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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Inledning och bakgrund
Under 2019 har Västra Götalandsregionen beviljat Göteborgsregionen, FoU i Väst
medel till studier som kan leda till kvalitets- och kapacitetsförbättringar. Studierna ska
ha betydelse för patienter, brukare och vårdgivare samt gynna samverkan mellan
Västra Götalandsregionen (VGR) och de kommuner som ingår i Göteborgsregionen
(GR) med grund i hälso- och sjukvårdsavtalet. 2019 års medel skulle användas till tre
delstudier. I denna rapport redovisas genomförande och resultat av den studie som
rör personcentrering i kommunal vård och omsorg.

Personcentrerad vård
Det finns idag en bred acceptans internationellt, till exempel inom organisationer
som Världshälsoorganisationen (WHO)1 och Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD2, om att vården ska vara personcentrerad.
Begreppet personcentrerad vård har beskrivits och definierats på en rad olika sätt,
bland annat beroende på i vilken kontext det används. Gemensamt för de olika
beskrivningarna är att vården ska utgå från individens behov, preferenser och
resurser; att patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet samt att
patienten ses som en partner i den egna vården (1).
I diskussioner som förts på GR, i exempelvis nätverket för äldreomsorgs- och hälsooch sjukvårdschefer, framhålls att den kommunala vården och omsorgen arbetar
personcentrerat, men att man inte alltid använder just begreppet personcentrerad
vård för att beskriva detta. Exakt vilka begrepp som används istället och hur idéerna
tillämpas har dock inte studerats eller beskrivits.

Syfte
Syftet med studien, som var en förstudie, var att börja undersöka hur idéerna om
personcentrerad vård tolkas och tillämpas i en kommunal kontext i Sverige. Mer
specifikt skulle förstudien besvara följande frågeställningar:
1) Mäts och följs personcentrerad vård upp i den kommunala vården och omsorgen
och i så fall hur?
2) Finns det instrument som kan användas för att mäta graden av personcentrering
avseende vård och omsorg som ges i hemmet i Sverige?
Förstudiens resultat skulle ligga till grund för en plan för fördjupade studier på
området. Ytterligare en målsättning med studien var att etablera ett samarbete mellan
FoU i Väst, GR-kommuner, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs

WHO är ett fackorgan inom FN som har som uppdrag att leda och samordna frågor kring global
hälsa.
2 OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som
påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och
marknadsekonomi.
1
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universitet (GPCC) samt Västra Götalandsregionen inför kommande forsknings- och
utvecklingsarbeten på området.

