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Inledning 
Materialet är framtaget av Västra Götalandsregionens (VGR) arbete kring ”Utveckla och 
implementera Personcentrerat Arbetssätt”, för att enheter skall kunna använda det i sitt eget 
utvecklingsarbete. Det syftar till att vara ett underlag för reflektion och dialog snarare än en 
vetenskaplig genomgång av personcentrering. Upplägget uppmuntrar till reflektioner på så väl 
individ-, förvaltnings- och regionnivå samt utifrån ett patientperspektiv. Målet är en ökad 
kunskap kring personcentrering i hälso- och sjukvård samt att förhållningssättet genomsyrar 
verksamheterna. 

Att arbeta med materialet kan vara ett stöd i den förändringsprocess som det innebär att 
utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. Materialet är upplagt utifrån att arbetsgruppen 
träffas vid flera tillfällen och där emellan har tid att omsätta kunskapen i vardagsarbetet. 
Lämpligt kan vara att träffas cirka en till två timmar per gång. Därefter sker ett 
uppföljningsmöte, där arbetsgruppen får möjlighet att reflektera över arbetet och hur det kan 
utvecklas vidare.  

Arbetet underlättas om en person kan fungera som metodstöd. 

 

Patientperspektivet 
Inom personcentrering är patientmedverkan i utvecklingsarbeten en viktig del. Vi vill tacka 
Mikaela och Björn för deras engagemang och värdefulla synpunkter på materialet. Här nedan 
delas en personlig reflektion kring vikten av ett personcentrerat bemötande 

”Mitt sätt att hantera denna plötsliga upptäckt av att jag måste opereras var att läsa på allt 
jag kunde komma åt om hjärtat och bypassoperationen. Då blev jag varse att personalen var 
noga med att ge mig information, satt gärna ner med mig och svarade på mina oroliga 
frågor, diskuterade eftervård etc. Jag hängde i "kontrollrummet" och kände tillit till de som 
jobbade på avdelningen. Vidare fanns det tid för min fru att sitta ner i lugn och ro och prata 
om framtiden. Vi kände oss trygga mitt i kaoset! De här fem dagarna kände vi oss vara i 
centrum.” 

 

 

 

  



2 
 

Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt - Ett stödmaterial 
 

 

Innehåll 
 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

Personfilosofi – Personcentreringens grund ........................................................................... 4 

Personcentrerad Vård ............................................................................................................. 6 

Resurser ........................................................................................................................................... 6 

Reflektera över ................................................................................................................................ 7 

Personcentreringens koppling till värdegrund ........................................................................ 7 

Reflektera över ................................................................................................................................ 8 

Berättelsen ............................................................................................................................................... 9 

Vad är en berättelse? ............................................................................................................... 9 

Reflektera över .............................................................................................................................. 10 

Öva på............................................................................................................................................ 11 

Uppgift till nästa gång ................................................................................................................... 11 

Partnerskapet ......................................................................................................................................... 12 

Reflektera över .............................................................................................................................. 12 

Uppgift till nästa gång ................................................................................................................... 13 

Dokumentation ...................................................................................................................................... 14 

Reflektera över .............................................................................................................................. 14 

Att komma vidare .................................................................................................................................. 15 

Exempel på aktiviteter .......................................................................................................... 15 

Reflektera över      ...................................................................................................................... 15 

Skapa en handlingsplan ................................................................................................................. 16 

Summering ............................................................................................................................................ 17 

Förslag till fördjupning - referenser ...................................................................................................... 18 

Inledning ............................................................................................................................... 18 

Berättelsen ............................................................................................................................ 18 

Partnerskapet ........................................................................................................................ 18 

Dokumentation ..................................................................................................................... 18 

Komma vidare ...................................................................................................................... 19 

Länkar till intressanta sidor .................................................................................................. 19 

 

 



3 
 

Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt - Ett stödmaterial 
 

Bakgrund 
VGR arbetar med att utveckla och införa personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens 
ställning genom att göra patienten delaktig i sin egen vård.  

Styrprincipen är definierad för hela VGR`s hälso- och sjukvård 

”Vi skall skapa största möjliga värde för patienterna/invånarna, givet de tillgängliga 
resurserna 

Styrprincipen skall vägleda oss i arbetet framöver. Inom ramen för tillgängliga resurser skall 
vi skapa största möjliga värde för patienterna. Öka fokus på patientnyttan i vårt generella 
arbete och i det individuella mötet. Att involvera patienten i den egna vården skapar 
förutsättningar för en effektivare organisation. Personcentrerat arbetssätt inom VGR. Ökat 
fokus på medicinska och patientupplevda utfallsmått.” 

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, koncernledning hälso- och sjukvård 

Här blir det tydligt att personcentrerat arbetssätt är en av de centrala delarna för att uppnå 
styrprincipen och därmed är personcentrerat arbetssätt på agendan för alla enheter inom VGR. 

VGR har valt att använda begreppet personcentrerat arbetssätt (PCA), för att spegla de skilda 
kontexter som arbetssättet kan användas inom. Det vill säga både i förhållande till patienter, 
personal och ledning. Samt öppna upp för de olika sätt som PCA kan utföras på. 

 

 

 

Patientlagen, som trädde i kraft 2015, ställer allt högre krav på ökad tillgänglighet, delaktighet 
och valmöjlighet för patienten. Att arbeta personcentrerat är ett sätt att möta dessa krav och 
närma sig målet med mer jämställda och nöjda patienter. 

