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Sammanfattning 
Bakgrund: Personcentrerad vård är aktuellt i svensk sjukvård. Patientlag 2014:821 
stärker kravet på information, delaktighet och samtycke från patienten. 
Personcentrerad vård leder till ökad patienttillfredsställelse och delaktighet. 
Sjukvården effektiviseras och vårdkvalitén ökar. Det kan finnas utmaningar i att 
arbeta personcentrerat på akutvårdsavdelning då dessa patienter kan uppleva 
hjälplöshet och sårbarhet vid akut sjukdom. 
 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av personcentrerat vårdklimat 
hos sjuksköterskor och patienter på akutvårdsavdelning. 
 
Design: Prospektiv tvärsnittsstudie 
 
Metod: Kvantitativ ansats med enkätstudie. Sjuksköterskor och patienter på 
akutvårdsavdelning tilldelades mätinstrumenten Person-centred Climate 
Questionnaire staff och patient version. 
 
Resultat: I studien inkluderades 59 sjuksköterskor samt 121 patienter. På den 
sexgradiga skalan värderar sjuksköterskor personcentrerat vårdklimat lägre (4,16) 
och patienter högre (4,99) (p<0,001). Manliga patienter värderar personcentrerat 
vårdklimat högre än kvinnliga patienter (p=0,001). Sjuksköterskor som arbetat länge 
på avdelningen värderar personcentrerat vårdklimat lägre (rs= -0,26; p=0,05). 
Sjuksköterskor med högre utbildningsnivå värderar subkategorin säkerhet lägre 
(rs= -0,27; p=0,04). Vid en längre patientvårdtid värderas personcentrerat vårdklimat 
lägre (rs= -0,24; p=0,01). 
 
Konklusion: Den viktigaste slutsatsen är generellt positiva resultat gällande 
personcentrerat vårdklimat på akutvårdsavdelning. Studiens resultat understryker att 
vården kan utvecklas för att förbättra det personcentrerade vårdklimatet för patienter 
på akutvårdsavdelning, med särskilt fokus på kvinnliga patienter. 
 
 
Nyckelord: patientcentrerad vård, patientsäkerhet, vårdmiljö, delaktighet, 
patienttillfredsställelse. 
  



 

Abstract 
Background: Person-centred care is of current interest in Swedish health care. The 
Patient Act (2014:821) strengthens the requirement for information, participation and 
consent of the patient. Person-centred care increases patient satisfaction and 
participation. It also leads to increased quality of care and is more efficient. Patients 
on acute care wards may experience helplessness and vulnerability during acute 
illness and it could be challenging to achieve person-centred care. 
  
Aim: The aim of the study was to survey person-centred climate by nurses’ and 
patients’ on acute care ward. 
 
Design: Prospective cross-sectional study 
 
Method: Quantitative approach with survey. Nurses and patients was given the 
instruments Person-centred Climate Questionaire staff and patient version. 
 
Results: The study included 59 nurses and 121 patients. On the six-graded scale 
nurses value person-centred climate lower (4,16) and patients higher (4,99) 
(p<0,001). Male patients value person-centred climate higher than female patients 
(p=0,001). Nurses that worked long time on the ward value person-centred climate 
lower (rs=-0,26; p=0,05). Nurses with higher education value the subscale Security 
lower (rs=-0,27; p=0,04). Patients with longer hospital stay value the person-centred 
climate lower (rs=-0,24; p=0,01). 
 
Conclusion: The main conclusion is generally positive results in terms of person-
centred climate on acute care ward. The study’s results underline that there is room 
for improving healthcare on acute care wards, with particular focus on female 
patients.  
 
 
Keywords: patient-centred care, patient safety, health facility environment, 
participation, patient satisfaction. 
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1. Inledning 
Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) sammanställt vilka vetenskapliga kunskapsluckor det 
finns inom omvårdnad. Personcentrerad vård beskrivs som en kunskapslucka 
eftersom det saknas tydliga definitioner av begreppet och hur vården ska bli mer 
personcentrerad (1,2). 
 
Studier visar att vården är personcentrerad då patienten känner sig sedd och 
värdefull. Det är av stor vikt att personen bemöts bortom symtom och sjukdom (3–5). 
Svensk sjuksköterskeförening menar att personcentrerad vård innebär att ge personen 
förutsättningar för att kunna göra evidensbaserade val som främjar hälsan. Det vi gör 
som sjuksköterskor och hur vi gör det har betydelse för om vården blir 
personcentrerad eller sjukdomscentrerad (5). Studier visar att personcentrerad vård 
gynnar både patient och vårdgivare genom en ökad tillfredsställelse hos patienten, 
effektivare vård och att samstämmigheten ökar mellan patient och vårdpersonal 
(6,7). 
 
Patienter på akutvårdsavdelning upplever högre patienttillfredsställelse när 
sjuksköterskan är vänlig och omhändertagande. Det uppskattas när sjuksköterskan tar 
sig tid att lyssna på patienten och kan ge tydlig information. En del patienter är också 
beredda att kompromissa och har förståelse för när medpatienter prioriteras högre. 
Patienter upplever även sårbarhet då akut sjukdom kan ge en känsla av hjälplöshet. 
När det inte går att förbereda sig inför obekväma undersökningar leder det till 
otrygghet (8). När personalen inte kan ge direkta svar på patienters frågor förstärks 
denna känsla av otrygghet (8,9). Sammanfattningsvis kan det ha en negativ inverkan 
på den personcentrerade vården på akutvårdsavdelning. 
 
Denna studie kan bidra till att ge en ökad förståelse och kunskap inom 
personcentrerad vård. Ämnet är idag högaktuellt (10,11) och få studier är gjorda 
gällande personcentrerad vård inom akutsjukvård och därför är det intressant att 
studera vidare. 

2. Bakgrund 
Personcentrerad vård är idag särskilt aktualiserat i och med den nya patientlagen  
som trädde i kraft 1 januari 2015. Begreppet personcentrering har utvecklats de 
senaste 30 åren och det finns mycket forskning inom området men det saknas tydliga 
definitioner. Personcentrerad vård handlar om att fokusera på personen och inte 
enbart på sjukdomen. 
 
2.1 Patientlagen 
I enlighet med Patientlag 2014:821 (12) ska patienten få information om sitt 
hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, vård och behandling. 
Patienten ska informeras om det förväntade behandlingsförloppet samt vilka risker 
som finns för komplikationer och biverkningar. Lagen syftar till att stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens delaktighet, integritet och 
självbestämmande. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Det klargörs att hälso- och sjukvård som 
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huvudregel inte får ges utan patientens samtycke. Innan samtycke inhämtas betonas 
vikten av att patienten ska få information. Patienten kan när som helst ta tillbaka sitt 
samtycke. Om en patient inte samtycker till vård eller behandling ska information om 
konsekvenser ges på ett hänsynsfullt sätt och med respekt för patientens 
självbestämmande. Intentionen med den nya lagen är att tillsammans med patienter 
utveckla vården för att göra den säkrare. Patientlagen ger möjlighet att driva på 
utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och 
kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten (12,13). 
 
2.2 Historik 
Carl Rogers myntade begreppet personcentrering på 1950-talet då han i sin 
klientcentrerade psykoterapi fokuserade på patientens perspektiv och upplevelser.  
Klientcentrering ersattes efter en tid med personcentrering där fokus är att patienten 
är experten på sig själv och att varje enskild person är unik (14). Tom Kitwood var 
den som på 1980-talet inom demensvården använde sig av personcentrerad vård. Han 
förändrade synsättet av dementa personer som tidigare sågs som förlorade själar utan 
en personlighet. Att i vården ha ett individualiserat synsätt och att möta de unika 
behoven hos personer såg Kitwood som den mest konkreta innebörden av 
personcentrerad vård (15). 
 
2.3 Begreppet personcentrerad vård 
I en systematisk litteraturöversikt har forskningsläget inom personcentrerad vård 
kartlagts (16). I den studien analyserades 921 vetenskapliga artiklar och det sågs en 
variation i användandet av begreppen person-, patient-, familjecentrerad och 
individualiserad vård. Inom dessa studier var begreppet patientcentrerad vård vanligt 
förekommande. Samtliga begrepp saknar ofta tydliga definitioner (16,17). 
Innebörden av vad personcentrerad vård är kan skilja sig från person till person (17). 
Begreppet personcentrerad rekommenderas istället för patientcentrerad eftersom det 
reducerar den sjukdomsspecifika indelningen av vårdtagaren och sätter istället 
personen i fokus med hänsyn till dennes resurser, värde och prioriteringar. 
Individuell vård eller individfokuserad vård föredras inte som begrepp eftersom det 
inte tar hänsyn till personens sociala sammanhang i samma utsträckning som 
begreppet personcentrerad vård (5). Inom denna studie togs beslut att presentera 
forskning inom ovan nämnda begrepp men huvudfokus är personcentrerad vård. 
 