Genomförande
Förstudien har pågått under augusti till och med december 2019. Förstudien har
genomförts av Theresa Larsen, analytiker vid Göteborgsregionens FoU i Väst, tillika
projektledare för studien, tillsammans med Sara Nordenhielm, planeringsledare vid
Göteborgsregionen. En referensgrupp knöts till projektet och har bestått av forskare
inom personcentrerad vård, personer som arbetar med personcentrerad vård i Västra
Götalandsregionen samt personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg (se
bilaga 1). Gruppen träffades vid ett tillfälle i november 2019 och har däremellan
fungerat som bollplank via mejl och telefon. Gruppen önskar också knytas till den
fördjupade studie som det planeras för i nästa steg.
Flera metoder har använts för att besvara förstudiens frågeställningar vars
tillvägagångssätt beskrivs mer detaljerat nedan.
1. Litteraturstudie
En kartläggande, begränsad litteraturstudie genomfördes för att få en orientering om:
1) vilka instrument som finns för att följa upp personcentrerad vård med särskilt
fokus på vård och omsorg som ges i hemmet samt
2) vad som skrivits om personcentrerad vård på svenska de senaste åren i offentliga
utredningar och rapporter från nationella myndigheter så som Socialstyrelsen,
Myndigheten för vårdanalys samt SBU. Särskild vikt har i detta sammanhang lagts på
att sammanställa vad som publicerats om personcentrerad vård i en kommunal
kontext.
För att identifiera relevant litteratur gjordes sökningar i de vetenskapliga databaserna
Cinahl och PubMed med hjälp av söktermen person centred i kombination med home
based care, community care, instrument eller measuring i rubrik och/eller sammanfattning
(abstract). Sökningarna i PubMed gav 160 träffar och 110 träffar i Cinhal. Efter
rensning av dubbletter återstod 154 artiklar. Ingen begränsning av språk eller
publiceringsår gjordes. En person läste abstract för dessa artiklar. Sammanlagt 25 av
artiklarna bedömdes som relevanta och eventuellt användbara för att belysa
förstudiens frågeställningar.
För att komplettera den internationella vetenskapliga litteraturen gjordes även
sökningar på svenska med hjälp av söktermerna personcentrerad vård, personcentrerad vård
och omsorg eller personcentrering i kombination med antingen vård i hemmet, hemsjukvård,
hemtjänst eller kommun i sökmotorn Google samt på SKR:s, SBU:s, Socialstyrelsens
och Myndigheten för vårdanalys webbplatser. Sökningarna kompletterades även med
manuella sökningar i den identifierade litteraturens referenslistor. Sökningarna gav ett
stort antal träffar. Ett 10-tal av de publikationer som bedömdes mest relevanta för att
belysa förstudiens frågeställningar valdes ut och lästes i sin helhet.
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2. Semistrukturerade intervjuer
För att undersöka hur idéerna om personcentrerad vård tolkas, tillämpas och följs
upp i en kommunal kontext genomfördes semistrukturerade intervjuer med
nyckelpersoner i GR-kommunerna.
Förfrågan om att delta i en intervju skickades ut via e-post till kommunerna genom
GR:s nätverk för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer (verksamhetschefer).
I e-postmeddelandet fanns skriftlig information om förstudien samt ungefär vilka
frågor som intervjun skulle kretsa kring. Tanken var att verksamhetscheferna på så
sätt skulle kunna avgöra vilka personer som var bäst lämpade att svara i respektive
kommun.
Totalt genomfördes elva intervjuer med sammanlagt femton personer från nio av
GR:s tretton medlemskommuner. Två kommuner svarade inte på förfrågan, trots
flertalet påminnelser. Två kommuner avstod på grund av att de inte aktivt arbetar
med personcentrerad vård och omsorg. En av dessa angav via mejl följande skäl till
att inte delta i studien:
“Vi utför säkert flera insatser och åtgärder som är i linje med personcentrerat
arbetssätt, men jag ser ingen klar och medveten strategi för hur medarbetarna i HSV
ska arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt”.
Majoriteten av intervjupersonerna arbetade inom den kommunala hälso- och
sjukvården, till exempel som verksamhets- eller enhetschef i hemsjukvården,
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR). Ett mindre antal av de intervjuade var socialt ansvarig samordnare (SAS)
eller verksamhetschefer med ansvar för olika delar av äldreomsorgen. Merparten av
de intervjuade hade en bakgrund som sjuksköterska eller arbetsterapeut, men några
var socionomer.
Samtliga intervjuer gjordes på telefon och tog mellan 20 och 60 minuter. En
intervjuguide användes som vägledning (se bilaga 2). Denna fick intervjupersonerna
ta del av i förväg så att de kunde förbereda sina svar, till exempel genom att diskutera
frågorna med kollegor. Intervjuguiden användes på så sätt att alla frågor skulle ha
besvarats av intervjupersonen men de konkreta frågorna ställdes inte nödvändigtvis.
Följdfrågor ställdes dessutom i stor omfattning.
Samtliga intervjuer bandades parallellt som anteckningar fördes. Anteckningarna från
respektive intervju renskrevs med stöd från bandupptagningen för att undvika
missuppfattningar och sakfel.
3. Dokumentanalys
I samband med intervjuerna ombads intervjupersonen att skicka in eventuella
handlingsplaner, styrdokument och annan dokumentation som beskriver hur man
arbetar personcentrerat iden aktuella kommunen. Tre kommuner inkom med sådana
dokument, men det var egentligen bara i en av kommunerna som begreppet
personcentrering framträdde tydligt i dokumenten. Denna iakttagelse och övriga
resultat från dokumentanalysen beskrivs mer utförligt under avsnittet Resultat nedan.
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Resultat
Litteraturstudien
Litteraturstudien visar att idéerna om personcentrering har genomsyrat den nationella
styrningen av vården och omsorgen3 i Sverige under senare år. Regeringen och
riksdagen har de senaste decennierna tagit en rad initiativ, både genom lagstiftning
och olika satsningar, som syftat till att stärka patientens ställning och förbättra hälsooch sjukvården ur ett patientperspektiv. Ett exempel på detta är omställningen till en
mer nära vård där personcentrering framhålls som vägledande (2–5). Andra exempel
är de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (6) samt
modellen för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom (7) där det
poängterats att olika stödinsatser inom vården och omsorgen vid demenssjukdom
ska ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på individen.
När det gäller den nationella styrningen av den kommunala vården och omsorgen är
idéerna om personcentrering inte lika uttalade som inom övrig hälso- och sjukvård. I
arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC4, som kommunerna rekommenderas
att följa när det gäller handläggning och genomförande av insatser med stöd av SoL
och LSS, nämns till exempel inte begreppet personcentrering alls. Det
förhållningssätt till individen som präglar IBIC stämmer dock väl överens med
idéerna om personcentrerad vård.
Vad som avses med personcentrering och personcentrerad vård kan variera från en
kontext till en annan. Entydiga definitioner av personcentrering saknas. Inom
slutenvården betonas ofta att personcentrerad vård innebär en övergång från att se
patienten som en passiv mottagare av en medicinsk åtgärd, till en modell där en
överenskommelse görs med patienten, och ofta i samarbete med anhöriga, om aktivt
