kraven på god vård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen.  

Slutsats: sjukvårdspersonalens arbetssätt och syn på patienten utifrån patientcentrerad vård 

och helhetssyn i vården värnar om patientens bästa. Det som skiljer begreppen kan bero på 

vilken yrkesgrupp som undersökts i respektive studie. Studier av begreppet patientcentrerad 

vård uppfattas vara mer genomförda på läkargruppen samtidigt som helhetssyn i vården tycks 

vara mer förekommande då det gäller sjuksköterskegruppen. Fler studier behövs för att 

identifiera användningen av dessa begrepp och om deras betydelse i den kliniska 

verksamheten. 
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SUMMARY 

Concepts such as patient-centered care and holistic care seem to be used by different 

professions in healthcare. Looking upon these concepts from the aspect of quality, 

ambiguities can arise in clinical practice.  

Objective: The purpose of this study was to compare the similarities and differences between 

the concepts of patientcentered care and holistic care as they are presented in scientific 

literature. The terms were searched for in the databases CINAHL and PubMed.  

Method: The method used to compare the concepts was based on Segesten concept analysis 

model.  

Results: what differentiates the concept of holistic care of the patient-centered care is the 

central role of spiritual dimension. The results also show that a patient-centered care 

improves economic results. The term holistic health care seems to be used primarily by 

nurses, while patient-centered care seems to be used primarly by physicians, even though the 

term does occur among nurses.  

Conclusion: both patient-centered care and holistic care seem to have the same goal, that of 

preserving the patient`s best interests. What distinguishes the concepts may depend on the 

profession which was examined in each study. Research studies on patient-centered care have 

been carried out primarily on physicians, while studies on the holistic approach in health care 

have focused on nurses. More studies are needed to identify the use of these concepts and 

their importance in clinical practice. 

Nyckelord: Patient-centeredness, patient-centered care, holistic care, holistic nursing. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §, [1] beskrivs kraven på god vård. God 

vård innefattar bland annat att vården skall tillgodose patientens behov av trygghet och 

behandling, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande, främja 

god kontakt mellan patient och vårdgivare samt tillgodose patientens behov av kontinuitet. 

Behandling och omvårdnad skall i möjligaste utsträckning genomföras i samråd med 

patienten. Patienten har rätt till att få individanpassad information angående sitt hälsotillstånd 

samt vilka behandlingsmöjligheter som finns tillgängligt [1]. 

 

I vården används olika begrepp för att definiera god vård. Denna studie kommer att behandla 

begrepp helhetssyn i vården och patientcentrerad vård. 

 

Helhetssyn i vården 

Begreppet holism är ofta subjektivt beskrivet vilket kan leda till missbruk och kan försvaga 

dess relevans för praktiken. En klar definition leder till tydlighet i praktiken, stöd för 

forskning, teoriutveckling samt utveckling av omvårdnad [2].   

  

Holism kommer från det grekiska ordet ”Holos” som betyder ’helhet’. Holism används inom 

bland annat bankväsendet där holism är en praxis att titta på olika faktorer som hjälper 

människan att investera. Holism används även inom montessoriundervisningen (en 

pedagogisk metod utvecklad av Maria Montessori i Italien). Inom hälsa och sjukvård används 

detta begrepp där omvårdnad är holistisk i sin grund [2]. 

 

Enligt McEvoy och Duffy [2] var det under 1970-talet som sjuksköterskor påverkades av 

begreppet helhet. Helhetssyn i vården kanske alltid har förekommit inom omvårdnad, men 

det var under denna tid begreppet kom att formuleras i ord. Patienter beskrevs utifrån 

begreppet helhet. Sjuksköterskan såg varje patient som en unik människa till skillnad från 

medicinens synsätt där läkaren mer fokuserade på själva sjukdomen [2] 

 

Enligt Watsons teori för omvårdnad [3] är dagens sjuk- och hälsovård högkvalitativ och 

baserad på vetenskap men det behövs en ny modell för omvårdnad med humanistisk syn på 

människan med en vetenskaplig ansats. Dagens samhälle är mer och mer avpersonaliserad, 
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därför behövs utveckling av en mänsklig omvårdnad som värnar om mänskligheten. 

Mänsklig omvårdnad handlar om respekt för personen, dennes autonomi och integritet. 

Sjuksköterska skall även hjälpa patienten att främja hälsa, att överta kontroll över sin hälsa 

samt att bli motiverad att återställa hälsa. Kärlek, omtanke samt andlighet är viktiga punkter i 

denna modell. Modellen är omsorgsfull och det måste ingå mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterskan och patienten [3].  

 

Albertsson [4] definierar helhetssyn i vården på följande sätt: att vårdpersonalen skall se 

människan utifrån helhet som innebär att se kroppens alla delar och organsystem i ett 

samspel, inte bara fokusera på en kroppsdel. Individen bör ses utifrån samtliga 

funktionsförmågor som biologiska, psykiska och sociala funktioner. Individens samspel i 

omgivningen bör inkluderas. Begreppet inkluderar även andlig och existentiell dimension. 

All vårdpersonal skall se patienten utifrån hennes individuella behov, dessa skall bedömas 

och tillgodoses i ett sammanhang [4]. 

 

Albertssons [4] undersökning, visar att vårdpersonalen anser att det är viktigt att behandla 

och se människan utifrån en helhetssyn. Vårdpersonalen skall arbeta utifrån en helhetsbild av 

patienten som innebär att omfatta patientens sjukdom, sociala omständigheter och 

familjehistoria. När patienten söker för psykiska och sociala problem eller komplexa och 

känsliga problem är det speciellt viktigt att personalen arbetar utifrån helhetsbilden av 

patienten. Helhetssyn hjälper vårdpersonal att bemöta patienten utifrån hans förväntningar på 

vård och behandling [4].    

 

Traditionellt sett ser sjuksköterskan den vårdade personen som en helhet med kropp, själ och 

ande och där hon främjar psykologiskt och fysiologiskt välbefinnande samt socio-kulturella 

relationer. Helhetssyn i vården är även ett tillstånd av harmoni mellan kropp, själ, känslor och 

ande i en föränderlig miljö. Sjuksköterskans arbetssätt utifrån helhetssyn i vården kan hjälpa 

patienten att utnyttja sina inre resurser för att öka hennes livskvalitet samt anpassa sig till 

förändringar som sjukdomen har orsakat. [2, 5]. När identifiering och mätning av patientens 

hälsa sker måste alla delar granskas i en helhet för att ge ett korrekt mått på personens 

hälsa[6]. 
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Enligt McEvoy och Duffy [2] bör arbetet utifrån helhetssyn i vården inte förlora de psykiska, 

andliga och kulturella aspekterna av omvårdnaden. När sjuksköterskan har en tendens att bli 

alltför fokuserad på den fysiska aspekten av vården, kan den psykiska, andliga, kulturella och 

sociala aspekten av omvårdnaden gå förlorad. Den andliga omvårdnaden anses särskilt viktig 

i helhetssyn i vården. Att vara andlig betyder inte något heligt eller religiöst. Andlig vård kan 

uppnås genom att närvara eller genom ett aktivt lyssnande. Andlig omvårdnad kan ha en 

djupgående effekt på patientens välbefinnande. På grund av brister om andlighet i utbildning 

och praktik saknar oftast sjuksköterskan självförtroende att ta upp andliga frågor med 

patienten. För att arbeta utifrån helhetssyn rekommenderas sjuksköterskan idag att vara 

medveten om sin egen och patientens potentiella helhet. Den harmoni som finns mellan 

sjuksköterskan och patienten är central för helhetssyn i vården. Som sjuksköterska bör hon se 

patientens hälsa i sin helhet. För att möta patienternas behov på ett holistiskt sätt skall 

sjuksköterska arbeta utifrån sin kompetens, sakkunskap och kliniska färdighet [2]. 

 

Patientcentrerad vård  

Under de senaste 30 åren har ett omfattande antal böcker och artiklar skrivits om ett 

patientcentrerat förhållningssätt inom sjukvården [7]. Trots att det finns så mycket litteratur i 

ämnet finns det oenighet om begreppets innebörd [7, 8, 9]. 

 

Enligt Zandbelt, Smets, Oort, Godfried och Haes, [9] rekommenderas nutidens 

medicinutbildning att använda ett patientcentrerat synsätt trots olika definitioner. Författarna 

till studien är överens om att patientcentrerad vård utgår från att patienten skall ses som en 

person med en unik personlig historia och individuella behov. Läkaren skall se patienten 

utifrån patientens synvinkel. Läkarens förmåga att lyssna ses som centralt i läkare och 

patient- kommunikation och detta kan underlätta för patienten att uttrycka sitt perspektiv på 

sin sjukdom. Patienten kan känna sig uppmuntrad att berätta mera om sin oro och sina 

symtom [9]. 

 

Duggan, Geller, Cooper och Beach, [8] menar att det finns olika sätt att tolka patientcentrerad 

vård. För att bättre begripa definitionen patientcentrerad vård är det lärorikt att reda ut vad 

begreppet inte innebär. En del forskare hävdar att patientcentrerad vård befinner sig i ena 

änden av ett kontinuum och läkar-centrering ses i den andra änden. Andra författare har 

identifierat medicinsk paternalism som motsats till patientcentrerad vård eftersom det inte 
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erkänner preferenser, behov och värderingar av enskilda patienter. Patientcentrerad vård har 

även tolkats som motsats till en rent teknisk eller biomedicinsk modell av vården där läkare 

ses enbart som den tekniker som levererar interventioner och utför procedurer. 