2.4 Strategier för att uppnå personcentrerad vård 
Brink et al. anser att det behövs arbetsmodeller för att vårdprocesser ska gå från en 
sjukdomscentrerad vård till personcentrerad vård. Personcentrerad vård bygger på ett 
samarbete mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal med utgångspunkt i 
patientens egen berättelse (18). McCance & McCormack beskriver hur det 
personcentrerade vårdklimatet kännetecknas av hur vården levereras och att det bör 
finnas ett system som bidrar till ett delat beslutsfattande mellan vårdtagare och 
vårdgivare. Det krävs stora organisatoriska förändringar för att uppnå 
personcentrerad vård (19). Världshälsoorganisationen (WHO) betonar i sin 
världshälsorapport att vård bör utgå ifrån patientens perspektiv (20). Varje person 
bör ses som unik och personer med samma symtom bör inte automatiskt behandlas 
eller stödjas på samma vis. Det krävs en utveckling av alla yrkeskategorier kring 
patienten där det fokuseras på patientens berättelse kring livssituation, 
sjukdomserfarenhet samt symtom (18). Patienter måste behandlas som människor 
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med hälsoproblem och inte behandlas enbart utifrån sin sjukdom (21). 
Personcentrerad vård är en filosofi som ser patienter som jämbördiga parter i 
planering, utveckling och bedömning för att se till att vården blir mest lämplig för 
deras behov (17). 
      

“ Person-centred care simply means bringing back the person into care, and by that reinforcing the 
ever-present ethical demand to uphold dignity, providing autonomy, choice and control, respecting 

decision making and doing good. It is simple. It is also very complicated.” (22, s. 65) 
 

David Edvardson är en av de aktiva forskarna inom personcentrerad vård och har 
publicerat artiklar i ämnet de senaste tio åren (3,23). Instrument har utvecklats för att 
mäta personcentrerad vård. Fokus har från början varit på äldrevård och demensvård 
men instrumenten har även prövats inom olika vårdavdelningar och vårdmiljöer (24). 
Edvardsson beskriver att personcentrerad vård avspeglas i hur personal bemöter och 
samverkar med patienter och närstående. Den sociala interaktionen och det etiska 
förhållningssättet är lika viktigt som de yrkesprofessionella egenskaperna. 
Personcentrerad vård är mer än bara ett arbetssätt. Det krävs ett genuint intresse från 
vårdgivaren och en holistisk syn på andra människors omvärld, beslut och 
prioriteringar. Vårdgivaren behöver sträva efter att vara kreativ, flexibel, personlig 
och unik. När vården blir för standardiserad, uppgiftsorienterad och oengagerad, så 
uppnås inte personcentrering (22). 
 
Ekman et al. anser att personcentrerad vård är ett gemensamt skapande i vården 
mellan patienter, närstående och vårdpersonal (6). Centrum för personcentrerad vård 
i Göteborg beskriver tre viktiga komponenter i personcentrerad vård: partnerskapet, 
patientberättelsen och dokumentationen (6,25). Partnerskapet ska styras av en 
ömsesidig respekt för varandras kunskap där patienten bidrar med information om 
hur det är att leva med sin sjukdom och hur symtomen påverkar det dagliga livet. 
Vårdpersonalen har kunskapen om vård och behandling samt återhämtning på en 
generell nivå. Patientberättelsen ska dokumenteras inom ett dygn och är en central 
komponent i den pågående behandlingen. Utifrån patientberättelsen och övriga 
undersökningar utformas hälsoplanen där patienten bidragit med informationen om 
sitt tillstånd och personliga mål. Det leder till att patienten upplever att fokus är lagt 
på dennes upplevelser, känslor och resurser (26). Kitson et al. framhåller att det är 
viktigt att vårdplanen baseras på personens individuella, fysiska och känslomässiga 
behov (27). Enligt Ekman et al. är det av stor vikt att lära känna personen bakom 
patienten för att ge patienten möjlighet att vara aktiv i partnerskapet (26). Slutligen är 
dokumentationen den skriftliga kommunikationen av patientens hälsoplan och 
patientberättelse. Den ska följas upp av samtliga parter det vill säga både personalen 
och patienten samt eventuella närstående och den kan omarbetas vid behov. Detta 
försäkrar att vården håller en tillräckligt god kvalité (6,25). 
 
2.5 Personcentrering i den kliniska vårdmiljön 
Personcentrerad vård är ett multidimensionellt koncept. Det finns en utmaning i att 
förmedla innebörden av det samt hur det kan tillämpas i praktiken (28). 
Sjuksköterskor som handleder studenter på akutkirurgiska avdelningar har 
begränsade uppfattningar av begreppet personcentrerad vård och hur de ska kunna 
förmedla detta i sin handledning. Organisationen kan främja personcentrerad vård 
genom fördjupad utbildning av handledare (29). 
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Patienter som vårdas enligt personcentrerad vård upplever mer trygghet i samband 
med sjukdom (7,30). Vårdkvalitén förbättras och patienttillfredsställelsen ökar med 
personcentrerad vård (31), även ångest och osäkerhet reduceras (32). Patienter med 
höftfraktur minskade antalet postoperativa komplikationer samt upplevde en 
förbättrad smärtlindring när vården var personcentrerad (30,33). Rehabiliteringstiden 
minskar och det blir mer kostnadseffektivt med personcentrerad vård (34). De 
ekonomiska vinsterna är kortare vårdtider samt minskat antal återbesök dessutom 
påvisas en lägre frekvens av medicinska felbehandlingar. (7,30,31,35). Litteraturen 
talar för att personcentrerad vård är en gynnsam intervention, men i en del studier 
råder bristande evidens och fler studier behöver göras inom området (21,31).  
 
Socialstyrelsen skriver att vården inte är tillräckligt patientcentrerad trots att 
forskning visar att patientens delaktighet i planeringen av sin egen vård och 
behandling förbättrar vårdens resultat (36). I en internationell studie där elva länder 
deltog, uppvisade Sverige låga resultat gällande patientdelaktighet och delat 
beslutsfattande (37). 
 
Patienter med akut sjukdom kan uppleva att de hamnar i en beroendeställning och 
förlust av kontroll. Verbal och icke-verbal kommunikation har stor betydelse i mötet 
med patienten (38). Graden av vänlighet uttrycks genom verbal och icke verbal 
kommunikation och är avgörande för hur patientcentrerad vården blir (9). 
Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och genuint intresserad av patienters behov. Det 
är viktigt att sjuksköterskan är närvarande både fysiskt och emotionellt. När 
sjuksköterskan saknar det emotionella engagemanget, är okänslig och agerar kyligt 
resulterar det i en negativ upplevelse av vården (38). För att vården ska bli 
personcentrerad krävs det att sjuksköterskan är trygg i sig själv och med sina 
värderingar. Sjuksköterskan bör ha ett professionellt förhållningssätt, vara socialt 
kompetent och motiverad till sina arbetsuppgifter (19). 
 
Patienter på medicinska och kirurgiska akutvårdsavdelningar har ett stort behov att 
etablera en god relation med sjuksköterskan då de är mycket sårbara vid ankomst till 
avdelningen. Det första intrycket är viktigt och det föredras att sjuksköterskan är 
vänlig, tillgänglig, leende och varm istället för att vara kall, ointresserad och 
överdrivet fokuserad på praktiska arbetsuppgifter (39). Ett leende är viktigt för att 
inge trygghet och den patientcentrerade vården stärks när vårdgivaren är 
ansvarstagande och möter patienternas behov (9). 
 
Patienter föredrar sjuksköterskor som stöttar dem i deras rädsla och sårbarhet genom 
att se dem som personer med känslor och förhoppningar. Skapas det en stödjande 
relation mellan vårdpersonal och patient så kan detta minska patientens sårbarhet. 
Sjuksköterskan har en betydande roll i utvecklingen och underhållet av denna 
relation (39). Studier inom omvårdnadsforskning har visat att personliga kvaliteter 
som att kunna bemöta patienten med respekt, vara artig och välkomnande är centrala 
komponenter för att etablera en god relation inom patientcentrerad vård (27). 
 
West et al. studerade hinder för att arbeta patientcentrerat gällande sjuksköterskor på 
akutsjukhus. En majoritet upplever att de är utarbetade och har svårt att hinna med 
den grundläggande omvårdnaden. Särskilda omvårdnadsområden som nämns i detta 
är prevention av fallrisk och trycksår, att kunna svara på patientringningar i tid, 
hjälpa patienter till toaletten och ge stöd i matsituationen. Sjuksköterskorna har svårt 
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att bemöta och hantera patienters ångest och upplever att de inte har tid att informera 
patienter och närstående. Vanliga orsaker till detta är personalbrist, trånga utrymmen, 
höga ljudnivåer och smutsiga vårdmiljöer (40). Bristfällig sjuksköterskebemanning 
inom akutsjukvård har negativa konsekvenser för mortalitet, patientsäkerhet och 
vårdkomplikationer (41). Sjukhusmortaliteten ökar proportionellt mot ett högre antal 
patienter per ansvarig sjuksköterska. Ett lägre antal patienter per ansvarig 
sjuksköterska samt en högre utbildningsnivå hos sjuksköterskor kan minska 
mortaliteten (42). 
 
Patienter som inte talar samma språk som vårdgivaren upplever att vården är 
patientcentrerad när det snabbt kan erbjudas tolk. Förståelsen av information 
inverkade även på den patientcentrerade vården och det är särskilt viktigt att 
vårdgivaren tar sig tid att försäkra sig om att patienten har förstått. Det bidrar till en 
känsla av omtänksamhet och äkthet. Patienterna upplever att vårdpersonalen har ett 
ansvar att motverka fördomar och intoleranta beteenden. Att motverka rasism kan 
vara en viktig beståndsdel i den patientcentrerade vården. Detta sker genom att 
behandla alla patienter lika oberoende av etnicitet, språk eller kultur (9). 
Förhållningssättet är förenligt med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (43). 
 