deltagande i planering och genomförande av den egna vården (8).
Inom den kommunala vården och omsorgen betonas många gånger istället
övergången från en uppgifts- eller insatscentrerad vård till en vård där relationen till
vårdtagaren är i fokus. I valet av vilken arbetsuppgift som ska utföras först, är
utgångspunkten med ett personcentrerat förhållningssätt att försöka förstå vad som
blir bäst för vårdtagaren utifrån personliga behov, vanor, önskemål och situation
istället för att fokusera på att få arbetsuppgiften gjord. Genom att avläsa dagsformen
och fånga tillfället får vårdtagaren till exempel hjälp med dusch när utgångsläget är
bäst för individen (9).
Definitioner av personcentrerad vård tar vanligtvis sin utgångspunkt i vård som ges
på sjukhus eller olika former av vård- och omsorgsboenden (10). En stor andel av
Med vård och omsorg avses här åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service
till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar (Socialstyrelsens termbank)
4 IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt utvecklat av Socialstyrelsen till stöd för de som arbetar
med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
3
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den vård och omsorg som bedrivs av kommunerna ges i individens hem (ordinärt
boende). Kunskapen om tillämpningen av personcentrerad vård som ges i denna
miljö är begränsad (11).
Forskning visar att personcentrerad vård är effektiv för samhället och höjer
kvaliteten för patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg (12).
Personcentrerad vård framhålls som särskilt central inom vården och omsorgen vid
demenssjukdom (6, 7, 13). Studier som bedrivits vid Centrum för Personcentrerad
Vård vid Göteborgs universitet (GPCC) visar bland annat att personcentrerad vård
leder till kortare vårdtider, minskade kostnader och högre kvalitet vid kronisk
hjärtsvikt; högre livskvalitet vid cancerbehandling och palliativ vård samt bättre
livskvalitet för personer med psykisk ohälsa i öppenvården (14).
I arbetet med att göra hälso- och sjukvården mer personcentrerad är det vanligt att
fokus ligger på att förbättra det enskilda mötet mellan patienten och vårdens
medarbetare (12). Men även om varje enskilt vårdmöte mellan patient och personal
kan fungera väl, finns ofta brister i samordningen mellan aktörer. Myndigheten för
vårdanalys påpekar i flera rapporter att en viktig aspekt av en mer personcentrerad
vård är att alla aktörer som har kontakt med patienten samverkar utifrån patientens
situation, nätverk och behov (15, 16). De konstaterar att svensk hälso- och sjukvård i
för liten utsträckning tar hänsyn till patienternas behov, preferenser och
förutsättningar. I internationella undersökningar får Sverige svaga resultat på en rad
områden som beskriver patientens erfarenheter av sina kontakter med vården när det
gäller delaktighet och samordning (15).
De mest sjuka patienterna har ofta många vårdkontakter. Det gäller inte minst
patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård som vanligtvis har insatser också
från regionfinansierad primärvård, öppen specialistsjukvård och hemtjänst samt
periodvis kanske även vårdas på sjukhus. Myndigheten för vårdanalys konstaterar att
kunskaperna är begränsade, både i den svenska hälso- och sjukvården och i
forskningslitteraturen, när det gäller effektiva strategier för att bidra till en mer
personcentrerad hälso- och sjukvård på organisations- och systemnivå. Mätmetoder
behöver utvecklas som dels visar på hur vården fungerar ur ett patientperspektiv över
olika organisatoriska gränser, dels bättre speglar patienternas egna behov och mål (1).
På SKL:s kongress 2015 (dnr15/4295) antogs en motion om att driva utvecklingen
mot en mer personcentrerad vård i regioner och kommuner. En kartläggning som
gjordes av SKL (12) visade att 13 av landets 21 regioner då hade fattat beslut om att
införa personcentrerad vård, och i större eller mindre utsträckning även hade
påbörjat detta arbete. Någon motsvarande kartläggning av personcentrerad vård i
kommunerna har inte gjorts. Idag saknas en samlad bild av hur landets kommuner
arbetar med personcentrering.
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Många instrument och skattningsskalor för att mäta personcentrering
Litteraturstudien visar att det vanligaste sättet att mäta personcentrering på är med
hjälp av enkäter i form av olika instrument och skattningsskalor. Ibland används
dessa tillsammans med andra mätmetoder, vanligtvis enskilda semistrukturerade
intervjuer eller fokusgruppsintervjuer. Studier där instrument och skattningsskalor
används i kombination med observationer av interaktionen mellan vårdpersonal och
patient förekommer också (17), liksom granskning av journaler och annan
vårddokumentation kring patienten (18). I studier av personcentrerad vård är det
dessutom vanligt att kombinera instrument och skattningsskalor som mäter graden
av personcentrering med andra instrument och skattningsskalor som mäter upplevd
hälsa, exempelvis EQ-5D (19), SF-36 (20) eller PHQ-9 (21). Ibland används de
senare instrumenten för att mäta effekten av olika interventioner som syftar till att
öka graden av personcentrering. Resultaten har dock kritiserats för att vara
svårtolkade när det kommer till kliniskt förbättringsarbete (22).
Litteraturstudien visar att det finns ett växande antal instrument och skalor för att
mäta graden av personcentrering. I en kartläggning från 2014 listar författarna över
200 sådana validerade instrument och skalor samtidigt som de påpekar att listan långt
ifrån är komplett (23). Sedan dess har ett flertal nya instrument utvecklats och
befintliga instrument vidareutvecklats och validerats.
Eftersom det saknas en entydig definition av begreppet personcentrering eller
personcentrerad vård fokuserar instrumenten på delvis olika saker. Några försöker
fånga konceptet som helhet (24–26) medan andra fokuserar på vissa delaspekter av
personcentrering så som kommunikation (27) eller delaktighet (28).
Ett flertal instrument har utvecklats för att mäta personcentrering för specifika
patientgrupper, till exempel personer som drabbats av reumatiska sjukdomar (29),
cancersjukdomar (30) eller är i behov av palliativ vård (31). Merparten av
instrumenten är utvecklade för att studera personcentrerad vård i sjukhusmiljö
exempelvis ICS (32). Men ett ökande antal instrument har använts vid studier av
personcentrering på vård- och omsorgsboenden (24, 25), i primärvård och öppen
specialistsjukvård samt på senare tid även vid vård som ges i hemmet (33).
Vissa instrument finns i olika versioner för personal, patienter och anhöriga,
exempelvis PCCQ (24, 25). Många instrument är utvecklade för en specifik
yrkesgrupp, till exempel sjuksköterskor (34) eller personal som arbetar med vissa
patientgrupper som exempelvis demenssjuka (35), men det finns också exempel på
mer generella instrument. Även när det gäller instrument som riktar sig till patienter
och anhöriga finns de som är utvecklade för specifika diagnoser, exempelvis stroke
(36) och andra som är mer generella (37). I tabell 1 på nästa sida listas några av de
mest använda instrumenten som mäter personcentrering. I tabellen finns även ett par
instrument som utvecklats på senare år och därför ännu inte hunnit användas i så
stor skala, men som bedömts som möjliga att använda för att mäta graden av
personcentrering av vård som ges i hemmet.