Patientcentrerad vård kan betraktas som en strategi som korrigerar för alla här beskrivna olika 

tendenser inom vården [8].  

 

Mead och Bower [7] har i sin studie försökt förklara begreppet utifrån fem olika dimensioner, 

nämligen det biopsykosociala perspektivet, vilket innebär att se hela personen inte bara en 

kropp med sjukdom, att dela makt och ansvar mellan läkare och patient, att bygga upp en 

behandlingsmetod samt att förstå läkaren som en person - inte bara som en duktig tekniker 

[7]. 

 

Socialstyrelsens [10] undersökningar visar att vården inte alltid uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagens krav på exempelvis information till patienten och diskussion av olika 

behandlingsalternativ med patienten. Forskning visar att patientens delaktighet i vård och 

behandling förbättrar vårdens resultat. Många vårdverksamheter domineras av att leverera 

vård utifrån patientens sjukdom. Det har visat sig att verksamhetsutvecklingen har blivit 

bättre efter att personalen använder sig av ett patientcentrerat förhållningssätt. Som underlag 

för olika verksamheter används i allt större utsträckning patienters upplevelser av levererad 

vård som kvalitetsmått och utveckling av vården. Patientens åsikter och bedömning av den 

levererade vården har börjat lyftas fram under de senaste decennierna av sjukvårdspolitiken 

och sjukvården [10].  

 

Att använda sig av ett patientcentrerat synsätt ses mer och mer som en självklarhet för att 

kunna leverera högkvalitativ vård som läkare. Bland annat beskrivs begreppet som att läkaren 

använder patientens kunskap och erfarenhet som grund för interaktion, eller där läkaren 

försöker se sjukdomen genom patientens ögon eller alternativt där vården är nära överens 

med och lyhörd för patientens önskningar och behov [7].  

 

Patientcentrerad vård har visat sig ge bättre behandlingsresultat, exempelvis följsamhet till 

rekommendationer vid kronisk sjukdom samt ökat patientens tillfredsställelse i vården. 

Utbildning av personalen i frågor om bemötande samt kommunikation har förbättrat 

patientens delaktighet i vården [4].  
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Problemformulering 

Ur kvalitetssynpunkt kan oklarheter komma att uppstå då begrepp som patientcentrerad vård 

och helhetssyn i vården används av olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. 

Patientcentrerad vård är ett begrepp som verkar användas främst av läkare medan begreppet 

helhetssyn i vården används inom omvårdnaden av främst sjuksköterskor. I den vetenskapliga 

litteraturen har dessa begrepp snarlika betydelse i sina beskrivningar. Kan det vara så att olika 

yrkeskategorier använder olika begrepp men ser dess innebörd som den samma?  

 

Syfte 

Syftet är att ta reda på vilka likheter och skillnader begreppen patientcentrerad vård och 

helhetssyn i vården har i den vetenskapliga litteraturen. 

 

Frågeställning  

Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan begreppen patientcentrerad vård och 

helhetssyn i vården i den vetenskapliga litteraturen?  

 

METOD 

Design 

Litteraturstudie med begreppsanalys.  

 

Urval 

Urvalskriterier för studien är vetenskapliga studier som berör begrepp som holism, helhetssyn 

och patientcentrerad vård. Artiklar publicerade tidigare än år 1970 har exkluderats. Detta 

pågrund av att det var först på 1970-talet som det börjades publicera artiklar om helhetssyn i 

vården [2].    

 

Datainsamlingsmetod 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningen gjordes i fritext. 

Sökorden var patient-centeredness, patient-centered care, holistic care, holistic nursing, 

helhetsyn samt patientcentrerad vård. För att precisera sökningen kombinerades sökorden 

med den booleska sökoperatören AND med orden concept, analysis eller care detta utgjorde 

att fokus hamnade på ett mer begränsat område. Se tabell 1 för litteratursökning.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning.  

Databas Sökord Träffar Antal 

valda 

Ingår i 

introduktionen 

Ingår i 

resultatet 

CINAHL patient-centeredness AND concept 5 2  2 

 patient-centered care AND concept 287 7 2 5 

 holistic nursing AND concept 353 4 2 2 

 holism AND concept  63 3 1 2 

      

Pubmed patient-centered care AND concept 445 4 1 3 

 patient-centeredness AND concept 16    

 holistic nursing AND concept AND 

analysis 

127 3  3 

 holism AND concept 75    

 holistic nursing AND concept AND 

analysis AND care  

434 2  2 

 

Procedur 

Föreliggande uppsats är en begreppsanalys av Segesten [11] som menar att begrepp är 

mentala sammanställningar. De hjälper oss att organisera det vi ser och gör det möjligt för oss 

att kommunicera med andra människor. Ett begrepp fångas inte alltid av endast ett ord. Det 

kan ibland behövas ett sammansatt ord eller en hel mening för att fånga ett begrepp.   

 

Segestens [11], analysmodell bygger på sex steg.  

Välj ett begrepp 

Välj sammanhang (kontext) 

Sök begreppet 

Identifiera, sortera och gruppera 
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Beskriv 

Pröva identifierade karaktäristika 

 

Nedan följer en beskrivning av varje steg. Steg ett och två har redan utförts och presenteras i 

uppsatsens inledning och syfte. Steg tre till sex redovisas i resultatdelen.  

 

1.  Välj ett begrepp 

Det valda begreppet bör vara grundläggande för omvårdnaden. Det bör vara specifikt och 

avgränsat så att analysen når ett tillräckligt djup inom ramen för ett examensarbete. Breda 

begrepp som sjukdom, hälsa, livsvärld eller patientperspektiv bör undvikas. Sådana begrepp 

kräver ett större arbete än vad som ryms i ett examensarbete [11]. I denna analys är två 

begrepp valda, patientcentrerad vård och helhetssyn i vården. I inledningen presenteras varför 

dessa två begrepp är viktiga att reda ut samt att jämföra för omvårdnadsvetenskapen.   

 

2. Välj sammanhang (kontext) 

Sätt in begreppet i ett sammanhang, till exempel i en speciell vårdmiljö, gentemot en viss 

patientgrupp, i relation till en särskild vårdhändelse eller vårdåtgärd [11]. I denna analys har 

ingen speciell vårdmiljö eller relation till vårdhändelser eller vårdåtgärd valts, detta för att 

förstå hur begreppen används inom vården i stort.         

 

3. Sök begreppet 

Leta efter begreppet och se vilken innebörd de har. Använd flera olika källor. Ta reda på vad 

forskare funnit kring den företeelse som ditt begrepp fångar in. Granska den forskningen du 

kan hitta och som ökar förståelsen för begreppet [11]. I denna analys lästes abstraktet på 

samtliga artiklar som kom upp i litteratursökningen. Två relevanta studier om 

patientcentrerad vård via befintliga referenslistor valdes ut. En relevant studie om helhetssyn 

i vården via befintlig referenslista valdes ut. Det var 21 artiklar som valdes ut som omfattade 

begreppet patientcentrerad vård och 16 artiklar som omfattade begreppet helhetssyn i vården. 

Vid en mer ingående analys av valda artiklar valdes 13 för det först nämnda begreppet samt 

12 artiklar för helhetssyn i vården. Slutligen valdes tre artiklar för respektive begrepp till 

inledningen samt tio artiklar för patientcentrerad vård och nio artiklar för helhetssyn i vården 

till undersökning och jämförelse av begreppen. Bilaga 1 är en översiktstabell för valda 

artiklar till resultatet.  
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Dataanalys 

4. Identifiera, sortera och gruppera 

Valda artiklar var skrivna på engelska och de översattes till svenska. Alla artiklarna 

översattes via Googles översättningsprogram på internet. Översatta artiklar lästes ingående 

för att få en samlad bild. Materialet bearbetades genom att identifiera, sortera och gruppera de 

uttryck som är karaktäristiska för begreppen patientcentrerad vård och helhetssyn i vården. 

Förutsättningar för dessa begrepp undersöktes och slutligen gjordes en konsekvensanalys av 

de undersökta begreppen [11].  

Vid identifiering av materialet sorterades det i generell bemärkelse respektive kontextspecifik 

bemärkelse. Uttryck med lika innebörd grupperades och varje grupp benämndes utifrån sina 

olika karaktäristika. I det sista steget vägdes generella och specifika karaktäristika samman 

och sorterades ut till ett hanterligt antal. En bestämd mening framkom och ett mönster 

bildades inom karaktäristika för båda begreppen. Efter det prövades karaktäristika för båda 

begreppen och om de var rimliga för begreppet i fråga. Därefter letades förutsättningar och 

konsekvenser fram och proceduren enligt ovan upprepas. Slutligen gjordes en jämförelse av 

begreppen utifrån dess karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser [11]. 

 

5. Beskriv 

Enligt Segesten [11] görs en beskrivning av begreppet, dess karaktäristika, förutsättningar 

samt konsekvenser. Beskrivning av de två begreppen förekommer i denna uppsats i löpande 

text för karaktäristika i resultatkapitlet. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs i 

tabellform samt löpande text i resultatkapitlet.  