Patienter som genomgått kirurgiska ingrepp är rädda för att förlora kontrollen och 
upplever ångest inför sin diagnos. De upplever att de inte vill bli lämnade ensamma 
på vårdavdelningen samt att personalen är upptagna och inte hinner ge dem hjälp i 
tid. De blir lätt distraherade av ljud som stör dygnet runt, teknisk utrustning och 
illaluktande dofter. Vårdmiljön kan också upplevas tråkig med bristande möjligheter 
för avskildhet (44).  
 
Utvecklingen har gått mot att erbjuda enkelrum istället för flerbäddsrum på sjukhus 
som arbetar patientcentrerat (45). I en litteraturöversikt har fördelarna och 
nackdelarna med att vistas på enkelrum eller flerbäddsrum på avdelningar med 
akutvårdskaraktär studerats. De främsta fördelarna med enkelrum är minskad 
spridning av vårdrelaterade infektioner, sekretess, patienters ökade integritet samt 
möjlighet för närstående att göra besök. Enkelrum minskar ljud från andra patienter, 
lukter och trängsel vilket minskar patientens stressnivå. Patienter får ökad kontroll 
över sin sömn, belysning, luftkonditionering, ljud och mer avskildhet på enkelrum. 
Nackdelar med enkelrum var få, men de som sågs var en ökad känsla av isolering 
och det gav ett större behov av social kontakt (46). 
  
2.6 Att mäta personcentrerad vård 
Studier som avser att göra personcentrerad vård mätbart fokuserar på följande 
områden; patientnöjdhet, delaktighet, empati, kommunikation, autonomi och 
beslutsfattande (16). Mätbara variabler inom personcentrerad vård är patienters 
nöjdhet, delaktighet och välmående (19). Enligt de Silvas litteraturöversikt fokuserar 
studier inom personcentrerad vård på att mäta hur patienter och vårdpersonal 
definierar begreppet, hur vården ska utformas för att bli personcentrerad, erfarenheter 
eller vilka effekter den personcentrerade vården resulterar i (16). Suhonen et al. har 
utvecklat en enkät, Individualised Care Scale (ICS), för att mäta individualiserad 
vård hos både personal (47) och patienter (48). Enkäten syftar till att mäta 
vårdpersonalens förmåga att möta patientens individuella behov och innehar 
subkategorierna klinisk situation, personlig livssituation samt medbestämmande i 
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vården (48). Edvardsson har i samverkan med andra forskare tagit fram instrument 
för att mäta personcentrerat vårdklimat hos patienter (49), vårdpersonal (50) samt 
närstående (51). Komponenter i det personcentrerade vårdklimatet är upplevelsen av 
trygghet och säkerhet, känslan av välkomnande, hur kompetent och tillgänglig 
vårdpersonalen är samt hur miljön känns tilltalande (49–51). 
 
Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans sex kärnkompetenser (52) och därför 
bör ämnet diskuteras inom klinik, utbildning och forskning inom omvårdnad. Studier 
inom personcentrerad vård har visat på tydliga positiva effekter i form av ökad 
patienttillfredsställelse och delaktighet (6,9,21,31) Det finns också gynnsamma 
resultat för sjukvården i form av färre återbesök, kortare vårdtider och reducerat antal 
komplikationer (7,30,34,35). Vid hög arbetsbelastning ökar risken för negativa 
konsekvenser (40–42). Höga patientflöden i kombination med en hög 
arbetsbelastning kan ge negativa effekter för sårbara och svårt sjuka patienter. 
Sammanfattningsvis kan det finnas utmaningar i att arbeta personcentrerat inom 
akutsjukvård. 

3. Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av personcentrerat vårdklimat hos 
sjuksköterskor och patienter på akutvårdsavdelning. 

4. Metod  
4.1 Design 
Studien genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie. Kvantitativ ansats med 
enkätstudie. Enkätstudier passar bra att använda som metod när större populationer 
ska studeras (53). 
 
4.2 Urval 
Studien genomfördes hos sjuksköterskor och patienter på en kirurgisk- och en 
medicinsk akutvårdsavdelning vid ett universitetssjukhus i södra Sverige. 
Samtliga sjuksköterskor på varje enhet tilldelades en enkät och inklusionskriterier 
var sjuksköterskor anställda på respektive avdelning, således inkluderades inte 
bemanningssjuksköterskor. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som varit 
verksamma mindre än fyra veckor utöver inskolningsperiod. 
 
Patienter valdes genom ett konsekutivt urval och inklusionskriterier var vuxna 
patienter, 18 år eller äldre. Exklusionskriterier var de patienter som vårdats på  
akutvårdsavdelningen mindre än fyra timmar samt de patienter som inte bedömdes 
kunna läsa eller förstå enkätfrågorna. Det var upp till den person som delade ut 
patientenkäten att göra en bedömning om patienten skulle inkluderas eller exkluderas 
enligt givna kriterier. 

4.2.1 Beskrivning av aktuell vårdmiljö 
På den kirurgiska akutvårdsavdelningen inhämtades de vanligaste diagnoserna i 
rangordning och gäller för studiens datainsamlingsperiod (se tabell 1). Genomsnittlig 
vårdtid var 3,8 dygn och flerbäddsrum var majoritet (71 %).  
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Statistik inhämtades från den medicinska akutvårdsavdelningen (se tabell 1). De 
vanligaste diagnoserna utan rangordning presenteras och data är generella för år 
2015. Genomsnittlig vårdtid var 3,3 dygn och flerbäddsrum var majoritet (85 %). 

 
Tabell 1. Beskrivning av akutvårdsavdelningar avseende diagnoser, vårdtider och typ 

av rum. 
 

Kirurgisk akutvårdsavdelning Medicinsk akutvårdsavdelning 
Datainsamlingsperiod: 150904-151028 Datainsamlingsperiod: Generella data 2015 

Vanligaste diagnoser 
(i rangordning) 

Vanligaste diagnoser 
(utan rangordning) 

Ileus ospecificerad Alkohol 
Andra och icke-specificerade smärtor i buken Diabetes 
Annan och icke-specificerad akut appendicit Droger 
Kolondivertikel utan perforation eller abscess Förmaksflimmer 
Akut kolecystit Hjärtinfarkt 
Gastrointestinal blödning ospecificerad Hjärtsvikt 
Gallgångsförträngning Infektion - sepsis 
Melena Intox tablett 
Commotio cerebri Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
Revbensfraktur Lungemboli 
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp Pneumoni 

Genomsnittlig vårdtid 3,8 dygn 
Flerbäddsrum 71 % Enkelrum 29 % 

Genomsnittlig vårdtid 3,3 dygn 
Flerbäddsrum 85 % Enkelrum 15 % 

 
4.3 Datainsamling 
Kontakt togs med vårdenhetschefer på respektive avdelning. Studiens syfte och 
genomförande presenterades och skriftligt samtycke till genomförande av studien 
godkändes från verksamhetschef. Därefter erhölls en kontaktperson på respektive 
avdelning. Den ansvariga kontaktpersonen såg till att studien var aktiv genom att 
påminna sina kollegor på morgonmöten och eftermiddagsmöten samt fanns 
tillgänglig för att kunna vidarebefordra frågor. Data samlades in under åtta veckor 
från september till oktober månad. 
 
Enkäter för sjuksköterska och patient tillverkades i två olika färger och ett kuvert 
bifogades för varje enkät. Enkätkuverten numrerades och kodades för att kunna 
särskilja på enkäter från medicinsk- och kirurgisk akutvårdsavdelning samt 
respondent sjuksköterska eller patient. 
 
Avdelningarnas sjuksköterskor informerades gällande studiens syfte, genomförande 
inklusions- och exklusionskriterier via mail, skriftliga anslag samt gavs muntlig 
information på ett personalmöte där studiens ansvariga deltog. I den skriftliga och 
muntliga informationen ombads vårdlagsansvarig sjuksköterska, undersköterska eller 
koordinator att bistå med att dela ut patientenkäter. Sjuksköterskeenkäten besvarades 
av sjuksköterskor oberoende tidpunkt och de ombads att endast besvara enkäten en 
gång. Patientenkäten kunde delas ut kvällen innan utskrivning alternativt på planerad 
utskrivningsdag och lämnades på avdelningen innan hemgång eller fortsatt vård på 
annan vårdinstans. Patientenkäten skulle endast fyllas i en gång per patient. 
 
Påminnelser skickades ut via mail vid fem tillfällen med i genomsnitt tio dagars 
mellanrum. Varje utskick innehöll aktuell information om studiens förlopp samt en 
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påminnelse om att både besvara sjuksköterskeenkäten samt att dela ut patientenkäter. 
Samtliga mail skickades till koordinatorer, sjuksköterskor och undersköterskor. 
 