9 (27)

Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Tabell 1
Validerade instrument för mätning av personcentrering
Instrument

Målgrupp

Övrigt

Carer Support
Needs Assessment
Tool (CSNAT)
(38, 39)

Anhöriga till
palliativa
patienter

Individualised Care
Scale
(ICS-S, ICS-P)
(32)

Finns i en
version för
patienter på
sjukhus och en
för personal
(vanligtvis
sjuksköterskor)
Föräldrar/
vårdnadshavare
till barn i
åldrarna
0–17 år

Frågeformuläret har utvecklats i Storbritannien och består av 14
frågor om behov av stöd inom praktisk, känslomässig, existentiell
och social domän. En svensk version av formuläret, ”Ditt behov
av stöd”, har tagits fram i samarbete med originalförfattarna och
validerats och reliabilitetstestats med goda resultat. CSNAT och
den svenska versionen är upphovsrättsskyddade men tillgängliga
utan kostnad. Registrering behövs dock och förfrågan om licens
måste skickas till Storbritannien.
ICS fokuserar på vårdpersonals förmåga att tillgodose patienters
individuella behov på sjukhus. Instrumentet har översatts till flera
språk, däribland svenska, och används i bland annat Finland,
Sverige, USA, Grekland, Kanada, Portugal, Turkiet, Ungern och
Tjeckien.

Measure of
Processes of Care
MPOC-56 (40)
MPOC-20 (41)

Vårdpersonal
Person-centred
Climate
Questionnaire
PCCQ-S (25),
PCCQ-P (24)
PCCQ-F (37)
Primary Care
Assessment Tool
P-CAT (26)
mP-CAT (33)

Äldre patienter
på sjukhus/
SÄBO

Person centred
coordinated
experience
questionnaire
(P3C-EQ) (42)

Multisjuka
patienter med
behov av
samordnade
insatser från flera
vårdgivare
Vårdpersonal

Person-centred
Practice Inventory
PCPI-S (43)

Vårdpersonal
Anhöriga
Vårdpersonal
(framförallt
sjuksköterskor)

Enkät för att få en uppfattning om hur vårdnadshavare uppfattat
samarbetet med och förväntningar på habiliteringen. Frågorna rör
föräldrainflytande, information, samordning och bemötande.
MPOC utvecklades av forskare i Kanada och den första
versionen presenterades 1994. MPOC finns i versioner med 56
eller 20 frågor och dessutom i en version för vårdpersonal.
MPOC är översatt till flera språk och används runt om i världen,
bland annat i Sverige.
PCCQ är utvecklat av forskare i Sverige och Australien och
används för att mäta i vilken utsträckning som vården av äldre
patienter på sjukhus och vård- och omsorgsboenden är
personcentrerad. PCCQ finns i en version för personal, en för
patienter och för anhöriga och består av 14 respektive 17 frågor.
Instrumentet används framförallt i Skandinavien och Australien.
P-CAT är en bedömningsskala som bygger på självrapportering,
och som utvecklats av forskare i Sverige och Australien.
Ursprungsversionen är anpassad för vårdpersonal (framförallt
sjuksköterskor) som arbetar med äldre patienter och patienter
med demenssjukdom på sjukhus och vård- och omsorgsboenden,
och syftar till att mäta i vilken utsträckning personalen bedömer
sin arbetsplats vara personcentrerad. Den svenska översättningen
av P-CAT består av 13 frågor, och bedöms ha god reliabilitet.
Forskare i Sverige har utvecklat och testat en kontextoberoende,
modifierad version (mP-CAT).
Instrumentet mäter graden av personcentrering i vård till
multisjuka patienter i behov av samordnade insatser från flera
vårdgivare. Instrumentet har utvecklats och testats i
Storbritannien på senare år med goda resultat avseende validitet
och reliabilitet. P3C-EQ finns inte översatt till svenska.
PCPI-S har utvecklats av forskare från Irland, Storbritannien,
Norge, Danmark, Sydafrika och Slovenien på senare år för att
möta behovet av ett instrument som mäter graden av
personcentrering oavsett vårdmiljö. PCPI-S har översatts till
norska och innehåller då 59 frågor (44). Instrumentet finns inte
på svenska.
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Instrument

Målgrupp

Övrigt

Person-centred
community care
inventory
(PERCCI) (45)

Äldre patienter i
primärvård,
hemsjukvård och
hemtjänst

The Oxford Patient
Involvement and
Experience
Questionnaire
(OxPIE) (46)

Patienter på
sjukhus med en
eller flera
kroniska
diagnoser

PERCCI är ett nyutvecklat instrument som mäter graden av
personcentrering i vård till äldre som ges i primärvård,
hemsjukvård och hemtjänst (eng community care and social care
services). Instrumentet innehåller 18 frågor. Tester av instrumentet
i Storbritannien visar på lovande resultat, men instrumentet
behöver utvärderas ytterligare. Finns inte översatt till svenska.
Instrumentet, som utvecklats i Storbritannien, mäter graden av
personcentrering i sjukhusvård till patienter med en eller flera
kroniska diagnoser. Instrumentet innehåller 11 frågor. Det
utvecklades eftersom studier visar att patienter med kroniska
diagnoser är mindre nöjda med sin vård än andra patienter.