6. Pröva identifierade karaktäristika 

Efter beskrivningen av begreppen skedde en prövning om huruvida antagandena höll genom 

en konstruktion av ett typexempel för varje begrepp där alla karaktäristika, förutsättningar 

och konsekvenser fanns med. Ett par exempel som ligger nära, som innehöll många men inte 

alla karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser, konstruerades. Ett antiexempel för varje 

begrepp som inte innehöll aktuella karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser utan 

snarare dess motsatser, konstruerades [11]. Detta ökade förståelsen för begreppen och därmed 

företeelsen i vardagen.  

Utformning av projektet följde Studiehandledningen 2010 – 2011 från Institutionen för 

Folkhälso – och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet [12]. 
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RESULTAT 

Karaktäristika och jämförelse av patientcentrerad vård och helhetssyn i vården  

Karaktäristika för patientcentrerad vård 

Någon tydlig definition för begreppet patientcentrerad vård finns inte i den vetenskapliga 

litteraturen. Litteraturgenomgången visar att karaktäristiska för begreppet patientcentrerad 

vård hänvisar till Mead och Bower [13] och Stewart [14]. Dessa författare kan ses som 

föregångare till försök att definiera begreppet.  

 

Mead och Bower [13] beskriver begreppet utifrån fem olika dimensioner.  

1. Biopsykosociala perspektivet, vilket innebär att se hela människan med hänsyn till 

fysiska, psykiska och sociala faktorer. 

2. Läkaren ser varje patient som en person. Sjukdomens konsekvenser ses olika för varje 

enskild patient. 

3. Maktdelning och ansvar mellan patient och läkare. Läkaren skall vara öppen för och 

svara på patientens preferenser för information och dela beslutsfattande med sin 

patient. 

4. Den terapeutiska alliansen, som innebär att läkare och patient utvecklar mål för 

behandling samt det personliga bandet mellan läkaren och patienten stärks. 

5. Läkare som person, att förstå läkaren som en person, inte bara som en duktig tekniker.           

 

Stewart [14] beskriver fem interaktiva delar som förklarar begreppet.  

1. Läkaren undersöker patientens sjukdom, oro och behov av information. 

2. Läkaren förstår hela personen och dess värld med hänsyn till känslomässiga behov 

och livsfrågor.  

3. Läkaren strävar efter att reda ut problem och hitta en ömsesidig behandlingsform med 

sin patient.  

4. Läkaren arbetar för att förbättra förebyggande samt hälsofrämjande åtgärder.  

5. Läkaren fortsätter att arbeta för att förbättra relationen mellan patient och läkare.  

 

Karaktäristika för helhetssyn i vården 

Helhetssyn definieras som en filosofi av omvårdnad som skall omfatta hela patientens 

omvårdnad, utifrån fysiska, emotionella, sociala, ekonomiska och andliga behov, deras 

respons på sjukdomen och effekten av sjukdomen då det gäller patientens förmåga till 
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egenvård [15]. Undersökningen av litteraturen visade att karaktäristiska för begreppet 

helhetssyn i vården definieras enligt ovan i samtliga artiklar, samt att människan bör ses som 

en unik varelse [16-24]. 

 

Gemensamt för begreppen utifrån karaktäristika 

Jämförelsen av patientcentrerad vård och helhetssyn i vården när det gäller karaktäristika 

visar att begreppen har gemensamt att se patienten som en hel människa utifrån fysiska, 

psykiska och sociala faktorer.   

 

Förutsättningar och jämförelse av patientcentrerad vård och helhetssyn i vården 

Förutsättningar för de båda begreppen presenteras i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Förutsättningar för begreppen.  

 Patientcentrerad vård Helhetssyn i vården 

Faktorer som kan 

underlätta för 

förutsättningar 

  

Motivation och aktivt 

deltagande från patient och 

vårdgivare 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Hobbs [27], 

Wolf et al. [28], Pelzang 

[29], Lamiani et al. [30] 

Kvåle & Bondevik [31] 

 

Delat beslutfattande mellan 

patient och vårdgivare 

Mead & Bower [13], Pelzang 

[29] 

Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Griffith [18], 

Ham-Ying [19], Lansing et 

al. [20], Strandberg et al. 

[21], Luk & Shek [22], Tiran 

[23], Tjale [24] 

Gott om tid till varje patient Hobbs [27], Pelzang [29], 

Kvåle & Bondevik [31], 

Wagner et al. [32] 

Ham-Ying [19], Luk & Shek 

[22] 

Effektiv kommunikation 

mellan vårdgivare och 

patient 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Pelzang [29], 

Kvåle & Bondevik [31], 

Wagner et al. [32] 

Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Ham-Ying [19], 

Lansing et al. [20], 

Strandberg et al. [21], Luk & 

Shek [22], Tjale [24] 

Förutsättningar för 

patienten  

  

Patienten måste ha tillgång 

till information som är 

individanpassad 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Hobbs [27], 

Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31], Wagner et al. 

[32] 
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Patienten måste ges 

möjlighet att delta som 

partner i vården 

Reynolds [26], Hobbs [27], 

Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31] 

 

Utbildning och information 

till patienten från vårdgivare 

Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31] 

Griffith [18], Ham-Ying [19], 

Lansing et al. [20], Luk & 

Shek [22], 

Förutsättningar för 

vårdpersonalen 

  

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) måste vara 

lyhörd för patienten 

Reynolds [26], Pelzang [29], 

Kvåle & Bondevik [31] 

 

 

All vårdpersonal måste ha en 

tydlig vision och strategisk 

plan som är lätt att följa för 

att genomföra 

patientcentrerad vård 

Hobbs [27], Wolf et al. [28], 

Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31], Wagner et al. 

[32] 

 

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) måste vara 

flexibel i sitt sätt att arbeta 

för att kunna anpassa vården 

till patienten  

Reynolds [26], Hobbs [27], 

Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31], Wagner et al. 

[32] 

 

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) har god 

kunskap/ adekvat utbildning 

Holmström & Röing [25], 

Hobbs [27], Pelzang [29], 

Kvåle & Bondevik [31], 

Wagner et al. [32] 

Lansing et al. [20], Luk & 

Shek [22], Tiran [23] 

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) skall arbeta 

utifrån en hälsofrämjande 

strategi för att förebygga 

ohälsa 

Mead & Bower [13] Berg & Sarvimäki [16], Luk 

& Shek [22], 

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) måste se 

patienten utifrån patientens 

alla behov som fysiska, 

emotionella och sociala  

Mead & Bower [13] Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Griffith [18], 

Ham-Ying [19], Lansing et 

al. [20], Strandberg et al. 

[21], Luk & Shek [22], Tiran 

[23], Tjale [24] 

 All vårdpersonal anser att 

hälsa är mer än avsaknad av 

sjukdom 

 Griffith [18], Ham-Ying [19], 

Luk & Shek [22] 

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) måste utgå 

från en existentiell strategi 

som utgår ifrån individens 

erfarenheter, förståelse och 

vad som är viktigt för 

patienten  

 Berg & Sarvimäki [16], Luk 

& Shek [22], Tiran [23] 
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Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) skall arbeta 

utifrån andligt ingripande i 

omvårdnaden 

 Strandberg et al. [21], Luk & 

Shek [22], Tiran [23], Tjale 

[24] 

 

Kommentarer på förutsättningar för patientcentrerad vård 

I en studie av Wolf et al. [28] var sjukvårdspersonalen inklusive den administrativa 

personalen samt patienter motiverade att integrera patientcentrerad vård i det dagliga arbetet. 

Personalen erbjöd sig frivilligt att lära sig det nya konceptet. Det visade sig även sig att 

personalen var nöjd med effekten. Sjuksköterskan skall se patienten i centrum för att erbjuda 

individuellt stöd, kunskap samt underlätta patientens beslutsfattande [29]. Enligt Wagner et 

al. [32] skall patientcentrerad vård fokusera på att förändra läkaren och patientens attityd, 

beteende och kommunikationen. 

 

Pelzang [29] betonar vikten av att formulera en tydlig och enkel vision, verksamhetsplan 

samt enkla moment som är lätta att följa och införskaffa i den rutinmässiga verksamheten för 

all personal. Den högsta ledningen måste medverka och ge stöd till vårdpersonalen för att 

patientcentrerad vård skall kunna införlivas i det dagliga arbetet. Det behövs även ett 

samordnat och planerat tillvägagångssätt, tillräckligt med personal, effektivt teamarbete och 

adekvat utbildning av vårdgivare.  

 

Kommentarer på förutsättningar för helhetssyn i vården 

 Att arbeta utifrån helhetssyn i vården innebär att vårdpersonalen skall utgå ifrån kropp, sinne 

och andlig dimension, vilket skall leda till ökat välbefinnande för patienten. Kropp, själ och 

ande är förknippat som en organisk helhet. Varje störning i en dimension kan orsaka lidande i 

de andra dimensionerna och skapa hälsoproblem [24].     

 

Helhetssyn i vården innefattar att vårdgivaren skall införliva andlighet i omvårdnaden. 

Andlighet definieras som en unik, dynamisk strävan efter ett enastående förhållande. Detta 

sökande efter en enastående relation visas i en individs önskan att upprätta samt bibehålla en 

dynamisk relation till gud, övernaturligkraft, jaget eller annat betydelsefullt [24].  

Kärnan i en person är den andliga sfären. Andlig vård börjar med ett perspektiv av att vara 

med patienten i kärlek och dialog. Detta kan uppstå i den kliniska behandlingen om den tar 
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riktning och inspiration från personens religiösa eller andliga läggning (24). Andliga uttryck 

som hopp, kärlek och medkänsla är grundläggande i andlig vård, som kan integreras i alla 

aspekter av omvårdnad [24].  