I slutet av sjuksköterske- och patientenkäten uppmanades respondenterna skriftligen 
att lägga besvarad enkät i kuvertet och försegla detta. Besvarade enkäter placerades i 
en låda med förslutet lock och brevinkast. Icke besvarade enkäter, informationsblad 
samt lådan förvarades centralt på respektive avdelning på ett och samma ställe. 
På respektive avdelning placerades 100 patientenkäter samt 50 sjuksköterskeenkäter. 
Lådan tömdes en till två gånger i veckan för besvarade enkäter och det tillgängliga 
antalet obesvarade enkäter kontrollerades. Vid besök på avdelningarna gavs 
påminnelser till koordinatorer och förbipasserande sjuksköterskor och 
undersköterskor. Inhämtade enkäter har förvarats inlåsta och i säkerhet från 
obehöriga. Data har successivt registrerats under datainsamlingsperioden. 

4.3.1 Instrument 
Frågeformulären Person-centred climate questionnaire staff version (PCQ-S) (50) 
och Person-centred climate questionnaire patient version (PCQ-P) (49) erhölls av 
David Edvardsson, universitetslektor i omvårdnad vid Umeå universitet samt La 
Trobe University Melbourne. 
 
PCQ-S och PCQ-P är frågeformulär som utvecklats av en grupp svenska forskare 
och syftar till att mäta hur väl ett personcentrerat vårdklimat råder hos personal och 
patienter. Instrumentet har utvecklats genom kvalitativ forskning. Frågeformuläret 
innehåller totalt 14 frågor för personal och 17 frågor till patient. Varje fråga består av 
en likertskala från ett till sex poäng där ett poäng betyder “Nej, tar helt avstånd” och 
sex poäng betyder “Ja, helt enig”.  Frågorna är kategoriserade i tre subkategorier: 
Säkerhet (fråga 1-5), Vardaglighet (fråga 6-10) och Gemenskap (fråga 11-14) för 
personalenkäten samt Säkerhet (fråga 1-10), Vardaglighet (fråga 11-14) och 
Gästfrihet (fråga 15-17) för patientenkäten. Summan av enskilda subkategorier kan 
beräknas samt den totala summan av det personcentrerade vårdklimatet.  
En expertgrupp bestående av erfarna forskare inom omvårdnad har validitetstestat 
båda instrumenten med avseende på innehållsvaliditet och begreppsvaliditet med 
tillfredsställande resultat. PCQ-P har reliabilitetstestats med ett cronbach alfa 0,93 
för hela enkäten och för subkategorierna säkerhet 0,94, vardaglighet 0,82 och 
gästfrihet 0,64. Test-retest reliabilitet med intra-class correlation 0,73 med 95 % 
konfidensintervall på 0,58 till 0,85 (49). PCQ-S har testats med ett cronbachs alpha 
0,88 för hela enkäten och för subkategorierna säkerhet 0,84, vardaglighet 0,80 och 
gemenskap 0,77. Test-retest reliabilitet med intra-class correlation 0,51 med 95 % 
konfidensintervall på 0,47 till 0,75 (50). 
 
Enkät för sjuksköterskor innehöll bakgrundsfrågor som ålder, kön, utbildningsnivå, 
yrkesverksam tid, sysselsättningsgrad och tjänstgöring samt frågeformuläret PCQ-S. 
Enkät för patienter innehöll bakgrundsfrågor som ålder, kön, utbildningsnivå, 
sysselsättning, enkelrum eller rum delat med en eller fler, antal inneliggande dagar 
på avdelningen samt frågeformuläret PCQ-P. 
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4.3.2 Flödesschema 
På den kirurgiska akutvårdsavdelningen besvarades 34 sjuksköterskeenkäter, 
motsvarande 92 %. Medelålder, åldersvariation samt könsfördelning var homogen i 
jämförelse med urvalet. På den medicinska akutvårdsavdelningen besvarades totalt 
25 sjuksköterskeenkäter, motsvarande 69 %. Medelålder för dessa kunde inte 
inhämtas. Könsfördelning samt åldersvariation var homogen i jämförelse med urvalet 
(se figur 1). Data räknades därefter samman mellan kirurgisk- och medicinsk 
akutvårdsavdelning. 
 
 

 
Figur 1. Flödesschema sjuksköterska. 

 
  

Sjuksköterskor Kirurgi 
n = 37 

Män 14 % Kvinnor 86 % 
Ålder 

Medel (Min-Max) 29 (22-55) 
 
 

Sjuksköterskor Medicin 
n = 36 

Män 8 % Kvinnor 92 % 
Ålder 

 (Min-Max) (22-57) 
 
 

Obesvarade enkäter 
n = 14 (19 %) 

 

Antal besvarade enkäter 
n = 34 (92%) 

Män 12 % Kvinnor 88 % 
Ålder Medel (SD) 29 (6) 

Median (Min-Max) 28 (22-55) 
 

Antal besvarade enkäter 
n = 25 (69%) 

Män 8 % Kvinnor 92 % 
Ålder Medel (SD) 32 (10) 

Median (Min-Max) 28 (22-57) 
 

Inkluderades i studien 
n = 59 (81 %) 

Män 10,5 % Kvinnor 89,5 % 
Ålder Medel (SD) 30 (8) 

Median (Min-Max) 28 (22-57) 
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På den kirurgiska akutvårdsavdelningen besvarades totalt 81 patientenkäter. 
Medelålder, åldersvariation samt könsfördelning var homogen i jämförelse med 
urvalet. På den medicinska akutvårdsavdelningen besvarades totalt 40 patientenkäter.  
Medelåldern var homogen i jämförelse med urvalet. Åldersvariationen var inte 
homogen i jämförelse med urvalet då åldersvariationen 18-39 saknades (se figur 2). 
Data räknades därefter samman mellan kirurgisk- och medicinsk akutvårdsavdelning. 
 
 

 
Figur 2. Flödesschema patient. 

 
4.4 Bortfall 
Det totala antalet sjuksköterskor som kunde besvara enkäten inhämtades av 
bemanningsplanerare och bortfallet var de sjuksköterskor som inte besvarade 
enkäten. För att veta hur många patienter som skrevs ut under 
datainsamlingsperioden efterfrågades statistik av sekreterare på respektive avdelning. 
Detta möjliggör en approximativ beräkning av hur många av de utskrivna patienterna 
som inte blev tilldelade en enkät eller som inte besvarade enkäten. 
 
4.5 Dataanalys 
IBM Statistical Package for the Social Sciences version 22 (SPSS®) har använts för 
att sammanställa och analysera data. Deskriptiv statistik användes för 
bakgrundsfrågor och demografiska data i syfte att redovisa studiens population. 
Central- och spridningsmått har använts i form av medelvärden, median, range och 
standardavvikelser. Studiens enkätsvar är icke-parametrisk data på ordinal nivå. 
Mann-Whitney U-test användes för att jämföra enkätsvar mot kön, rumstyp samt 
sjuksköterska eller patient. Testet är lämpligt att använda vid icke-parametrisk data 

Utskrivna patienter 
Kirurgi 
n = 304 

Män 48 % Kvinnor 52 % 
Ålder 

Medel Median (Min-max) 61 65 
(17-98) 

 

Utskrivna patienter 
Medicin 
n = 311 

 
Ålder 

Medel (Min-max) 65 (18-97) 
 

 

Enkäter som ej delats ut + 
obesvarade enkäter 

 n= 494 (83%) 

Antal besvarade enkäter 
n = 81 (21 %) 

Män 44 % Kvinnor 56 % 
Ålder Medel (SD) 59 (21) 

Median (Min-Max) 65 (18-98) 

Antal besvarade enkäter  
n = 40 (13 %) 

 Män 42,5 % Kvinnor 57,5 % 
Ålder Medel (SD) 71 (12) 

Median (Min-Max) 71 (40-90) 
 

Inkluderades i studien 
n = 121 (17 %) 

Män 43,5 % Kvinnor 56,5 %  
Ålder Medel (SD) 63 (20) 

Median (Min-Max) 67 (18-98) 
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för att jämföra rangordnade medianer mellan två grupper. Spearmans 
rangkorrelationskoefficient (Spearmans Rho) är lämpligt att använda vid icke-
parametrisk data och användes för att jämföra enkätsvar mot variabler hos 
sjuksköterskor samt variabler hos patienter. Testet jämför korrelation mellan två 
variabler på ordinal skalnivå där -1 ger uttryck för maximalt negativ korrelation och 
+1 innebär maximalt positiv korrelation. Signifikansnivån fastställdes till p < 0,05 
vilket är vedertaget inom omvårdnadsforskning (54). 
 
Vid obesvarade enkätfrågor tilläts ett uteblivet svar per subkategori (Säkerhet, 
Vardaglighet, Gemenskap och Gästfrihet). När det förekom fler uteblivna svar per 
subkategori gjordes det inga beräkningar för den subkategorin. För att kunna beräkna 
ett medelvärde för totalsumman personcentrerat vårdklimat, krävdes att samtliga 
subkategorier var representerade. 
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning ska 
insamlad data hanteras konfidentiellt och försvaras i säkerhet (55). Därför har 
förseglade kuvert använts och materialet har förvarats inlåst. Information framgick 
att respondenternas identitet inte går att spåra i resultat och avrapportering. Vidare 
informerades att när studien är klar och examensarbetet är godkänd av kursens 
examinator, kommer insamlat material att raderas.  
 
Enligt 2 § Lag om etikprövning för forskning som avser människor (2003:460) ställs 
det inte krav på etikprövning för examensarbeten som utförs inom ramen för 
högskoleutbildning på avancerad nivå (56). Av den anledningen har detta inte 
efterfrågats i denna studie. 
       