Många instrument finns översatta till flera olika språk. Det finns ett stort antal
publicerade artiklar som beskriver hur dessa översättningsprocesser gått till och hur
de översatta instrumenten testats med avseende på validitet och reliabilitet i andra
kulturella kontexter än i det land och sammanhang de ursprungligen utvecklades i.
Rekommendationer för hur sådana översättningar och tester bör genomföras har
tagits fram av den internationella arbetsgruppen ISPOR (Translation and Cultural
Adaptation group of International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes
Research’s Quality of Life Special Interest group) (47). Erfarenheter från denna
process pekar på att sådan översättning kan vara mycket resurskrävande och
tidsödande (44).
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Intervjustudie och dokumentanalys
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien och
dokumentanalysen. Resultatet redovisas utifrån olika teman som framkommit under
intervjuerna: hur begreppet personcentrerad vård används i kommunerna, vilka
synonymer som används till begreppet i kommunal vård och omsorg, möjligheter
och motstånd som framkommer kring begreppet personcentrerad vård i en
kommunal kontext, verktyg som uppfattas stödja ett personcentrerat arbetssätt samt
om och på vilket sätt personcentrerad vård mäts och följs upp i kommunal vård och
omsorg.

Användning av begreppet personcentrerad vård
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att begreppet personcentrerad vård inte
används i någon större utsträckning i den egna kommunen, varken i styrande
dokument eller i den vardagliga praktiken. Begreppet var dock väl känt bland
samtliga. Alla intervjuade uppgav att de är väl insatta i vad som menas med
personcentrering och ansåg att såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården i den
egna kommunen arbetar enligt de idéer som personcentrering innebär. Av flertalet
intervjuer framgick att de idéer som personcentrerad vård innehåller betraktas som
kärnvärden för den kommunala vården och omsorgen. En av de intervjuade beskrev
till exempel att hen ser personcentrering som en grundläggande förutsättning i
yrkesutövningen som arbetsterapeut.
För mig är det grundförutsättning, en grundtanke i mitt yrke. Jag kan inte jobba i mitt
yrke utan att vara personcentrerad som arbetsterapeut. Det finns ingen annan väg att
gå. Jag måste utgå från patienten.
(Intervjuperson Partille kommun)

Även om majoriteten av intervjupersonerna inte ansåg att begreppet används
systematiskt i den egna kommunen så fanns det undantag. Göteborgs Stad har
antagit en särskild handlingsplan för personcentrerad vård, även om de intervjuade
beskrev att stadsdelarna har kommit olika långt i detta arbete. Beskrivningen av
hälso- och sjukvårdsprocessen i staden genomsyras av ett personcentrerat
förhållningssätt. Olika utbildningssatsningar har genomförts i syfte att främja ett
personcentrerat förhållningssätt, både i det patientnära arbetet och ledarskapet.
Några stadsdelar har även tagit fram mallar för exempelvis inskrivningssamtal som
främjar personcentrering.
Även i Kungälv och Lerum förekommer begreppet personcentrerad vård i vissa
styrande dokument, exempelvis i uppdragsbeskrivning för sjuksköterska eller som
mål i äldreomsorgsplanen. Intervjupersonerna i Kungälvs och Lerums kommuner
efterfrågade dock en ökad tydlighet och ansåg att personcentrering bör avspegla hela
styrkedjan i kommunen.
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Jag tror att vi skulle behöva … att vi inte har det så väl nedskrivet. I viss
styrning och ledning finns det såklart, men att det genomsyrar olika riktlinjer
och dokument, det tror jag att vi skulle kunna göra mycket tydligare.
(Intervjuperson Lerums kommun)

I två GR-kommuner där begreppet personcentrering inte förekommer i
handlingsplaner eller andra styrdokument, berättade intervjupersonerna, båda chefer
inom hemsjukvården, att de på eget initiativ brukar diskutera personcentrering med
sina anställda sjuksköterskor på medarbetarsamtal eftersom det framgår i nationella
kompetensbeskrivningar att legitimerade sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat.

Synonymer till personcentrerad vård
Av intervjuerna framgick att flera andra begrepp används och tolkas synonymt med
personcentrerad vård när idéerna om personcentrering beskrivs, mäts och följs upp i
kommunerna. Det handlar om begrepp som exempelvis delaktighet,
medbestämmande, trygghet, individens behov i centrum, kontinuitet och inflytande,
salutogent förhållningssätt, rehabiliterande förhållningssätt, teamarbete liksom
helhetssyn.
Många av de intervjuade framhöll att även om inte begreppet personcentrerad vård
används, så arbetar man i praktiken inom den kommunala vården och omsorgen i
enlighet med idéerna om personcentrerad vård. Flera återkom till att chefer och
medarbetare aktivt arbetar med att göra den enskilde mer delaktig och till en
medskapare i den egna vården och omsorgen, utan att definiera denna process som
personcentrerad vård.
Vi måste anpassa oss efter individen och inte göra det som kanske passar
personalen bäst. (…) Vi har kommit överens om att det är så vi ska jobba,
men vi har inte sagt att det är så som vi definierar personcentrerad vård.
(Intervjuperson Härryda kommun)

