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Vad innebär det?

• Att arbeta personcentrerat handlar om ett 

förhållningssätt
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Nyckelord
1. Patientens berättelse

-Inleda partnerskapet

2. Delat ansvar för vården 

-Utveckla partnerskapet

3. Dokumentation av överenskommelsen

-Säkerställande av partnerskapet
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Öka dialogen med patienten!

Se patienten som en partner!

Utveckla teamarbetet där patienten är en av deltagarna!

Avsätt tid till patient-

berättelsen. Berättelsen 

ingår i anamnesen.

Frågor:

-Beskriv anledningen till att 

du är här? 

-Är det något annat som du 

tycker är viktigt att vi känner 

till? 

Efterfråga patientens egna 

resurser, vilja och 

motivation.

Berättelsen

Förutsättningar för 

partnerskap är att patienten 

är väl informerad.

Hälsoplan tas fram i teamet 

där patienten ingår. 

Tydlig ansvarsfördelning i 

vårdteamet för hälsoplanen.

Hälsoplanen dokumenteras 

i med patientens ord /i ett 

språkbruk som är lätt att 

förstå. 

Dokumentationen sker 

gemensamt med patient, 

där vars och ens ansvar 

framgår. 

Uppdatering av hälsoplanen 

dokumenteras löpande. 

Patienten får ett skriftligt 

exemplar.

Partnerskapet Dokumentation



Patient vs person…
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Begrepp Beskrivning

▪ Patientcentrerad vård ▪ Hälso-och sjukvård som respekterar patienternas 

önskemål och behov och att de får den information de 

behöver för att ta beslut och vara delaktiga i sin vård.

• Personcentrerad vård ▪ Genom att lyssna på patientens berättelse kan 

möjligheter och behov identifieras, vilka ligger till grund 

för den planering av hälso-och sjukvård som görs 

tillsammans – ett partnerskap.



Effekter av PCV

✓ Reducerade vårdkostnader med 40%

✓ Kortare vårdtider (30%-50%)

✓ Förbättrade utskrivningsrutiner

✓ Förbättrad smärtlindring

✓ Ökad livskvalitet

✓ Minskad känslan av otrygghet 

✓ Ökad tilltro till egen förmåga

Brännström & Bohman, 2014; Dudas et al 2012, Ekman et al. 2012, Fors et al., 2015; Hansson et al, 2015; Olsson et al. 2006; Olsson et al., 

2014; Ulin et al., 2015

6

✓ Högre frekvens av återgång till 

hemmet efter sjukhusvistelsen

✓ Återgår till önskad aktivitet i högre 

utsträckning (ex. arbete)

✓ Minskning av trycksår eller annan 

medicinsk komplikation



Men gör vi inte redan det här?
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Strukturerat och systematiskt 
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Verktyg och utbildning

• Med Människa

• Bedsiderond, Bedsiderapport

• Hälsoplaner

• Whiteboard tavlor
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Søren Kierkegaard (1813–1855)

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett 

bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är 

och börja där.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer 

än hon gör, men först och främst förstå det hon 

förstår.”
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Tack!
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Begreppet

personcentrerad vård 

• Vidareutveckling av patientcentrerad vård 

• Tydliggör att patienten är en person som 

större delen av sitt liv lever utanför hälso-

och sjukvården

• En person som har en unik livssituation, med 

närstående, vardagsliv, vilja och idéer om 

hur vården bäst ska utformas 
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