Forskningens syfte ska presenteras samt att deltagandet är. De som väljer att avstå 
behöver inte motivera varför (57). Detta informerades skriftligt i den inledande 
texten på respektive enkät. Patienter informerades att vården inte kommer att 
påverkas på något sätt oavsett de valde att delta i studien eller ej. 
 
Informerat samtycke har inte inhämtats genom ett separat formulär till 
respondenterna. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är det inget krav 
vid enkätundersökningar eftersom respondenterna aktivt väljer att delta när enkäten 
besvaras och tydlig information om deltagandets villkor medföljer varje enkät (58). 
Således har denna studie följt de forskningsetiska principerna. 
 
Med hänsyn till de mänskliga rättigheterna (43) är ämnet personcentrerad vård starkt 
motiverat. Det bör ses som en självklarhet att se personen bakom sjukdomen och 
vara ett grundläggande etiskt förhållningssätt i vård och behandling. 
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5. Resultat 
I studien inkluderades 59 sjuksköterskor från akutvårdsavdelning med ett bortfall på 
19 %. Medelåldern var 30 år och varierade mellan 22 år och 57 år. Könsfördelning 
samt åldersvariation var homogen i jämförelse med urvalet (se figur 1). Det 
inkluderades 121 patienter från akutvårdsavdelning med ett approximativt bortfall på 
83 %. Medelåldern var 63 år och varierade mellan 18 år och 98 år. Medelålder samt 
åldersvariation var homogen i jämförelse med urvalet (se figur 2). 
 
5.1 Demografiska data 
Gällande sjuksköterskor var den största åldersgruppen 21-29 år. Majoriteten av 
sjuksköterskorna var grundutbildade med kandidatexamen i kombination med 
yrkesexamen. De flesta var heltidsanställda och varit yrkesverksamma som 
sjuksköterskor mindre än fem år. En majoritet arbetade i skift dag, kväll och natt (se 
tabell 2). 
 
Gällande patienter var flest representerade inom åldersgruppen 60-89 år. 
Utbildningsnivån var jämnt fördelad bortsett från en lägre andel med högskole- och 
universitetsutbildning. De flesta var yrkesarbetande eller pensionärer. En 
övervägande majoritet av patienterna vistades i flerbäddsrum. Vårdtiden var främst 
tre till fyra dygn (se tabell 3). 
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Tabell 2. Demografi sjuksköterska 
 

 
Sjuksköterskor % 

Kön 
n = 57 

Man 10,5 

Kvinna 89,5 
 
 

21-29 år 68,4 
30-39 år 21,1 
40-49 år 3,5 
50-59 år 7,0 
60-69 år 0,0 

Utbildningsnivå 
n = 57 

Yrkesexamen 5,3 
Kandidat +yrkesexamen 71,9 
Magisterexamen 17,5 
Masterexamen 5,3 

 Doktorsexamen 0,0 
Specialist-

sjuksköterska 
n = 57 

Nej 77,2 

Ja 22,8 

Arbetslivs-
erfarenhet 

0-5 år 66,7 
6-10 år 17,5 

Yrkesverksamma år 
n = 57 

11-15 år 8,8 
16-20 år 0 

 21-25 år 3,5 
26-30 år 3,5 

 0-5 år 75,5 
Antal år på avd 6-10 år 13,2 

n = 53 11-15 år 7,5 
 16-20 år 3,8 
 21-25 år 0 
 26-30 år 0 

Sysselsättnings-
grad 

n = 57 

Heltid 96,5 
Deltid 1,8 
Timanställd 1,8 

Tjänstgöring 
n = 57 

Dagtid 5,3 
Dag/kväll 28,1 
Dag/kväll och natt 66,7 
Endast natt 0,0 
    

 
I tabell 2 presenteras bakgrundsfrågor för sjuksköterskor. Besvarade frågor redovisas i antal 

(n) och procentuell fördelning (%).  
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Tabell 3. Demografi patient 
 

Patienter % 
Kön 

n = 115 
Man 43,5 
Kvinna 56,5 

Ålder 
n = 115 

18-29 år 12,1 
30-39 år 4,3 
40-49 år 5,2 
50-59 år 11,3 
60-69 år 21,7 
70-79 år 20,0 
80-89 år 22,6 
90-98 år 2,6 

Utbildningsnivå 
n = 115 

Folkskola/grundskola 28,7 
Gymnasium 27,0 
Yrkesskola 27,8 
Högskola/Universitet 16,5 

Sysselsättning 
n = 116 

Yrkesarbetande 35,3 
Studerande 4,3 
Pensionär 57,8 
Annat 2,6 

Typ av rum 
n = 116 

Enkelrum 11,2 
Rum delat med en eller flera 79,3 
Har vistats i båda typerna 9,5 

Tid på avdelning 
n = 115 

Mindre än ett dygn 14,8 
1-2 dygn 16,5 
3-4 dygn 29,6 
5-6 dygn 11,3 
7-9 dygn 13,0 
10 dygn eller fler 14,8 

 
 

I tabell 3 presenteras bakgrundsfrågor för patienter. Besvarade frågor redovisas i antal (n) 
och procentuell fördelning (%).  

 
 
5.2 Sammanställning av enkätsvar 
Subkategorin vardaglighet utmärker sig med lägst genomsnittlig poäng 3,20 för 
sjuksköterskor och 4,10 för patienter. Frågan "En plats där det finns något vackert att 
vila ögonen på" skattades lägst för sjuksköterskor 2,71 och patienter 3,82. 
Subkategorin säkerhet skattades högst för sjuksköterskor 4,94 och patienter 5,39. 
Frågan "En plats där man känner sig välkommen" skattades högst för sjuksköterskor 
5,52 och för patienter 5,54. Genomsnittlig poäng för personcentrerat vårdklimat var 
4,16 för sjuksköterskor och 4,99 för patienter (se tabell 4). 
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Tabell 4. Resultatsammanställning av PCQ-S och PCQ-P 
 

  

Sjuksköterskeenkät (PCQ-S) 
"Den plats jag arbetar på upplever jag som:" 

Medel (SD) 
Median 
(Min-
Max) 

  Medel 
(SD) n 

1 En plats där man känner sig välkommen n=59 5,52 (0,65) 6 (4-6) 

Sä
ke

rh
et

 

4,94 
(0,51) 59 

2 En plats där känner sig sedd som person n=59 4,88 (0,89) 5 (3-6) 
3 En plats där man kan vara sig själv n=59 5,20 (0,66) 5 (4-6) 
4 En plats där patienterna är i säkra händer n=59 4,56 (0,88) 5 (2-6) 
5 En plats där man använder ett språk som patienterna kan förstå n=59 4,54 (0,65) 5 (3-6) 
6 En plats där det kan kännas hemtrevligt för patienterna trots att de är 

på vårdavdelning n=59 3,48 (1,09) 4 (1-6) 

V
ar

da
gl

ig
he

t 

3,20 
(0,81) 59 

7 En plats där det finns något vackert att vila ögonen på n=59 2,71 (1,07) 3 (1-6) 
8 En plats där det finns ett lugn n=59 3,15 (1,14) 3 (1-6) 
9 En plats där det finns möjlighet att skingra tankarna n=59 3,09 (1,02) 3 (1-6) 

10 En plats där det är rent och snyggt n=59 3,56 (1,18) 4 (1-6) 
11 En plats där det är enkelt för patienterna att hålla kontakt med sina 

nära och kära n=59 4,36 (1,01) 4 (2-6) 

G
em

en
sk

ap
 

4,40 
(0,80) 59 

12 En plats där det är enkelt för patienterna att ta emot besök n=59 4,25 (1,14) 4 (1-6) 
13 En plats där det är enkelt för patienterna att prata med personalen 

n=59 4,54 (0,97) 5 (2-6) 

14 En plats där patienterna har någon att prata med om de så önskar 
n=59 4,44 (1,04) 5 (2-6) 

  Personcentrerat vårdklimat n = 59 4,16 (0,60) 4 (2,5-6)       
  

Patientenkät (PCQ-P) 
"Den plats jag nu vårdas på upplever jag som:" 

Medel (SD) 
Median 
(Min-
Max) 

  Medel 
(SD) n 

1 En plats där personalen är kunnig n=121 5,47 (0,94) 6 (1-6) 

Sä
ke

rh
et

 

5,39 
(0,90) 120 

2 En plats där man litar på att man får den bästa vården n=121 5,44 (1,03) 6 (1-6) 
3 En plats där man är i säkra händer n=120 5,53 (0,97) 6 (1-6) 
4 En plats där man känner sig välkommen n=120 5,54 (0,99) 6 (1-6) 
5 En plats där det är enkelt att prata med personalen n=121 5,50 (0,94) 6 (1-6) 
6 En plats där personalen bryr sig om vad jag säger n=120 5,44 (0,99) 6 (1-6) 
7 En plats där personalen kommer snabbt när man behöver hjälp 

n=120 5,25 (1,09) 6 (1-6) 

8 En plats där personalen använder ett språk man kan förstå n=120 5,49 (0,96) 6 (1-6) 
9 En plats där det är rent och snyggt n=121 5,13 (1,21) 6 (1-6) 

10 En plats där personalen har tid med patienterna n=120 5,15 (1,06) 5 (1-6) 
11 En plats där det finns något vackert att vila ögonen på n=117 3,82 (1,40) 4 (1-6) 