 

Personalen måste hitta patientens dolda agenda och lyssna till vad patienten egentligen säger. 

Den biomedicinska aspekten räcker inte. Det finns ett behov av ett flerdimensionellt synsätt 

med en bio- psykosocial inställning till patienterna. Behovet av att se patientens medicinska 

helhetsbild samt patientens sociala sammanhang, där kropp och själ ingår är viktigt att utgå 

ifrån inom helhetssyn i vården [22].  

 

Vårdpersonalen skall arbeta utifrån hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av ohälsa för 

alla åldersgrupper [22]. Hälsofrämjade omvårdnad fokuserar på att kontrollera sjukdom och 

förebygga hälsoproblem på grupp samt individnivå. Syfte med hälsofrämjande åtgärder är att 

lindra lidande och främja egenvård samt att försöka att upptäcka vad lidande innebär för 

personen. Detta tillvägagångssätt syftar till att förstå patientens livsvärld, istället för att 

fokusera på sjukdom och problem. Omvårdnaden av en patient är en mellanmänsklig process 

där vårdpersonalen hjälper personen och familjen att förebygga eller hantera upplevelsen av 

sjukdom och lidande samt att finna mening i dessa upplevelser [16]. 

 

Kommentarer på det som är gemensamt för begreppen utifrån förutsättningar 

För att patientcentrerad vård och helhetssyn i vården skall kunna genomföras behöver det ske 

ett möte mellan patient och vårdgivaren [16,17,19,20,23-27,29-32]. Andra förutsättningar 

som är gemensamma för begreppen är att vårdpersonalen måste ge tillräckligt med tid till 

varje patient [19,22,27,29,31]. Kvåle och Bondeviks [31] studie visar att patienterna är i 

behov av att sjukvårdspersonalen lägger tillräckligt med tid på att prata med dem och 

diskutera deras behov av vård och behandling.  

 

Personalen måste ha god kunskap och adekvat utbildning [20,22,23,25,27,29,31,32]. För att 

uppnå effektiv patientcentrerad vård krävs det att vårdpersonalen har goda kunskaper om 

kliniskt arbete, färdigheter i datainsamling, klinisk rapportering och dokumentation [29]. 

Inom helhetssyn i vården skall personalens kunskap bestå av faktakunskap samt tyst kunskap. 

Med faktakunskap menas den kunskap personalen fått genom utbildning, livserfarenheter 

samt klinisk praktik. Tyst kunskap innebär personalens sociala kompetens och känslor [22]. 
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 Utbildning och information till patienterna är viktigt inom patientcentrerad vård och 

helhetssyn i vården [18,19,21,22,29,31]. Patienten är i behov av information för att känna att 

dem har kunskap om sin sjukdom och kontroll. Patienten måste få känna sig som specialist på 

sitt liv, för att kunna delta i beslutet om sin behandling och vård [31].   

 

Effektiv kommunikation mellan vårdgivare och patient ansågs som viktiga förutsättningar för 

båda begreppen [16,17,19-22,26,29,31,32]. Bidragande faktor till patientcentrerad vård är att 

personalen pratar och lyssnar till sina patienter [29]. Samråd och kommunikation mellan 

patient och vårdgivare anses som en viktig förutsättning för att utföra god omvårdnad inom 

helhetssyn i vården [22]. 

 

Delat beslutsfattande är en annan gemensam förutsättning för båda begreppen [13,16-24,29]. 

Inom patientcentrerad vård är deltagande från patienter och anhöriga centralt. 

Patientcentrerad vård innebär att behandla patienter som en partner, vilket gör det möjligt för 

patienterna till delaktighet och planering av deras vård [29]. 

 

Konsekvenser och jämförelse av patientcentrerad vård och helhetssyn i vården  

Konsekvenser presenteras i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Konsekvenser för begreppen 

 Patientcentrerad vård Helhetssyn i vården  

Konsekvenser för 

sjukvården 

   

Förbättrar ekonomiska 

resultat 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Pelzang [29] 

 

Förbättrar kvaliteten på vården  Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Wolf et al. [28], 

Pelzang [29], Lamiani et al. 

[30], Wagner et al. [32] 

  

Relationen mellan patient 

och vårdpersonalen (läkare 

och sjuksköterska) stärks 

Pelzang [29]  Berg et al. [17], Griffith [18], 

Ham-Ying [19], Strandberg 

[21], Luk & Shek [22], Tiran 

[23], Tjale [24] 

Förbättrar kommunikationen 

mellan patient och 

vårdgivare 

Reynolds [26], Wolf et al. 

[28], Pelzang [29], Wagner 

et al. [32] 

 Berg et al. [17], Griffith [18], 

Ham-Ying [19], Strandberg et 

al. [21] 

Konsekvenser för patienten   

Ökar patientillfredsställelse Mead & Bower [13], 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Wolf et al. 
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[28], Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31], Wagner et al. 

[32] 

Ökar patientens följsamhet 

till medicinering och 

behandling 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26] 

Griffith [18], 

Förbättrar patientens 

delaktighet i vården 

Holmström & Röing [25], 

Reynolds [26], Wolf et al. 

[28], Pelzang [29], Kvåle & 

Bondevik [31], Wagner et al. 

[32] 

 Berg & Sarvimäki [16], 

Ham-Ying [19], Strandberg et 

al. [21], Tjale [24] 

Patienten får sina behov 

tillgodosedda 

Hobbs [27], Lamiani [30], 

Kvåle & Bondevik [31] 

 Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Griffith [18], Ham-

Ying [19], Lansing et al. [20], 

Tiran [23], Tjale [24] 

Sjukhusvistelsetiden 

förkortas för patienten 

Wolf et al. [28], Lansing et al. [20], 

Förebygger komplikationer 

för patienterna 

  Berg et al. [17], Ham-Ying 

[19], Lansing et al. [20] 

 Patienternas tillit och 

förtroende ökar för 

personalen 

 Berg et al. [17], Griffith [18], 

Ham-Ying [19], Strandberg 

[21] 

Främjar patientens egenvård  Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Griffith [18], Ham-

Ying [19], Lansing et al. [20] 

Främjar patientens trygghet 

och säkerhet 

 Lansing et al. [20], Tiran [23] 

Positiva förändringar i 

psykologiska, sociala och 

andliga dimensioner hos 

patienten 

 Lansing et al. [20], 

Strandberg et al. [21], Tjale 

[24] 

Patientens självkänsla stärks  Berg & Sarvimäki [16], Ham-

Ying [19], Lansing et al. [20], 

Strandberg et al. [21] 

Konsekvenser för 

vårdpersonalen 

  

Vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterska) får en ökad 

förståelse för patienten  

Mead & Bower [13], 

Holmström & Röing [25], 

Hobbs [27], Lamiani [30] 

Berg & Sarvimäki [16], Ham-

Ying [19], Lansing et al. [20], 

Tiran [23], 

Ökar vårdpersonalens (läkare 

och sjuksköterska) utförande 

av god omvårdnad 

Pelzang [29]  Berg & Sarvimäki [16], Berg 

et al. [17], Griffith [18], Ham-

Ying [19] 

 

Kommentarer på konsekvenser för patientcentrerad vård 

Enligt Lamiani et al. [30] är ett effektivt arbetssätt att fastställa en dagordning, inrätta 

patientens förståelse av situationen samt understödja patientens oro. Enligt Pelzang [29] 
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förbättrar patientcentrerad vård kvaliteten på vården, minskar kostnaden samt ökar trivseln 

bland hälsosjukvård personalen genom att stärka yrkesskicklighet samt upprätthålla värdena 

för patienten och personalen.  

 

Fördelar med patientcentrerad vård är att den ger möjlighet att omdirigera verksamheten så 

att rätt arbete utförs av rätt person, vid rätt tidpunkt. Denna vårdmodell leder även till att 

kontinuiteten i vården förbättras, ökar integrering av samarbete mellan sjukvårdspersonalen 

och patienterna samt svarar på patientens behov och önskemål [29]. 

Konsekvenser för patientcentrerad vård visar att det ökar personalens förståelse för patienten, 

vilket leder till att vårdgivaren har gynnsamt tillfälle att se vilka patienter som vill ha en aktiv 

respektive passiv roll [25]. 

 

Konsekvenser för både patientcentrerad vård leder till ekonomiska fördelar genom att de 

leder till färre remisser till andra läkare, färre diagnostiska tester samt öka patientens 

följsamhet till behandling [25]. Patientcentrerad vård är ett effektivt arbetssätt. I slutänden 

visar det sig även att det är mer kostnadseffektivt än icke patientcentrerad vård [26]. 

Ekonomiska begränsningar i hälsosjukvården är en drivkraft att införliva patientcentrerad 

vård. Patientcentrerad vård förbättrar kliniska resultat samt sänker kostnaderna per fall [29]. 

 

Kommentarer på konsekvenser för helhetssyn i vården 

Helhetssyn i vården ökar patientens trygghet och säkerhet, genom att vårdpersonalen får rätt 

utbildning och därmed en mer positiv bild av patienterna. Säkerheten främjas genom att 

vårdmiljön anpassas efter patientens behov som tillgång till rätt hjälpmedel och anpassad 

möblering. Det leder till att patienten förbättrar mobilisering och ökar oberoende av personal 

[20]. Det skall hjälpa patienten till att klara sig själv och återfå sin egenvård, om möjligt [17]. 