Vissa av intervjupersonerna uttryckte en oro över att införa ytterligare ett begrepp.
Det kan leda till förvirring och otydligheter för berörd personal och i verksamheten.
Vi gör det svårt för dem som arbetar med våra brukare, framförallt
undersköterskor, genom att vi pratar om så många olika begrepp. Vad är
salutogent? Vad säger värdegrunden för äldreomsorgen? Demensvård? Hur
får vi det hanterbart? Så att personcentrerad vård inte bara är ett modeord.
(Intervjuperson Göteborgs Stad)

Möjligheter och motstånd
Ungefär hälften av intervjupersonerna framhöll att de önskar att begreppet
personcentrerad vård ska användas i större utsträckning i den egna kommunen samt
att det också bör finnas en tydligare strategi för implementeringen av ett
personcentrerat arbetssätt. Dessa personer menade att personcentrering kan bidra till
en perspektivförskjutning inom kommunal vård och omsorg: från att se individen
som passiv mottagare av vård och omsorg till en medskapare. Det ses som ett
naturligt steg i utvecklingen av den kommunala vården och omsorgen.
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Flera beskrev att de arbetar aktivt på olika sätt med att stödja införandet av ett
personcentrerat arbetssätt. Några berättade att de försöker uppmärksamma politiker,
chefer och medarbetare i den egna kommunen på behovet av personcentrering. Flera
beskrev dock att det är en stor utmaning att införa ett mer personcentrerat arbetssätt
eftersom medarbetarna som möter individen behöver förändra sitt tanke- och
förhållningssätt.
Det tar lång tid att förändra något. Och speciellt när det är ett ”tänk” och
ett sätt att arbeta på. Då får man ha mycket tålamod. Och man måste visa
på det, tills det blir en insikt.
(Intervjuperson Mölndals stad)

Flera intervjupersoner uttryckte istället ett motstånd mot att använda begreppet
personcentrerad vård i en kommunal kontext överhuvudtaget. Det gällde särskilt
intervjuade som är socionomer eller arbetar som chefer inom äldreomsorgen. De
ansåg att begreppet utvecklats inom slutenvård på sjukhus som motvikt till ett
diagnos- och organuppdelat synsätt. De menade att i kommunerna har diagnos aldrig
varit utgångspunkt för beviljade insatser, utan individens behov eller förutsättningar
har istället varit i fokus. Idéerna om personcentrering tillför därför inget nytt i en
kommunal kontext och det finns inte samma behov av perspektivskifte som inom
sjukhusvården. En av intervjupersonerna beskrev till och med att det vore som att slå
in öppna dörrar att börja använda begreppet i en kommunal kontext. I den kommun
där hen arbetar har man aktivt valt att inte använda begreppet personcentrerad vård i
kommunens äldreomsorgsplan.
För mig hade det blivit jättekomplicerat att säga att vi nu ska jobba
personcentrerat för det har vi alltid gjort.
(Intervjuperson Ale kommun)

Intervjupersonerna med bakgrund som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
(sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) var generellt sett mer positiva än
socionomer och chefer inom äldreomsorgen till att använda begreppet
personcentrerad vård. De var också mer benägna att se ett behov av att utveckla ett
mer personcentrerat arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi är inte tillräckligt duktiga på att lyssna in patienten. Vi måste lära oss det.
(Intervjuperson Kungälvs kommun.)

Verktyg som stödjer ett personcentrerat arbetssätt
Av intervjuerna framkom att två kommuner tagit fram egna mallar för
inskrivningssamtal eller rutiner för teamsamverkan som ett sätt att stötta ett
personcentrerat arbetssätt. Flera av de intervjuade ansåg att befintliga verktyg som
primärt används i andra syften, också kan bidra till att göra vården och omsorgen
mer personcentrerad. Det handlar till exempel om olika kvalitetsregister, exempelvis
BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)
eller riskbedömningsinstrument för exempelvis fall, malnutrition, trycksår och
munhälsa.
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Många av de intervjuade framhöll också att upprättandet av olika typer av planer för
individens vård- och omsorgsinsatser, exempelvis genomförandeplan, vårdplan,
livsberättelser och samordnad individuell plan (SIP), kan bidra till en mer
personcentrerad vård och omsorg.
En central idé i flertalet definitioner av personcentrerad vård är partnerskapet mellan
patienter, närstående och professionella som manifesteras i en så kallad hälsoplan
(51). Denna ska innehålla mål och strategier för vårdens genomförande samt beskriva
hur vården ska följas upp på lång och kort sikt. Hälsoplanen ska vara tillgänglig för
såväl den enskilde som vårdpersonal. Flera intervjupersoner menade att
genomförandeplanen kan ses som ett exempel på en sådan hälsoplan.
Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan individ och utförare om hur
bland annat insatser som beviljats enligt SoL och LSS ska utföras och följas upp.
Genomförandeplanen beskrivs som omsorgspersonalens viktigaste redskap för att
skapa delaktighet, inflytande och kontinuitet i utförandet av insatser. Det är också
den plan som den enskilde har tillgång till i det egna hemmet.
Genomförandeplanen ses som det viktigaste redskapet för att skapa
kontinuitet i utförandet: både så att den enskilde har fått säga ”så här vill jag
ha det” och sen också att hela arbetslaget ska respektera den önskan och
arbetar därefter.
(Intervjuperson Kungsbacka kommun)