V
ar

da
gl

ig
he

t 

4,10 
(1,13) 119 

12 En plats där det kan kännas hemtrevligt trots att man är på 
vårdavdelning n=119 4,12 (1,33) 4 (1-6) 

13 En plats där det finns möjlighet att skingra tankarna n=120 4,05 (1,29) 4 (1-6) 
14 En plats där man pratar om vardagliga saker och inte bara om 

sjukdom n=120 4,44 (1,22) 4 (1-6) 

15 En plats där personalen anstränger sig lite extra för min skull n=121 5,10 (1,12) 5 (1-6) 

G
äs

tf
ri

he
t 

4,94 
(1,11) 121 16 En plats där jag kan välja vilka kläder att ha på mig n=118 5,11 (1,33) 6 (1-6) 

17 En plats där man kan få "det lilla extra" n=119 4,58 (1,45) 5 (1-6) 
  Personcentrerat vårdklimat n =118 4,99 (0,89) 5 (1-6)       
 

I tabell 4 presenteras enkätfrågor, n-värde för besvarad enkätfråga, medelvärde, 
standardavvikelse, median, min och max för enkätsvar. Subkategorier presenteras med 
medelvärde och standardavvikelse samt tydliggör vilka frågor som tillhör respektive 
subkategori. Totalsumman för det personcentrerade vårdklimatet redovisas i slutet av 

tabellen. 
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Signifikanta skillnader sågs mellan sjuksköterska och patient, där patienter bedömer 
det personcentrerade vårdklimatet i genomsnitt 0,83 steg högre i jämförelse med 
sjuksköterskor (p < 0,001). Kvinnliga patienter bedömde samtliga subkategorier samt 
den totala summan för personcentrerat vårdklimat lägre (p = 0,001) i jämförelse med 
manliga patienter. Urvalet var lågt gällande patienter på enkelrum i jämförelse med 
antalet på flerbäddsrum. Differenser mellan upplevelser av personcentrerat 
vårdklimat för enkelrum och flerbäddsrum var låga. Statistisk beräkning gav inte 
några signifikanta resultat (se tabell 5). 
 

Tabell 5. Statistisk analys enligt Mann Whitney U-test  
 

 	
Säkerhet Vardaglighet Gästfrihet Personcentrerat 

vårdklimat 
 	 Medel (SD)	 Medel (SD)	 Medel (SD)	 Medel (SD)	
Sjuksköterska	 - - - 4,16 (0,60) 

n = 59 

Patient	 - - - 4,99 (0,89) 
n = 119 

P-värde	 -	 -	 -	 p < 0,001	
	 	   	Patient (man)	 5,65 (0,43) 

n = 50 
4,51 (0,97) 

n = 50 
5,34 (0,65) 

n = 50 
5,33 (0,50) 

n = 50 

Patient (kvinna)	 5,20 (1,11) 
n = 64 

3,77 (1,16) 
n = 63 

4,68 (1,31) 
n = 65 

4,74 (1,05) 
n = 62 

P-värde	 p = 0,023	 p = 0,002	 p = 0,008	 p = 0,001	

Enkelrum	 5,52 (0,74) 
n = 13 

4,44 (1,18) 
n = 13 

5,03 (1,11) 
n =13 

5,18 (0,83) 
n = 13 

Flerbäddsrum	 5,49 (0,68) 
n = 91 

4,10 (1,07) 
n = 90 

5,07 (0,94) 
n = 92 

5,07 (0,70) 
n = 89 

P-värde	 p = 0,299	 p = 0,207	 p = 0,961	 p = 0,396	
 
 

I tabell 5 presenteras statistisk analys för skillnader mellan sjuksköterska och patient, 
manliga och kvinnliga patienter samt typ av rum. 

 
 
Vad gäller sjuksköterskor sågs signifikanta resultat och negativa korrelationer mellan 
subkategorin säkerhet och utbildningsnivå (rs = -0,27; p = 0,04), antal år på 
avdelning och subkategorin vardaglighet (rs = -0,35; p = 0,01), antal år på avdelning 
och subkategorin gemenskap (rs = -0,29; p = 0,03) samt antal år på avdelning och 
personcentrerat vårdklimat (rs = -0,26; p = 0,05) (se tabell 6).  
 
Beträffande patienter påvisades signifikanta resultat och negativa korrelationer 
mellan tid på avdelning och subkategorin säkerhet (rs = -0,25; p = 0,01), tid på 
avdelning och subkategorin gästfrihet (rs = -0,22; p = 0,02) samt tid på avdelning och 
personcentrerat vårdklimat (rs = -0,24; p = 0,01) (se tabell 6). 
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Tabell 6. Korrelationsmatris enligt Spearmans Rho 
 

  
Säkerhet 
(Medel) 

Vardaglighet 
(Medel) 

Gemenskap 
(Medel) 

Personcentrerat 
vårdklimat 

(Medel) 

Sj
uk

sk
öt

er
sk

a 
Ålder 

rs = - 0,07 
p = 0,60 
n = 57 

rs = - 0,17 
p = 0,21 
n = 57 

rs = - 0,15 
p = 0,28 
n = 57 

rs = -0,13 
p = 0,35 
n = 57 

Utbildnings-
nivå 

rs = - 0,27 
p = 0,04 
n = 57 

rs = - 0,18 
p = 0,19 
n = 57 

rs = - 0,15 
p = 0,28 
n = 57 

rs = - 0,22 
p = 0,11 
n = 57 

Specialist- 
SSK 

rs = - 0,18 
p = 0,18 
n = 57 

rs = - 0,18 
p = 0,17 
n = 57 

rs = - 0,15 
p = 0,28 
n = 57 

rs = - 0,18 
p = 0,18 
n = 57 

Yrkes-
verksamma 

år 

rs = - 0,42 
p = 0,76 
n = 57 

rs = - 0,26 
p = 0,06 
n = 57 

rs = - 0,12 
p = 0,38 
n = 57 

rs = - 0,15 
p = 0,26 
n = 57 

År på 
avdelning 

rs = - 0,31 
p = 0,83 
n = 53 

rs = - 0,35 
p = 0,01 
n = 53 

rs = - 0,29 
p = 0,03 
n = 53 

rs = - 0,26 
p = 0,05 
n = 53 

 

  Säkerhet 
(Medel) 

Vardaglighet 
(Medel) 

Gästfrihet 
(Medel) 

Personcentrerat 
vårdklimat 

(Medel) 

Pa
tie

nt
 

Ålder 
rs = -0,02 
p = 0,82 
n = 114 

rs = 0,13 
p = 0,18 
n = 114 

rs = 0,03 
p = 0,79 
n = 115 

rs = 0,06 
p = 0,51 
n = 113 

Utbildnings-
nivå 

rs = 0,03 
p = 0,77 
n = 114 

rs = 0,00 
p = 0,97 
n = 113 

rs = - 0,02 
p = 0,80 
n = 115 

rs = 0,03 
p = 0,78 
n = 112 

Tid på 
avdelning 

rs = - 0,25 
p = 0,01 
n = 114 

rs = -0,15 
p = 0,12 
n = 113 

rs = - 0,22 
p = 0,02 
n = 115 

rs = - 0,24 
p = 0,01 
n = 112 

 
I tabell 6 presenteras statistisk analys för enkätsvar och variabler hos sjuksköterskor och 

variabler hos patienter. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med kvantitativ ansats vilket är lämpligt för att samla in 
data från större populationer. Då syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av 
personcentrerat vårdklimat var kvantitativ metod passande. Det är tänkbart att en 
kvalitativ ansats med intervjuer hade kunnat ge en fördjupad förståelse av begreppet 
personcentrerad vård på akutvårdsavdelning (53). 
 
Studiens inklusions- och exklusionskriterier framfördes muntligt och skriftligt. I och 
med att det var upp till den person som delade ut enkäten att avgöra om patienten 
skulle inkluderas eller ej, fanns det en risk att patienter som bör inkluderas valdes 
bort, likväl att patienter som bör exkluderas ändå fick vara med i studien. För att 
styrka studiens validitet vore det lämpligt att efter journalgranskning skicka ut 
enkäter via post till utskrivna patienter med hänsyn till studiens urvalskriterier. Då 
denna studie genomfördes inom ramen för examensarbete på magisternivå utan 
externa ekonomiska medel var detta inte tillämpbart. 
 
En styrka med studien är att den aktuella vårdmiljön är beskriven, vilket ökar 
studiens upprepbarhet. Akutvårdsavdelningarna var dessutom homogena med 
avseende på genomsnittlig vårdtid och typ av rum. 
 
I och med att studien är utförd inom ramen för ett examensarbete, fanns det en 
begränsad tid att genomföra datainsamling. Risker med att utföra datainsamling 
under kort tid är att tidsberoende fenomen påverkar studiens resultat (59). Faktum att 
data har samlats in under åtta veckors tid, minimerar risken för att dessa typer av fel 
uppstår. 
 
Två olikfärgade papper valdes för att konstruera de två enkäterna för att underlätta 
hantering och minska risken för förväxling. En enkät med färgat papper urskiljer sig i 
jämförelse mot andra vita papper som förekommer på avdelningen. Förseglade 
enkätkuvert användes för att inte personal eller obehöriga skulle kunna läsa enkätsvar 
från exempelvis patienter de vårdar. Även sjuksköterskeenkäten bifogades med ett 
kuvert för att säkerställa att obehöriga inte kunde läsa enkätsvaren.  
 