Detta leder likaså till minskad rädsla och ångest för både patienter och personalen. Det ökar 

även patientens engagemang och stärker patientens självkänsla [20].  

 

Patientens självkänsla ökade när den blev respekterad, uppskattad samt erkänd som person. 

Positiva förändringar i psykologiska, sociala och andliga dimensioner för patienterna sker när 

personalen uppmuntrar patienten, uppvisar empati samt aktivt lyssnar [21].  
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Helhetssyn i vården skapar en bra och meningsfull relation mellan patient och sjuksköterska, 

som präglas av respekt och gemensamma intressen, vilket leder till ökad tillit och förtroende 

hos patienten för personalen [17].   

 

Kommentarer på det som är gemensamt för begreppen utifrån konsekvenser  

När det gäller konsekvenser för patientcentrerad vård och helhetssyn i vården har begreppen 

gemensamt att öka följsamheten till medicinering och behandling [18,26]. Båda begreppen 

innefattar att patienten kommer att upprätthålla en god hälsa och göra nödvändiga 

livsstilsförändringar [16-21,24-27,32].  

 

Både patientcentrerad vård och helhetssyn i vården förbättrar patientens delaktighet [16-

19,21,24-26,28,29,31,32]. Patientcentrerad vård leder till att patienterna får en större 

möjlighet till information och deltagande i beslut som rör deras vård och behandling [29]. 

Enligt Berg et al. [17] syftar helhetssyn i vården till att hjälpa patienten att klara sig själv och 

återfå sin egen vård om det är möjligt.  

 

Vårdgivaren får en ökad förståelse för patienten [13,16,19,20,23,25,27,30]. Patienten får sina 

behov tillgodosedda [16-20,23,24,27,30,31]. Enligt Kvåle och Bondevik [31] får patienten 

sina behov tillgodosedda genom att personalen lyssnar till dem, behandlar dem med respekt 

och gör att dem känner sig uppskattade. Enligt Pelzang [29] får patienten sina behov 

tillgodosedda genom att personalen finns tillgänglig, visar lyhördhet samt att de är 

engagerade i patienten och dennes vård.  

 

Båda modellerna förbättrar kommunikationen mellan patient och vårdgivare [17-

19,21,26,28,29,32]. Både patientcentrerad vård och helhetssyn i vården leder till att 

sjukhusvistelsen förkortas [20,28]. Enligt Lansing och McGuire [20] skall en holistisk 

vårdmiljö för mycket överviktiga patienter leda till förkortad sjukhusvistelse. 

 

Konstruerade modellfall  

Modellfall patientcentrerad vård 

Yacob är 43 år, är distriktsläkare på vårdcentralen i Storvreta. Han tar emot Lisa 70 år. När 

han kallar in henne i sitt undersökningsrum ser han en liten dam på darrande ben som 

försöker ta sig upp från soffan. Yacob går fram och hjälper Lisa att ta tag i sin rullator och de 
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går in till hans undersökningsrum. Han presenterar sig och hjälper Lisa att sitta ner i 

patientstolen.  

 

Yacob kommunicerar med Lisa och pratar tydligt och högt då han ser att hon har både 

glasögon och hörapparat. Lisa informerar om att hon har känt sig ledsen den senaste tiden 

efter att hennes hund dog. Hon berättar även att hon ramlat därav har hon svårt att ta sig fram 

trots rullatorn. Yacob är lyhörd och lyssnar aktivt när Lisa berättar om sin situation. Yacob 

förstår att Lisa har varit aktiv tidigare då hon varit ute med sin hund på långa promenader.  

Han diskuterar tillsammans med Lisa om den smärtlindring som finns. Han måste tänka 

kreativt och hitta en lösning på problemet tillsammans med Lisa. De kommer tillsammans 

överrens om vilket alternativ som Lisa skall pröva, efter att Yacob informerat Lisa om effekt 

och biverkan. Yacob skriver en lapp med stora bokstäver hur och när hon ska ta 

smärtlindringen. När det gäller Lisas psyko- sociala tillstånd kommer de tillsammans fram till 

att Lisa ska försöka komma ut varje dag i den friska luften och Yacob informerar om att det 

finns ett aktivitets hus för pensionärer, Medelpunkten, dit Lisa kan gå för att träffa andra och 

umgås. Yacob och Lisa bestämmer att de ska ses om sex veckor igen att se hur åtgärderna har 

fungerat med både smärtlindringen och Lisas psyko- sociala välmående. Yacob hjälper Lisa 

ut genom dörren och önskar henne lycka till med behandlingen mot smärta och sina 

promenader samt besöken på Medelpunkten.  

 

Yacob tar sig tid att diktera vad han och Lisa bestämt samt de åtgärder de kom fram till. Det 

är viktigt att ha en strategisk plan och följa upp den här typen av patienter som har smärta för 

att undvika att hon vid ett senare tillfälle måste åka till sjukhuset för att hon inte kan hantera 

smärtan. Likväl kan hennes psykosociala välmående främjas genom kontinuerliga återbesök 

och utvärdering av behandlingen.   

 

När Lisa kommer ut genom dörren kände hons sig nöjd och delaktig i besöket hos Dr. Yacob. 

Hon upplevde att han såg henne som person. Han berättade även att hans mamma brukade gå 

till Medelpunkten vilket gjorde att Lisa såg att det fanns en person bakom Yacobs 

läkarlegitimation. Den skriftliga informationen om hur och när hon skulle ta sin medicin 

kommer Lisa sätta upp på kylskåpet så hon lättare kan följa medicineringen. Hon skall även 

ta sina dagliga promenader vilket kommer att leda till att Lisa mår bättre och kan upprätthålla 

sin hälsa. 
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Kommentarer: detta modellfall beskriver patientcentrerad vård mellan läkare och patient. 

Läkaren ser patienten som en hel människa utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. 

Genom att läkaren går fram till henne och hjälper henne in till undersökningsrummet samt att 

Lisa berättar om att hon känner sig ledsen, lyssnar läkaren aktivt och visar förståelse för 

hennes tillstånd. Läkaren ger hälsofrämjande råd och individanpassar informationen. Läkaren 

och patienten har ett delat beslutsfattande angående smärtlindring samt de dagliga 

promenaderna. Läkaren är flexibel då han hjälpte henne att komma ut. Läkaren tar den tid 

som patienten behöver. Efter mötet känner patienten att hon är tillfredsställd med vården, hon 

känner att hon fått sina behov tillfredställda. Då läkaren berätta om sitt privatliv, ser patienten 

att det finns en person bakom läkarlegitimationen.       

 

Gränsfall patientcentrerad vård 

Johan är 40 år, arbetar som distriktsläkare på Svartbäckens vårdcentral. Han träffar Anna 35 

år på onsdag eftermiddag. Han ropar upp hennes namn i väntrummet där det sitter en kvinna 

med ett lindat ben och kryckor bredvid sig. Han går fram till henne och presenterar sig, de 

fortsätter tillsammans in på hans undersökningsrum.  

 

Johan frågar Anna hur det är med henne och hennes fot. Anna berättar att hon har väldigt ont 

i sin fot och att hon känner sig ledsen eftersom hon inte varit ute och tagit sina promenader 

dem senaste tre veckorna. Johan undersöker foten och informerar Anna om att det är en 

stukning, därför är det bra att hon fortsätter att ha lindad fot ytterligare tio dagar.  

De diskuterar vidare om smärtlindring och Johan informerar om effekter och biverkan på 

smärtlindringen. Eftersom Anna inte uppfattat informationen om alla biverkning och 

innebörden av dem, berättar Johan igen så att Anna förstår. Johan tycker det är viktigt att 

Anna förstår och han ser att det är viktigt för henne att veta. Han tar den tid det behövs för att 

informera henne.  

 

De bestämmer att Anna ska komma tillbaka om två veckor för utvärdering av smärtlindringen 

och status av stukningen. Johan frågar Anna hur de skall hitta en lösning så att hon inte 

behöver känna sig ledsen för att hon inte kan gå sina promenader just nu. Johan undrar om 

hon kanske har något intresse som att läsa eller lyssna på musik. Anna tycker mycket om att 

läsa. Det hade hon inte tänkt på, att hon kunde göra ute. Johan förklarar för Anna för att 

behålla en god hälsa är det viktigt att hennes fot vilar men att hon ändå kan gå ut och ta frisk 
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luft dagligen. Det är viktigt att hennes fot får vila annars kan det dröja ännu längre innan 

stukningen försvinner och det kan leda till att sjuskrivningen blir ännu längre. Det höll Anna 

med om. När Anna går hemåt kände hon sig nöjd med läkarbesöket hos Dr. Johan. Trots att 

han inte visat mycket av sin personlighet var han ändå en duktig doktor tyckte Anna. 

Kommentarer: denna situation visar tydligt på ett gränsfall för patientcentrerad vård. Läkaren 

ser patienten utifrån det fysiska perspektivet med ytterst liten fokus på det psykosociala 

perspektivet. Läkaren och patienten diskuterar smärtlindring och läkaren individanpassar 

informationen. Läkaren visar att han har en problemlösningsförmåga då han föreslår att 

patienten kan gå ut och få frisk luft trots skadan. Läkaren främjar även patientens förmåga till 

egenvård. Patienten känner sig nöjd då hon lämnar undersökningsrummet, dock ser hon inte 

en person bakom läkarlegitimationen.      