Flera intervjupersoner beskrev att vårdplanen, som ska vara det dokument där
genomförande och uppföljning av patientens hälso- och sjukvårdsinsatser
dokumenteras, kan fungera som motsvarande verktyg för den legitimerade
personalen att arbeta mer personcentrerat. Här lyftes dock ett antal utmaningar fram,
som till exempel att vårdplanen enbart finns i kommunens journalsystem och därför
inte är tillgänglig för den enskilde på samma sätt som genomförandeplanen är.
I några GR-kommuner pågår ett utvecklingsarbete kring dokumentation och
vårdplaner i syfte att skapa ökad delaktighet för individen. I en kommun ska till
exempel all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal få tillgång till surfplattor så att
vårdplanen kan skrivas i hemmet tillsammans med den enskilde. Även
funktionsbaserad journal utifrån Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa (ICF)5 eller dokumentation i vårdprocesser beskrevs av
några intervjupersoner som möjligheter för den legitimerade personalen att arbeta
mer personcentrerat.
Många av de intervjuade reflekterade också kring att arbetssättet IBIC (Individens
behov i centrum) väl överensstämmer med idéerna kring personcentrerad vård och
fungerar som verktyg för handläggare och utförare inom äldreomsorg och
funktionshinder att arbeta mer personcentrerat. Flera intervjupersoner menade att
den kommunala hälso- och sjukvården, som inte ingår i IBIC, därför har ett större
ICF tillhandahåller ett standardiserat språk med klassifikationer och koder som bland annat ska
möjliggöra jämförelse av data mellan länder, kommuner, olika delar av verksamheten samt över tid
(52)
5
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behov av att utveckla egna verktyg eller på annat sätt implementera idéerna kring
personcentrerad vård.
De har kommit längre inom SoL med IBIC och brukaren i centrum. Jag har jämfört
med det och försöker få politiken och chefer att satsa på legitimerad personal och på
patienten i fokus också. Det är nästa steg.
(Intervjuperson Mölndals stad)

Personcentrering mäts inte
Samtliga intervjupersoner uppgav att kommunerna idag inte mäter eller följer upp
huruvida den vård och omsorg som ges är personcentrerad. Flera menade att
kommunerna behöver bli bättre på detta, men beskrev svårigheter i att veta hur och
på vilket sätt personcentrerad vård och omsorg kan följas upp på ett tillförlitligt sätt i
en kommunal kontext.
Flertalet intervjupersoner återkom till att även om inte någon specifik uppföljning av
personcentrerad vård och omsorg görs idag så finns det andra mått, som följs upp
regelbundet, som tangerar personcentrering. Det rör sig till exempel om indikatorer
kring delaktighet, trygghet, nöjdhet, kontinuitet och bemötande. Här nämns bland
annat Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning i äldreomsorgen6 eller
öppna jämförelser7 som viktiga instrument för återkoppling av verksamhetens
kvalitet. En del av de intervjuade lyfte att dessa mått delvis kan ge en bild av huruvida
den vård och omsorg som ges är personcentrerad. Dessa mått rör dock enbart den
kommunala omsorgen (SoL och LSS) och inte den kommunala hälso- och
sjukvården. Flera av de intervjuade ansåg därför att det finns ett behov av att också
utveckla mått för den kommunala hälso- och sjukvården i detta hänseende.
Flera intervjupersoner beskrev också exempel på egna kvalitetsuppföljningar i
kommunerna som tangerar personcentrerad vård., exempelvis journalgranskningar
utifrån patientens delaktighet, löpande brukarenkäter eller fokusgrupper. I en av
kommunerna pågår ett utvecklingsarbete med syfte att följa upp graden av
personcentrering med hjälp av ett egenutvecklat frågeformulär.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år
får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om
vad de tycker om sin äldreomsorg (48).
7 Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner publiceras årligen nationella öppna jämförelser inom
hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Syftet är att göra det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning är
en källa till data i öppna jämförelser (49).
6
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Sammanfattande iakttagelser
Förstudien visar att idéerna om personcentrering har genomsyrat den nationella
styrningen av vården och omsorgen i Sverige under senare år, särskilt inom den
regionfinansierade hälso- och sjukvården.
Alla intervjuade kommunrepresentanter uppgav att de är väl insatta i vad som menas
med personcentrering och ansåg att de arbetar enligt de idéer som personcentrering
innebär. Däremot använder man ofta andra begrepp för att beskriva detta arbetssätt i
kommunal vård och omsorg, exempelvis individen i centrum, delaktighet,
medbestämmande, trygghet, teamarbete, helhetssyn, salutogent förhållningssätt eller
rehabiliterande förhållningssätt. De intervjuade ansåg att kommunerna generellt sett
är duktiga på att arbeta personcentrerat och att den kommunala vården och
omsorgen genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt även om just begreppet
personcentrering inte alltid används för att beskriva det som görs.
Flera av de intervjuade kommunrepresentanterna kände sig tveksamma till att
använda begreppet personcentrering över huvud taget. De ansåg att begreppet
utvecklats inom sjukhusvården som motvikt till ett diagnos- och organuppdelat
synsätt. Den kommunala vården och omsorgen har alltid strävat efter att se hela
individen varför idéerna om personcentrering inte är något nytt i ett kommunalt
perspektiv.
Endast tre GR-kommuner använder begreppen personcentrering, personcentretat
arbetssätt eller personcentrerad vård och omsorg i styrdokument,
processbeskrivningar eller handlingsplaner. Ingen GR-kommun mäter graden av
personcentrering, men en kommun har planer på att prova att göra sådana mätningar
på ett mindre antal patienter med stöd av en intervjuguide som de själva tagit fram.
Flera av de intervjuade ansåg att kommunerna borde bli bättre på att följa upp
huruvida den vård och omsorg som ges är personcentrerad. Idag saknas dock
mätmetoder anpassade till en kommunal kontext. Majoriteten av de instrument som
används för att mäta graden av personcentrering är utformade för patienter och
personal inom slutenvård eller olika former av institutionsboenden. Mycket av den
vård och omsorg som ges av kommunerna utförs i individens hem. Ett validerat
instrument på svenska (mP-CAT) identifierades dock som kan användas av personal
som ger vård till patienter i hemmet för att mäta hur personcentrerad arbetsmiljön är
(33).