Det rekommenderades att enkäten skulle besvaras i samband med utskrivning. Det 
kan finnas en risk att enkäter blir bortglömda om de hade delats ut vid ankomst till 
avdelningen eftersom patienten troligen har fokus på sin akuta sjukdom. Det kan 
även medföra att patienter tar med enkäten hem. Eftersom enkäten besvaras i 
samband med utskrivning, utvärderas patientens hela vistelse på 
akutvårdsavdelningen. Data registrerades successivt vilket är en styrka med studien. 
Eventuella problem vid ifyllandet av enkäten kunde då upptäckas och åtgärdas. Dock 
upptäcktes inga regelmässiga problem. 
 
En förutsättning för att kunna utföra studien var att instrumentet fanns tillgängligt i 
en svensk översättning. Psykometriska tester gällande validitet och reliabilitet bör 
även vara tillfredsställande, vilket påvisas i studier för PCQ-S (50) och PCQ-P (49). 
Då syftet var att kartlägga upplevelsen av personcentrerad vård hos sjuksköterskor 
och patienter är det till fördel att instrumentet är utvecklat för att studera båda 
grupperna. PCQ-S samt PCQ-P valdes då huvudfokus i enkäten var personcentrerad 
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vård i jämförelse med Individualised Care Scale (ICS) (48) som studerar 
individualiserad vård. Utformningen av enkätfrågorna bedömdes vara lättare att 
förstå i jämförelse med ICS. PCQ-S och PCQ-P har en likertskala med ett jämnt antal 
svarsalternativ, detta förhindrar att respondenter anger det mittersta alternativet och 
således inte tar ställning i enskilda frågor. 
 
Med hänsyn till det resultat som framkommit i föreliggande studie är en övervägande 
majoritet av deltagarna nöjda i bedömningen av det personcentrerade vårdklimatet. 
Skalan i PCQ-S och PCQ-P är grundade på tre nivåer av nej-svar samt tre nivåer av 
ja-svar. Skillnaden mellan svarsalternativ tre "Nej, tar delvis avstånd" och 
svarsalternativ fyra "Ja, delvis enig" kan uppfattas som diffus. Instrumentets förmåga 
att utmärka de missnöjda respondenterna kan av den anledningen ifrågasättas och 
kan bidra till en lägre specificitet.  
 
Ett bortfall på 25 % har tidigare setts som ett acceptabelt maximum vid enkäter 
utskickade via post. Svarsfrekvenser vid enkätstudier har minskat de senaste åren och 
bortfallet har ökat. För att öka svarsfrekvensen behöver upprepade påminnelser 
skickas ut (60). 
 
Bortfallet var acceptabelt gällande sjuksköterskor (19 %) vilket är en av studiens 
styrkor. Deltagande sjuksköterskor motsvarar urvalet eftersom åldersvariation samt 
könsfördelning var homogen. Gällande patienter var bortfallet högre. Beräknat på 
antalet utskrivna patienter och antalet besvarade enkäter ger det ett bortfall på 494 
patienter (83 %). Bortfallet för patienter är svårt att analysera då ingen 
bortfallsanalys gjordes och beskrivs därför som ett approximativt värde. Det är okänt 
hur stor andel av de utskrivna patienterna som innefattades av studiens 
exklusionskriterier. Det är sannolikt att det stora bortfallet även beror på att en del 
patienter inte fick någon enkät utdelad på grund av glömska eller tidsbrist från 
personalen. Dessa slutsatser baseras på den återkoppling som gavs vid flertal besök 
på avdelningarna. Det finns även en risk att personalen aktivt undvek att dela ut 
enkäter till missnöjda patienter de vårdade. Det kan ha bidragit till att ge en 
missvisande positiv bild av hur nöjda patienterna var med vården. Information 
framgick att enkäten skulle besvaras en gång per patient. Det är däremot okänt om 
patienter har besvarat enkäten fler gånger eftersom de kan ha sökt vård vid fler 
tillfällen under datainsamlingsperioden. Ett förslag för framtida studier är att bifoga 
ett separat formulär till enkäten där respondenter har möjlighet att frivilligt ange 
orsaken till att inte delta i studien. 
 
Det är tänkbart att konfusoriska patienter samt de svårast sjuka har vistats på 
enkelrum. Det kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens från patienter på enkelrum. 
Dessutom är majoriteten flerbäddsrum vilket även resulterar i en lägre andel 
enkelrum i resultatet. 
 
Det kan vara problematiskt att uttala sig om den totala populationen eftersom 
könsfördelningen i patienturvalet från medicinsk akutvårdsavdelning inte var möjligt 
att inhämta. Däremot var de inkluderade patienternas könsfördelning likvärdiga 
mellan kirurgisk- och medicinsk akutvårdsavdelning vilket är en styrka i studien. 
Åldersvariationen var avvikande, där patienter yngre än 40 år från medicinsk 
akutvårdsavdelning inte deltog trots att de fanns i urvalet. 
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Antalet felaktigt ifyllda enkäter var lågt. Enstaka personer besvarade inte 
bakgrundsfrågorna samt enstaka personer fyllde i fler svarsalternativ per enkätfråga. 
När en person fyllt i två alternativ på samma fråga i formulärdelen PCQ-S/PCQ-P så 
beräknades ett medelvärde ut och registrerades. När en person har fyllt i två 
alternativ på bakgrundsfrågorna där högsta nivå av utbildning efterfrågats så har det 
högst rankade alternativet registrerats. 
 
P-värdet 0,05 innebär fem procents risk att resultatet är falskt positivt. Detta kallas 
för typ-1 fel och risken för denna typ av fel ökar vid användande av för många 
statistiska test vid ett för litet dataurval. För att minimera dessa risker är det lämpligt 
att välja så få tester som möjligt samt göra ett post hoc-test, t ex Bonferroni-test för 
att korrigera p-värdet (61). Då syftet med denna studie var att kartlägga upplevelsen 
av personcentrerat vårdklimat utan på förhand givna hypoteser, accepterades ett 
högre antal tester i förhållande till den svaga styrka (Eng. Power) som 
datainsamlingen gav. Ingen post-hoc korrigering gjordes inom denna studie. 
 
I korrelationsanalys enligt Spearman framkommer signifikanta resultat i intervallet  
- 0.22 till - 0.35. Enligt Mukaka finns det gränsvärden att förhålla sig till gällande om 
korrelationen är stark eller svag. En korrelation mellan - 0.3 till - 0.5 kan innebära 
svagt negativ korrelation (62). Däremot menar Altman att det är svårt att sätta dessa 
gränsvärden för korrelation med avseende på skalnivåer (61). Med hänsyn till detta 
är det rimligt att anse att de svagt negativa korrelationerna i studien talar för att det 
föreligger en trend. 
 
Data har främst presenterats med medelvärde och standardavvikelse trots att 
enkätdata är icke parametrisk. I detta avseende kan median anses vara ett mer 
lämpligt mått. Redovisning av medelvärden bedöms dock vara av betydelse för 
jämförelser i kommande studier.  

6.1.1 Validitet och reliabilitet 
En styrka med studien är att instrumentet som använts för att mäta personcentrerat 
vårdklimat är testat för validitet och reliabilitet med tillfredsställande resultat. 
Således har inget eget instrument konstruerats för denna studie. Studiens reliabilitet 
stärks genom att en tydlig metodbeskrivning är presenterad. Bortfallet är utförligt 
diskuterat men en svaghet med studien är att ingen bortfallsanalys gjordes. En styrka 
med studien är en hög svarsfrekvens från sjuksköterskor vilket ger en hög validitet. 
Däremot är andelen deltagande patienter lägre vilket försämrar studiens validitet. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av personcentrerat vårdklimat hos 
sjuksköterskor och patienter på akutvårdsavdelning. Huvudsakliga resultat i studien 
är att subkategorin vardaglighet bedöms lägst hos både sjuksköterskor och patienter. 
Subkategorin säkerhet bedöms högst hos både sjuksköterskor och patienter. Patienter 
bedömer det personcentrerade vårdklimatet högre än sjuksköterskor (p < 0,001). 
Manliga patienter bedömer det personcentrerade vårdklimatet högre än kvinnliga 
patienter (p = 0,001). I jämförelse mellan enkelrum och flerbäddsrum framkom inga 
signifikanta resultat. Sammanfattningsvis bedöms det personcentrerade vårdklimatet 
högt på den sexgradiga skalan, patienter med genomsnittlig poäng 4,99 och 
sjuksköterskor med genomsnittlig poäng 4,16. Negativa korrelationer sågs gällande 



 

 21 

personcentrerat vårdklimat. Sjuksköterskors utbildningsnivå och tid på avdelningen 
var avgörande. Negativa korrelationer sågs även gällande patienter med lång vårdtid. 
 