 

Antiexempel patientcentrerad vård 

Per är 37 år, distriktsläkare på Flogsta vårdcentral. Per skall träffa Greta 59 år, sista patienten 

en torsdag eftermiddag. Per vill inget annat än att gå hem och önskar att Gretas besök inte tar 

lång tid. När han kallar Greta i väntrummet ser han en äldre kvinna som reser sig och 

kommer emot honom. Hon haltar när hon kommer emot honom. Han presenterar sig i förbi 

farten när de går mot hans undersökningsrum.  

 

Greta börjar berätta varför hon kommit till läkarmottagningen idag. Hon hade börjat få 

väldigt ont i sitt knä, hon skulle vilja diskutera smärtlindring. Per var inte det minsta 

intresserad av att diskutera detta med Greta. Det var han som var doktor och han vet bäst 

vilken smärtlindring patienten behöver till ett ont knä. Per skrev ut ett recept till Greta och 

berättade hur och när hon skulle ta sin smärtlindring. Han önskade henne lycka till och 

öppnade dörren så att hon kunde lämna rummet.  

 

Kommentarer: det här fallet illustrerar vad patientcentrerad vård inte är. Ingen av de 

definierade karaktäristika uppfylls. Det finns ingen respekt för patienten som person och 

dennes behov. Läkaren har ett opersonligt beteende i mötet med patienten. Läkaren visar 

ingen intresse av att dela beslutsfattande med patienten och patienten får inte individanpassad 

information.   
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Modellfall helhetssyn i vården 

Elsa Born är 78 år gammal, ensamboende, inga barn och begränsad ekonomi. Däremot har 

Elsa många vänner i sin kyrkoförsamling. Hon är en väldigt social människa som trivs att 

vara med sina vänner. Hon och hennes vänner brukar träffas en gång i veckan efter 

högmässan, för att prata, dricka kaffe, spela kort och ha trevlig tillsammans. Elsa såg fram 

emot varje söndag då hon skulle gå i kyrkan och träffa sina vänner. 

 

För ett år sedan ramlade Elsa på väg till bussen och hade fått ett sår på vänster underben. 

Såret är inte läkt än men hon fortsätter ändå att ta bussen och att träffa sina vänner.  

Den senaste månaden har Elsa varit mer besvärad av smärta från underbenet och lukten av 

såret har gjort att hon skäms att möta andra människor. Smärtan kunde hon hantera med 

smärtstillande mediciner som doktorn hade skrivits ut, men lukten gjorde att Elsa bara satt 

hemma. Hon ville inte beblanda sig med folk på grund av besvären. Hon har blivit mycket 

ledsen, känt sig ensam och har inte kunnat sova så bra den sista månaden. 

 

Elsa brukade träffa distriktssköterskan varje vecka på vårdcentralen för såromläggning. När 

Elsa inte kom till vårdcentralen efter avtalat möte, ringde distriktssköterskan till henne. Under 

samtalet kom alla Elsas bekymmer fram och sjuksköterskan märkte vilken oro i rösten Elsa 

hade. Distriktssköterskan erbjöd sig att hon kommer på hembesök för att lägga om såret. 

Samma dag Elsa fick besök av sjuksköterskan, satt de i hennes kök och drack kaffe. 

Sjuksköterskan lyssnade väldigt noga på Elsas alla bekymmer. Efter ett långt och mycket 

vänligt samtal bestämdes det att sjuksköterskan skall komma på hembesök till Elsa och lägga 

om såret så länge det behövdes. Sjuksköterskan skulle hämta nytt omläggningsmaterial för att 

ta bort lukten av såret. Hon lovade också att hon kommer med ansökningsformulär för 

färdtjänsten. De skulle sitta tillsammans och fylla i dessa.  Nästa gång sjuksköterskan kom 

bekräftade hon att såret inte luktar illa och hon vill att Elsa skulle komma två gånger i veckan 

till vårdcentralen om hon kände att hon orkade. Enligt sköterskan är det bra att Elsa kommer 

ut och inte bara sitta hemma och är ledsen. Sjuksköterskan bekräftade att färdtjänstresorna är 

ordnade och att Elsa bara ringer och bokar bilen själv när hon behöver resa. Sjuksköterskan 

lämnade även broschyrer med information och telefonnummer.  

 

Elsa såg med glädje fram emot att hon kan åka till kyrkan och träffa sina vänner. Angående 

Elsas ekonomiska bekymmer föreslog sjuksköterskan att hon skulle söka bidrag från 
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kommunen. De kan skriva ansökan tillsammans om det var svårt för Elsa. Under nästa besök 

på vårdcentralen, mötte sjuksköterskan en mycket gladare Elsa. 

Elsa bekräftade att sjuksköterskans insatser gjort att hon inte alls kände lukten av såret och att 

hennes välmående hade förbättrats. Hon kan träffa sina vänner, färdtjänsten fungerar bra och 

hon bokar den själv efter all hjälp och information som hon fått av distriktssköterskan. 

Hennes ekonomiska problem skulle komma att minska eftersom hon kommer att få 

ekonomiskt bidrag från kommunen. 

 

Kommentarer: detta modellfall beskriver helhetssyn i vården mellan sjuksköterskan och 

patienten. Sjuksköterskan ser patientens behov utifrån fysiska, psykiska, sociala, emotionella 

och andliga behov. Sjuksköterskan ser även patienten som en unik människa med 

individuella behov samt vikten av den andliga dimensionen för patienten. Sjuksköterskan har 

ett effektivt kommunikationssätt då hon lyckas övertyga patienten att införskaffa färdtjänst 

och söka ekonomiskt bidrag. Vilket leder till att patientens trygghet och säkerhet stärks. 

Sårlukten är väldigt besvärligt för patienten, det har lett till att patientens självförtroende har 

blivit sämre. Sjuksköterskan ser att det är ett stort hinder i patientens dagliga liv. Utifrån 

patientens psykosociala välmående fokuserar sjuksköterskan på att ta bort sårlukten. 

Sjuksköterskan har goda kunskaper om såromläggningar. 

 

Gränsfall helhetssyn i vården 

Elsa brukade träffa distriktssköterskan varje vecka på vårdcentralen för såromläggning. När 

Elsa inte kom till vårdcentralen efter avtalat möte ringde distriktssköterskan till Elsa. Under 

samtalet kom alla Elsas bekymmer fram. Distriktssköterskan erbjöd henne att komma på 

hembesök, för att lägga om såret. 

 

Samma dag Elsa fick besök av sjuksköterskan satt de i hennes kök, drack kaffe och 

sjuksköterskan lyssnade till Elsas alla bekymmer. Efter ett långt samtal bestämdes det att 

sjuksköterskan skall komma på hembesök till Elsa och lägga om såret så länge det behövdes. 

Sjuksköterskan föreslog att Elsa skulle ansöka om färdtjänst så att hon kan komma ut.  

Distriktssköterskan besökte Elsa veckan därpå och gjorde en omläggning av hennes sår. 

Under nästa besök informerande sjuksköterskan, Elsa om att läkaren bestämt att en 

sjuksköterska ska komma varje vecka på hembesök och lägga om hennes sår. Sjuksköterskan 

lovade att ta med omläggningsmaterial som tar bort sårlukten. 
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Elsa kan hantera smärtan. Hon vet inte hur hon skall söka färdtjänsten, för hon kände att den 

information som hon fått från sjuksköterskan var otillräckligt. Elsa känner fortfarande lukten 

av såret och vill inte träffa andra människor på grund av detta. 

 

Kommentarer: denna situation visar tydligt på ett gränsfall för helhetssyn i vården. 

Sjuksköterskan ser inte alla patientens individuella behov. Vilket resulterar i att patientens 

andliga behov inte blir tillgodosedda eftersom hon inte ville gå till kyrkan på grund av 

sårlukten. Patienten har inte tillräckligt med information för att söka färdtjänst. 

Sjuksköterskan tar sig god tid att prata med patienten och lyssna till hennes bekymmer. 

Sjuksköterskan har goda kunskaper om såromläggningar vilket skulle hjälpa patienten att bli 

av med lukten från såret. Genom att sjuksköterskan lyssnar och pratar med patienten medför 

det att sjuksköterskan får ökad förståelse för patienten.     

 

Antiexempel helhetssyn i vården 

Elsa kom till vårdcentralen som planerat en gång i veckan för att sjuksköterskan skall göra en 

såromläggning. Sjuksköterskan som Elsa träffade verkade ha mycket att göra och blev väldig 

spänd och verkade mycket stressad. Hon lade om såret och anmärkte att såret börjat lukta illa. 

Kanske Elsa måste komma till henne två gånger i veckan för såromläggning? 

Elsa gick ut ur behandlingsrummet utan att säga det som hon velat efter hon träffat 

sjuksköterskan. Hon vände hem gråtfärdig och ledsen, samt kände sig ensam med sina 

bekymmer. Nästan ett år efter är Elsas sår nästan läkt, sitter hon hemma för att hon inte vågar 

gå ut och träffa sina vänner. Hon är mera ledsen och deprimerad.  

 

Kommentarer: det här fallet belyser vad helhetssyn i vården inte är. Ingen av de definierade 

karaktäristika uppfylls. Sjuksköterskan ser inte patientens individuella behov. Patienten får 

inte vård utifrån helhetssyn. Sjuksköterskan är stressad och har inte tid att tillmötesgå 

patienten och hennes behov. Patienten får inte den information som hon är i behov av, hon 

känner sig ledsen och ensam.     