Fördjupade studier
Tillsammans med referensgruppen som knöts till förstudien diskuterades hur
personcentrering skulle kunna mätas i framtida studier avseende kommunal vård och
omsorg, i synnerhet vård och omsorg som ges i hemmet. Initialt undersöktes i första
hand möjligheterna att modifiera instrumentet P-CAT för att passa personal som ger
vård och omsorg till patienter i deras hem. P-CAT är ett av de mest använda
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instrumenten för att mäta i vilken grad som vårdpersonal bedömer att deras
arbetsplats är personcentrerad. P-CAT finns på svenska och har i flera studier visat
sig ha god reliabilitet (25, 50).
I samband med litteraturstudien uppdagades emellertid att en kontextoberoende
version av P-CAT (mP-CAT) redan tagits fram och testats i mindre skala avseende
reliabilitet och validitet (33). Det finns därför inte något behov av att ta fram ett
modifierat instrument utan mP-CAT bedöms kunna användas i framtida studier av
personcentrerad vård som ges i hemmet.
Eftersom personcentrering lyfts fram som en central kvalitetsaspekt i omställningen
till en mer nära vård, är det relevant att fundera över om och i så fall hur
personcentrering kan följas upp i en kommunal kontext. För att stötta GRkommunerna i detta arbete föreslås att en studie görs där P-CAT och mP-CAT
används för att mäta graden av personcentrering och att kommunernas erfarenheter
av att använda denna typ av instrument utvärderas. Referensgruppen framförde att
det är viktigt att pröva instrumentet i olika kommuner, av olika personalgrupper (till
exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och
boendestödjare) liksom i olika verksamheter (hemsjukvård, hemtjänst, vård- och
omsorgsboenden samt verksamheter som riktar sig till olika målgrupper så som
personer med demenssjukdom, palliativa patienter, personer med psykisk
sjukdom/missbruk, multisjuka äldre, barn med mera). Erfarenheterna av att använda
instrumenten föreslås följas upp genom fokusgruppsintervjuer.
Referensgruppen ansåg också att det är viktigt att mäta patienters upplevelser av
personcentrering. Förstudien har inte kunnat identifiera något instrument som
lämpar sig för att mäta graden av personcentrering ur ett patientperspektiv av vård
som ges i hemmet. I Göteborgs Stad har man själva tagit fram ett frågeformulär
riktat till hemsjukvårdspatienter som ska prövas i mindre skala under vintern
2019/2020. Vi föreslår att detta instrument, eller en något modifierad version av
detsamma, används i studien för att fånga patienters upplevelser.
I förstudien framkom att Socialstyrelsen följer flera indikatorer inom äldreomsorgen
som kan användas för att beskriva i vilken utsträckning som omsorgen är
personcentrerad. Det handlar till exempel om andelen äldre som har en
genomförandeplan och som varit delaktiga i upprättandet av denna, i vilken
utsträckning som de äldre har inflytande över insatser som ges samt
personalkontinuitet inom hemtjänsten. Motsvarande mätningar saknas för
hemsjukvården. Eftersom många som har hemsjukvård också har insatser från
socialtjänsten ansåg referensgruppen att det ändå kan vara värdefullt att sammanställa
dessa indikatorer för GR-kommunerna samt jämföra och analysera resultaten av
dessa tillsammans med de resultat som användning av P-CAT och andra instrument
ger.
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Bilaga 2. Intervjuguide
Presentera studien och dess syfte.
Fråga om tillstånd att spela in intervjun.
Berätta om hur man får del av resultatet, hur det kommer presenteras.
1. Berätta vem du är. Vad gör du i ditt arbete? Hur har du kommit i kontakt med
personcentrerad vård i din yrkesutövning? Varför tror du att du blev ombedd att
vara den som besvarar dessa frågor från er kommun?
2. Använder ni begreppet personcentrerad vård i er kommun? Om ja, i vilka
sammanhang använder ni det? Med vilken definition? Finns det något annat
begrepp som ni använder som du tänker betecknar samma idéer som
personcentrerad vård?
3. Ser ni att det finns skillnader i förutsättningar och hur man arbetar
personcentrerat i praktiken på vård- och omsorgsboenden i jämförelse med
ordinärt boende? Med olika brukargrupper?
4. Har ni någon handlingsplan eller styrdokument i kommunen kring
personcentrerad vård eller liknande idéer? I så fall tar vi gärna del av dessa!
5. Ge ett exempel på hur ni arbetar personcentrerat i er kommun!
6. Har ni haft några utbildningssatsningar eller utvecklingsprojekt kring
personcentrerad vård eller motsvarande idéer i er kommun?
7. Mäter ni graden av personcentrering i er kommun på något sätt?
8. Ser ni att det finns kopplingar mellan IBIC, genomförandeplaner och salutogent
förhållningssätt med personcentrerad vård och i så fall på vilket sätt?
9. Har du några övriga tankar kring personcentrerad vård i en kommunal kontext
som du vill dela med dig av?
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