En del patienter upplever störande faktorer i sjukhusmiljön (44). I denna studie 
bedömdes subkategorin vardaglighet lägst i det personcentrerade vårdklimatet hos 
sjuksköterskor och patienter. Särskilt utmärkande var frågan med lägst genomsnittlig 
poäng för sjuksköterskor och patienter "En plats där det finns något vackert att vila 
ögonen på". Patienter upplever det positivt när det går att andas frisk luft på en 
balkong eller genom att kunna titta ut genom ett fönster (63). När möjligheten inte 
finns att kunna se ut genom ett fönster kan tavlor med naturmotiv förbättra 
upplevelsen för patienterna. På så vis reduceras den sterila sjukhusmiljön och 
vardagligheten ökar (64). Florence Nightingale påpekade att naturupplevelser samt 
musik på patientrummet uppmuntrar till patienters återhämtning (65). I det 
personcentrerade vårdklimatet beaktas hemtrevlighetsfaktorn. En kvinna som var 
sängbunden på ett kalt patientrum stirrade under hela sin sjukhusvistelse på en tom 
tavelkrok. Det faktum att ingen ombesörjde att hänga något på den tomma kroken 
likställdes med kvinnans uppfattning om att vårdpersonalen även var oengagerad i 
hennes behandling (66). Den känslomässiga trivseln ökar om den liknar hemmets 
miljö och om möjlighet finns att ta med egna föremål hemifrån till patientrummet 
(63). 
 
En tidigare studie framhåller att en majoritet av sjuksköterskor på akutsjukhus är 
utarbetade och har svårt att hinna med den grundläggande omvårdnaden (40). Detta 
talar mot de etiska principerna att uppnå en god arbetsmiljö samt att patienter får den 
vård de har rätt till. Patienter kan uppleva sårbarhet, otrygghet samt bristande 
kontroll i samband med sin sjukhusvistelse (8,38,39,44). Samtliga subkategorier i det 
personcentrerade vårdklimatet har ett samband med hur nöjda sjuksköterskor inom 
akutsjukvård är med sin arbetssituation samt förmågan att ge god vård (67). Den 
personcentrerade vården korrelerar positivt med tillfredsställelsen av sin 
arbetssituation (68). Suhonen et al. bekräftar i en studie att en låg tillfredsställelse 
med sin arbetssituation korrelerar med en sämre förmåga att erbjuda en 
individualiserad vård (69). I föreliggande studie framkom lägst genomsnittlig poäng 
för subkategorin vardaglighet, samt högst genomsnittlig poäng för subkategorin 
säkerhet för både patienter och sjuksköterskor. Med hänsyn till studiens resultat och 
presenterad forskning talar låga poäng gällande vardaglighet för ett negativt samband 
på arbetstillfredsställelse samt höga poäng gällande säkerhet för ett positivt samband 
på arbetstillfredsställelse. 
 
Studien påvisar en negativ korrelation för sjuksköterskor med högre utbildningsnivå 
och bedömningen i subkategorin säkerhet. Detta kan bekräftas genom en tidigare 
studie som visar att sjuksköterskor med högre utbildning resulterar i en ökad 
patientsäkerhet (42). 
 
Enligt Borghans et al. går det inte att dra slutsatser från vistelsetid och 
patienttillfredsställelse (70). Resultatet visar en negativ korrelation mellan patienters 
vistelsetid och säkerhet, gästfrihet och personcentrerat vårdklimat. Fyndet innebär att 
det är intressant att studera vidare. 
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Resultatet i studien visar att patienter bedömer det personcentrerade vårdklimatet 
högre än sjuksköterskor. I genomsnitt besvarade sjuksköterskor 4,16, det vill säga 
fyra poäng som motsvarar "Ja, delvis enig". Patienter besvarade i genomsnitt 4,99, 
det vill säga fem poäng som motsvarar "Ja, i stort sett enig". I instrumentet PCQ-S 
framgår det inte vilket perspektiv vårdpersonalen ska beakta för enskilda frågor. 
Sjuksköterskor kan ha besvarat frågor utifrån sitt perspektiv som vårdpersonal eller 
hur de bedömer att patienterna upplever det personcentrerade vårdklimatet. Det kan 
också ha förekommit en kombination av dessa två perspektiv. 
 
Idag är det få studier publicerade med instrumenten PCQ-S och PCQ-P. Det 
försvårar möjligheten att bekräfta resultatet med andra studier. Denna studies resultat 
framhåller att sjuksköterskor och patienter på akutvårdsavdelning är relativt nöjda 
med det personcentrerade vårdklimatet. Då formulärets högsta svarsalternativ är sex 
poäng, det vill säga "Ja, helt enig", talar ändå för att det finns en förbättringspotential 
gällande det personcentrerade vårdklimatet. Tänkbara anledningar till att 
sjuksköterskor i studien inte värderar det personcentrerade vårdklimatet högre på 
skalan kan påvisas i litteraturen. Enligt patienter på medicinska- och kirurgiska 
vårdavdelningar kan sjuksköterskan upplevas rutinstyrd i sitt arbete och är således 
inte patientcentrerad. Läkarens ordinationer och administrativa uppgifter styr 
sjuksköterskans arbete (71). Sjuksköterskor vill arbeta mer patientcentrerat men 
fokuserar lätt på de egna behoven istället för att lyssna till patienternas behov 
(71,72). Sjuksköterskans förhållningssätt är inte etiskt korrekt i dessa situationer. 
 
Mot bakgrund av det som presenterats i tidigare studier gällande personcentrerad 
vård sågs inga skillnader i upplevelser av personcentrerad vård mellan män och 
kvinnor. I denna studie framkom könsskillnader, där manliga patienter bedömer det 
personcentrerade vårdklimatet högre i jämförelse med kvinnor. Detta resultat kan 
bekräftas i en studie som syftade till att studera könsskillnader i upplevelsen av 
sjukhusvården ur ett patientcentrerat perspektiv. Sjukhusvården upplevs sämre hos 
kvinnor upp till 65 år i jämförelse med männen. Högutbildade kvinnor är minst nöjda 
med sjukhusvården (73). Störst missnöje uttrycks gällande möjlighet till avskildhet, 
smärtlindring samt sjuksköterskors beteende (73,74). Unga kvinnor är mindre nöjda i 
jämförelse med männen i alla aspekter av sjuksköterskans vård. De upplever att 
sjuksköterskor inte har tid att lyssna på patientens behov (74,75). Sjuksköterskor 
upplevs som oerfarna, oengagerade och mindre vårdande (75). Dessa resultat skulle 
kunna bekräftas genom att studera Socialstyrelsens sammanställning av 
könsskillnader gällande anmälningar och klagomål inom Hälso- och sjukvården. Där 
påvisas att kvinnor står för 60 % av klagomål och anmälningar och liknande resultat 
går att utläsa från det senaste decenniet (76). Kvinnor och män bör erbjudas en 
likvärdig vård och det är inte etiskt försvarbart att det förekommer genusrelaterade 
skillnader. 
 
Chaudhury framhöll skillnader mellan enkelrum och flerbäddsrum, där enkelrum 
bland annat kan resultera i ökad sekretess, integritet, kontroll samt avskildhet (46). 
Idag finns en strävan att erbjuda enkelrum till patienter, vilket förväntas öka den 
personcentrerade vården (45). Denna studie påvisar inte signifikanta resultat när det 
gäller jämförelse mellan enkelrum och flerbäddsrum och personcentrerat vårdklimat. 
Att resultatet inte går att påvisa i studien kan bero på en för låg representation från 
patienter på enkelrum. Studier visar på olika uppfattningar när det gäller rumstyp. 
Flerbäddsrum kan öka det sociala utbytet (64,77) och föredras av äldre patienter (77). 
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Nackdelar kan vara att patienter upplever att deras värdighet hotas om de behöver 
exponera sina kroppar för det motsatta könet (78). Enkelrum innebär ökade 
möjligheter för patienter att ställa frågor (79) samt ökad konfidentialitet (80). 
Nackdelar med enkelrum är social isolering (64,80), minskad patienttid för 
sjuksköterskan (80) samt ökad incidens av fallolyckor (80,81). Med hänsyn till ovan 
nämnda studier gällande rumstyp och personcentrerad vård vore det intressant att 
göra ytterligare studier inom området. 
 
Tidigare studier påvisar att personcentrerad vård ökar patienttillfredsställelse och 
delaktighet. Vårdkvalitén förbättras med färre komplikationer, återbesök och kortare 
vårdtider. Således finns det både hälsomässiga, samhälleliga och ekonomiska vinster 
med personcentrerad vård. Akutsjukvården präglas av höga patientflöden och en hög 
arbetsbelastning för sjuksköterskor. Patienter med akut sjukdom kan uppleva 
bristande kontroll och hjälplöshet i mötet med akutsjukvården. 
 
6.3 Konklusion 
Den viktigaste slutsatsen som kan utvinnas ur studien är generellt positiva resultat 
gällande personcentrerat vårdklimat på akutvårdsavdelning. Studiens resultat 
understryker dock att vården kan utvecklas för att förbättra det personcentrerade 
vårdklimatet för patienter på akutvårdsavdelning, med särskilt fokus på kvinnliga 
patienter. 

6.3.1 Förslag på fortsatt forskning 
De genusrelaterade skillnaderna i upplevelsen av det personcentrerade vårdklimatet 
är intressant att studera vidare genom kvalitativa intervjuer för att få en djupare 
förståelse och undersöka orsaker till detta. Ett annat förslag på fortsatt forskning är 
att göra en enkätstudie med ett liknande syfte, men med ett högre antal deltagare, för 
att kunna bekräfta eller förkasta denna studies resultat. 
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