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syfte med denna begreppsanalys var att ta reda på vilka likheter och skillnader begreppen 

patientcentrerad vård och helhetssyn i vården har i den vetenskapliga litteraturen. Syftet är 
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uppnått med vilka skillnader och likheter det finns begreppen emellan. Genom att 

karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser är beskrivna. Jämförelser av egenskaper för 

båda begreppen är genomförd. Olika patientfall är konstruerade för att konkretisera 

begreppets tillämpning inom vården.  

 

Patientcentrerad vård och helhetssyn i vården har många gemensamma karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser. Utifrån båda begreppens teorier arbetar vårdpersonalen för 

att ge den bästa vården till patienten. Det som kännetecknar gemensamma karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser för begreppen är det som definieras i kraven på god vård 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §, [1].  

 

En förutsättning för patientcentrerad vård och helhetssyn i vården är att personalen har goda 

kunskaper och adekvat utbildning [20,22,23,25,27,29,31,32]. Det som krävs för att ge god 

vård är att personalen har god kunskap och adekvat utbildning för att möta patientens behov. 

För att vårdpersonalen skall kunna utveckla en helhetssyn och/eller patientcentrerat synsätt 

där patientens ses utifrån psykiska, fysiska och sociala aspekter är det viktigt att det 

integreras och praktiseras i utbildningen till sjuksköterska eller läkare. När studenten är färdig 

med sin utbildning skall det vara naturligt att bemöta patienten utifrån helhetssyn och/eller 

patientcentrerat synsätt. Positiva effekter av patientcentrerad vård och helhetssyn i vården är 

att patientens följsamhet till medicinering och behandling ökar [18, 25, 26] samt förbättrar 

patientens delaktighet i vården [16,19,21,24-26,28,29,31,32]. 

 

Ett mål för all vårdpersonal är att det skall finnas gott om tid för varje patient. Detta 

påvisades som en förutsättning för patientcentrerad vård och helhetssyn i vården 

[19,22,27,29,31,32]. I mötet mellan patient och vårdpersonal är det en önskan att inte behöva 

känna stress, men dagens sjuksköterskor och läkare har hög arbetsbelastning med många 

arbetsuppgifter som skall utföras på begränsad tid. Vårdpersonalen måste prioritera för att 

hinna med de viktigaste arbetsuppgifterna för att behandla det mest akuta åkommor för 

patienten. I många fall är det den fysiska faktorn som prioriteras och behandlas, vilket kan 

leda till att psykosociala behoven inte blir tillgodosedda för patienten. I och med att 

vårdpersonalen har ansvar över många patienter, kan det leda till att patienten känner av 

vårdpersonalens stress. Det kan resultera i att patienten känner sig obekväm samt som ett 

besvär. Detta ses tydligt i antiexemplet för helhetssyn i vården, där Elsa blev mycket ledsen 
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och kände sig ensam efter mötet med sjuksköterskan. Trots en stressig arbetsmiljö måste 

sjuksköterska och läkare ha ett professionellt arbetssätt och inte låta stressen påverka mötet 

med patienten.    

 

Det som skiljer begreppet helhetssyn i vården från patientcentrerad vård är den andliga 

dimensionens centrala roll. Det är främst sjuksköterskor som använder sig av helhetssyn i 

vården. Som sjuksköterska skall hon arbeta utifrån andligt ingripande i omvårdnaden [21-24]. 

Utifrån Watsons omvårdnadsteori skall vårdpersonalen integrera andlig vård som innebär 

hopp, kärlek och medkänsla i omvårdnaden [3].  

 

Att arbeta utifrån helhetssyn i vården innebär att vårdpersonalen skall utgå ifrån kropp, sinne 

och andlig dimension, vilket skall leda till ökat välbefinnande för patienten. Kropp, själ och 

ande är förknippat som en organisk helhet [24]. För att se patienten som en hel människa är 

det viktigt att integrera den andliga aspekten i vården. Som vårdpersonal är det viktigt att 

förstå innebörden av den andliga insatsen som inte bara är en religiös symbol utan kan även 

innefatta exempelvis hopp. Andlig vård innebär även relationen mellan sjuksköterska och 

patient. I den mellanmänskliga relationen kan känslor utvecklas, som till exempel kärlek, 

uppmuntran, hopp, tröst.  Om patienten ges möjlighet att utöva sin tro leder de till att de mår 

psykiskt bättre, det ger positiva effekter i patientens återhämtning [22]. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om innebörden av andlig vård för att kunna tillgodose patientens 

behov. Därav är det viktigt att andlig vård innefattas i sjuksköterskeutbildningen. SBU-s [4] 

undersökning bekräftar att människan bör ses utifrån en helhet med kroppens alla delar som 

biologiska, psykiska, andliga och existentiella dimensioner.  

 

I undersökta studier av patientcentrerad vård upptäcktas inte den andliga ansatsen. 

Anledningen till detta kan vara att patientcentrerad vård verkar användas främst av läkare, där 

mötet mellan läkaren och patienten oftast är väldigt kort. Läkaren lägger mer fokus på att 

behandla sjukdomen och ansvarar för den medicinska delen, till skillnad från sjuksköterskan 

som har ansvar för omvårdnaden. Sjuksköterskan arbetar närmare patienten, detta kan leda 

till att sjuksköterskan har större möjlighet att se patienten utifrån fysiska, psykosociala och 

andliga aspekter. För att läkaren skall se patienten som en hel människa med alla tillhörande 

dimensioner, även den andliga dimensionen är det viktigt att det integreras under 

utbildningen.   
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Utifrån undersökta studier kan vi påstå att helhetssyn i vården omfattar ett patientcentrerat 

synsätt, därav kan det uppfattas som att patientcentrerad vård är en del av holistisk vård.  

 

Metoddiskussion 

När valet av uppsatsämne skulle göras var vi båda överens om att lära oss mer om 

patientcentrerad vård och helhetssyn i vården. Som presenteras i inledningen var det oklart 

vilka likheter och skillnader som finns mellan begreppen. Det gjorde att vi fastnade för dessa 

begrepp. För att reda ut dem användes begreppsanalys av Segesten [11]. Valet att använda 

Segestens begreppsanalys gjordes för att den upplevdes som lättbegriplig till sitt innehåll. 

Den var även skriven på svenska till skillnad från andra modeller, vilket underlättade 

förståelsen av modellen. Modellen bygger på ett antal steg, samt ger exempel på områden där 

begreppets tillämpning kan analyseras. Förslagsvis kan sökningar göras inom internet, TV, 

uppslagsböcker, dagstidningar och skönlitteratur. Sökområden för begreppen begränsades på 

grund av tidsramen för examensarbete, alltså har all populärmedia, icke- vetenskaplig 

litteratur uteslutits.  

 

Vår huvudsakliga kunskapskälla var vetenskapliga artiklar som hämtades från trovärdiga 

referensdatabaser som CINAHL och PubMed. Olika kombinationer av sökorden patient-

centeredness, patient-centered care, holistic nursing och holism som huvudord har använts. 

Vi har medvetet valt att begränsa oss till vårdvetenskapliga databaser, eftersom vi ansåg att 

de hade mest relevans till syftet. Litteratursökningen i ovannämnda databaser resulterade i 21 

artiklar för patientcentrerad vård och 16 artiklar för helhetssyn i vården.  

 

Vid en djupare analys av artiklarna, uteslöts 12 artiklar för båda begreppen då vi ansåg att 

dessa inte var relevanta för begreppsanalysens syfte. Slutligen valdes 13 artiklar för 

patientcentrerad vård samt 12 artiklar för helhetssyn i vården ut till inledning och resultat för 

arbetet.  Resultatet grundar sig på tio artiklar för patientcentrerad vård och nio artiklar för 

helhetssyn i vården. Samtliga artiklar kommer från nio länder, dessa var Norge [16,17,31], 

USA [18,20,26,27,28,30,32], England [13,19,23], Sverige [22,25], Italien [30], Kina [21], 

Bhutan [29], Kanada [14] och Sydafrika [24]. Artiklarna består av tretton litteraturstudier 

[13,14,17-19,20,23-27,29,32] samt sex empiriska studier [16,21,22,28,30,31]. 
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Alla artiklarna översattes via Googles översättningsprogram. Det finns en risk att 

översättningen av artiklarna inte ger en korrekt översättning av texten. Detta undveks genom 

att vid analysen av artiklarna användes både engelsk och svensk version för att få en klar och 

tydlig bild av innehållet. Fördelen med översättningen av artiklarna var att det gav en 

tydligare bild av texterna.  

 

En begreppsanalys innebär att identifiera, sortera och gruppera karaktäristika, förutsättningar 

och konsekvenser för ett begrepp. Men det var otydligt hur identifiering och gruppering av de 

olika uttrycken skulle göras. Vi tycker att det var mer komplicerat än väntat då det inte 

framträdde självklara indelningar för förutsättningar och konsekvenser för begreppen. Våra 

indelningar av förutsättningar och konsekvenser har en mindre tydlig gränsindelning, därav 

kan en del gruppbenämningar förekomma bland både karaktäristika och förutsättningar för 

båda begreppen. För att tydliggöra karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser för båda 

begreppen presenteras de i modellfall, gränsfall och antiexempel. Dessa påhittade fall visar 

vad begreppet är, nästan är och inte är.  

 

Ett metodmoment i Segestens modell är att definiera empiriska referenser. Detta moment har 

avsiktligt valts bort då det ansågs att de konstruerade modellfallen relaterar till de empiriska 

referenserna och tydliggör vad begreppet innebär.   

 

På grund av ett begränsat antal artiklar för båda begreppen kan det leda till att resultatet inte 

ger en sanningsenlig bild då det gäller jämförelsen av de båda begreppen. Vårt resultat visar 

att en del förutsättningar och konsekvenser definierar det ena begreppet. Dessa skulle troligen 

även kunna hittas som förutsättningar och konsekvenser för det andra begreppet. Det behövs 

fler studier för att tydliggöra likheter och skillnader begreppen emellan. Dock kan 

karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser beskriva respektive begreppen. 

 

Vidare studier skulle kunna undersöka begreppens betydelse och hur de uppfattas i den 

kliniska verksamheten genom att respektive begrepp introduceras för både 

sjuksköterskegrupp och läkargrupp. Sedan skulle en jämförelse göras av hur de båda 

grupperna uppfattar koncepten.    
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Vi anser att vårt arbete kan öka förståelsen av begreppen och gynna den kliniska 

verksamheten. Arbetet kan även vara en början på vidare studier om jämförelser av 

begreppen.  

 

Slutsats 

Sjukvårdspersonalens arbetssätt och syn på patienten oavsett patientcentrerad vård eller 

helhetssyn i vården värnar om patientens bästa. Det förekommer skillnader mellan 

begreppens karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser. Resultatet visar även att ett 

patientcentrerat arbetssätt förbättrar ekonomiska resultat. Det som skiljer begreppen kan bero 

på vilken yrkesgrupp som ingick i respektive studie. Begreppet patientcentrerad vård 

uppfattas vara mer studerat på läkargruppen samtidigt som helhetssyn i vården uppfattas vara 

mer studerat på sjuksköterskegruppen. Det behövs fler studier för att identifiera 

användningen av dessa begrepp och om de har samma betydelse i den kliniska verksamheten. 
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[13].Mead, N. & 

Bower, P. (2002). 

England 

Patient-centred 

consultations and 

outcomes in primary 

care: a review of the 

literature 

Syftet var att 

granska alla 

empiriska studier om 

patient rådgivning 

och jämföra 

åtgärderna av 

patientcentrerad 

rådgivning och 

resultaten inom 

primärvården . 

Litteraturstudie 

 

[14].Stewart, M. 

(2001). Kanada 

 

Towards a global 

definition of patient 

centered care. 

Syftet var att 

definiera 

patientcentrerad 

vård. 

 

Litteraturstudie 

[16].Berg, G.V. & 

Sarvimäki, A. (2003). 

Norge 

A holistic- 

existential approach 

to health promotion 

Syftet var att 

formulera en 

stipulativ definition 

av hälsofrämjande 

omvårdnad med en 

holistisk 

existentialistisk 

tillvägagångssätt. 

Analysen bygger på 

utvalda omvårdnads 

teorier Travelbee, 

Watson och 

Hummelvoll. 

Litteraturstudie  

[17].Berg, G.V., 

Hedelin, B. & 

Sarvimäki, A. (2005). 

Norge 

A holistic approach 

to the promotion of 

older hospital 

patients' health 

Syftet var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor tolkar 

hälsofrämjande 

arbete relaterat till 

äldre patienter på en 

infektionsavdelning. 

Empiriskstudie 

[18].Griffith, K., 

(1999) 

USA 

Holism in the care 

of the allogeneic 

bone marrow 

transplantat 

population: role of 

the nurse 

practitioner. 

Syftet var att 

utveckla Watsons 

begrepp ”mänsklig 

omsorg” genom att 

beskriva 

sjuksköterskans roll 

utifrån helhetssyn i 

omvårdnaden hos 

cancerpatienter.  

Litteraturstudie 

[19].Ham-Ying, S. 

(1993) 

Analysis of the 

concept of holism 

Syftet var att 

klargöra betydelse 

Litteraturstudie 



39 

 

England within the context of 

nursing 

och användningen  

av begreppet holism 

i  omvårdnaden. 

[20].Lansing, R., 

McGuire, J., 

Palmersheim, P. & 

Baird, G. (2009).  

USA  

Providing holistic 

care to bariatric 

patients. 

Syftet var att 

beskriva strategier 

för att främja 

holistisk vård av  

mycket överviktiga 

personer. 

Litteraturstudie 

 

[21].Strandberg, E.L., 

Ovhed, I., Borgqvist, 

L. & Wilhelmsson, S. 

(2007). 

Sverige 

The perceived 

meaning of a 

(w)holistic view 

among general 

practitioners and 

district nurses in 

Swedish primary 

care: a qualitative 

study. 

Syftet var att 

undersöka den 

upplevda betydelsen 

av en helhetssyn i 

vården bland 

allmänläkare och 

distriktssköterskor. 

Empiriskstudie 

[22].Luk, A.L. & 

Shek, D. (2008). 

Kina 

The experiences and 

perceived changes 

of Chinese ex-

mental patients 

attending a holistic 

psychiatric 

rehabilitation 

programme: a 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att beskriva 

subjektiva 

upplevelser och 

personliga 

förändringar av 

kinesiska ex-

mentalpatienter 

genom holistisk 

psykiatrisk 

rehabilitering med 

en andlig ansats 

utifrån helhetssynen 

i vården.  

Empiriskstudie 

[23].Tiran, D., (1999). 

England 

A holistic 

framework for 

maternity care. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar holistisk 

omvårdnad inom 

mödravården. 

Litteraturstudie 

[24].Tjale,A. & Bruce, 

J., (2007). 

Sydafrika  

A concept analysis 

of holistic nursing 

care in pediatric 

nursing. 

Syftet var att 

undersöka 

innebörden av 

holistisk omvårdnad 

och att utveckla en 

ram för holistisk 

omvårdnad som kan 

användas i 

utbildningen av 

sjuksköterskor. 

 Litteraturstudie  
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[25].Holmström, I. & 

Röing, M. (2010). 

Sverige 

The relation 

between patient-

centeredness and 

patient 

empowerment: A 

discussion on 

concepts. 

Syftet var att 

utforska och jämföra 

begreppen patient-

centrering och 

patient 

empowerment samt 

att klargöra ett 

möjligt förhållande 

mellan de två i mötet 

mellan patientet och 

deras vårdgivare.  

Litteraturstudie    

 

 

[26].Reynolds, A. 

(2009). USA 

Patient-centered 

Care 

Syftet var att 

definiera begreppet 

patientcentrerad 

vård, förklarar 

behovet av 

patientcentrerad 

vård, lista faktorer 

som kan påverka 

patientcentrerad 

vård. Diskutera 

detaljerna och bästa 

praxis för patient-

centrerad radiologi 

samt förstå 

patientcentrerad 

säkerhetsprincip i 

radiologi.  

Litteraturstudie 

[27].Hobbs, J. L. 

(2009). USA 

A Dimensional 

Analysis of Patient-

Centered Care. 

Syftet var att 

identifiera 

dimensioner av 

patientcentrerad 

vård som finns i 

litteraturen och 

klargöra den 

begreppsmässiga 

grunden av 

fenomenet. 

Litteraturstudie 

 

[28].Wolf, D., 

Lehman, L., Quinlin, 

R., Rosenxweig, M., 

Friede, S.,  Zullo, T. & 

Hoffman, L. (2008). 

USA 

Can Nurses Impact 

Patient Outcomes 

Using a Patient –

Centered Care 

Model? 

Syftet var att avgöra 

om sjuksköterskor 

med hjälp av 

patientcentrerad 

vård, påverkar 

patientens 

tillfredsställelse, 

uppfattningar av 

vården och resultat 

kvaliten. 

Empiriskstudie 
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[29].Pelzang, R. 

(2010). Bhutan 

Time to learn: 

understanding 

patient-centered care 

Syftet var att göra en 

begreppsanalys av 

patientcentrerad 

vård.  

Litteraturstudie. 

[30].Lamiani, G., 

Meyer, E., Rider, E., 

Browning, M D., 

Vegni, E., Mauri, E., 

...Troug, D R. (2008). 

USA och Italien 

Assumptions and 

blind spots in 

patient-

centeredness: action 

research between 

American and 

Italian health care 

professionals 

Syftet var att 

undersöka hur 

patient-centeredness 

förstås och antas 

utifrån en 

amerikansk 

respektive italiensk 

läkargrupp.  

Empiriskstudie  

 

[31].Kvåle, K. & 

Bondevik, M. (2008). 

Norge 

What is important 

for patient centerd 

care? A qualitative 

study about the 

perceptions of 

patients with cancer. 

Syftet var att ta reda 

på uppfattningen om 

vikten av att vara 

respekterad som 

samarbetspartner 

och ha delat beslut 

om interventioner 

hos patienter med 

cancer. 

Empiriskstudie  

  

 

[32] Wagner, E., 

Bennett, S., Austin, B., 

Greene, S., Schaefter, 

J. & Vonkorff, M. 

(2005). USA 

Finding Common 

Ground: Patient-

Centeredness and 

Evidence-Based 

Chronic Illness 

Care. 

Syftet var att 

definiera begreppet 

patientcentrerad 

vård och klargöra 

förhållandet till en 

vårdmodell som 

omfattar kroniskt 

sjuka patienter.  

Litteraturstudie. 

 