Studier vid Göteborgs Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC), Göteborgs Universitet, 
visar att arbetssättet bland annat skapar ökad självtillit, bättre smärtlindring och ökad 
livskvalitet hos patienterna. Andra effekter av arbetssättet har visat sig vara kortare vårdtider, 
minskade kostnader och ökad direkt hemgång efter inneliggande vård. Dessutom visar studier 
på att personalen känner en högre arbetstillfredsställelse vid enheter där personcentrerad vård 
(PCV) bedrivs. 
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I takt med att ett ökande antal individer i vårt samhälle lever allt längre med komplexa 
sjukdomstillstånd, så behöver hälso- och sjukvården anpassa sitt bemötande till denna grupp.  

Samhällsutvecklingen går i allt högre grad mot att medborgarna vill och förväntas ta ett större 
ansvar för de beslut som berör dem. Denna utveckling behöver även genomsyra hälso- och 
sjukvården. 

 

Personfilosofi – Personcentreringens grund 
Personcentrering vilar på personfilosofins tankar kring vad det innebär att vara en människa – 
en person. Flera filosofer har varit med och bidragit till personfilosofins framväxt.  

Filosofen Paul Ricoeur reflekterar till exempel kring att bekräftas som en person, att få lov att 
träda fram som den person man är – tänkande, handlande, lidande och kapabel – ”Homo 
capax” 

”Lidande är inte enbart den fysiska smärtan, inte ens den mentala smärtan, utan den 
förminskning eller förstörelse av mig som person, som upplevs som ett angrepp på 
självaktningen.” 

Paul Ricoeur  

Riceour fortsätter att ge oss en del av de filosofiska ramarna för personcentreringen. En 
central del är till exempel relationen mellan patient, närstående och personal. Ricoeur kallar 
det en ”professionell vänskapsrelation”, ett ömsesidigt förtroende mellan personal och patient 
där sårbarheten hos den kapabla människan finns som en del. Med det menas att människan är 
stark och svag samtidigt och parallellt handlande och lidande - både person och patient. Inom 
personcentrerad vård kallas denna relation för partnerskapet.  

Riceour sammanfattar filosofin på följande sätt: 

”en strävan efter det goda livet med och för andra inom rättvisa institutioner”.  

”En strävan efter det goda livet” - handlar om vad som är det goda livet för den enskilda 
människan. Ibland är patienten så sjuk att det är de professionella som får sträva efter vad som 
är det goda livet. De flesta patienter kan däremot avgöra detta själv. 

”Med och för andra” - inom personcentrering är utgångspunkten att personer har vilja, 
förmågor och behov. De professionella i vården kan uppmärksamma och förstärka detta hos 
en människa, men vi kan också bortse ifrån det och därmed förminska en persons förmågor. I 
relationen – partnerskapet – mellan patient och professionell så är vi både skapare och 
medskapare av mening. Vi kan alltså som professionella bidra till att patienten får insikt och 
tillgång till sina förmågor och därmed stärka personens självkänsla och självförståelse. 

”Inom rättvisa institutioner” – målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 
enskilda människans värdighet. 
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Bengt Kristensson Uggla är svensk filosof, aktiv inom personcentreringens filosofi, och 
beskriver en person på följande sätt: 

”En person är en varelse som man kan tillskriva dubbla attribut, som förutsätter att det finns 
sanningar som fullt legitimt kommer såväl ”inifrån” som ”utifrån”, i linje med hur kroppen 
kan uppträda dels som subjekt dels som objekt.” 

Bengt Kristensson Uggla 

Det innebär att en person både har en kropp och är sin kropp samtidigt. Det vill säga att vi kan 
se på en kropp objektivt; göra undersökningar, ta prover, titta på celler och muskler. Det blir 
till sanningar som kommer utifrån. Men varje person är också sin kropp, är ett subjekt, som 
kan beskriva hur det är att vara i sin kropp med de symtom som finns och hur det påverkar 
livet. Det är sanningarna som kommer inifrån. 

”Två sanningar närmar sig varandra. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts 
har man en chans att få se sig själv.” 

Tomas Tranströmer 

Hans-Georg Gadamer beskriver hur medicinens framsteg har haft en baksida, då 
specialiseringen på förståelsen av enstaka kroppsdelar, symtom eller sjukdomar gjort att den 
medicinska kunskapen tappat bort helhetsperspektivet på personen. Det har bidragit till att 
sjukvården idag till stor del utgår ifrån frågan ”vad” – vad har du för symtom, vad för 
sjukdom/diagnos, vad för behandling? Inom personcentrering utgår vi däremot också ifrån 
frågan ”vem”, eftersom båda perspektiven är viktiga och nödvändiga. Det ger oss en 
utgångspunkt utifrån hela personen – hela människan och dess livssituation. Det är 
personcentreringens grund.  

 

Det finns därmed ingen motsättning mellan begreppen person och patient. Människan är båda, 
bara olika mycket i olika situationer och vid skilda tillfällen i livet. Det handlar om ett sätt att 
se patienten som en resurs med kunskap, eget ansvar och förmåga att förstå och ta beslut kring 
sin egen vård och behandling. Man utgår från patientens upplevelse av situationen och dess 
individuella förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är därmed en partner i vården.  
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Personcentrerad Vård 
GPCC har sedan 2010 bedrivit forskning kring personcentrerad vård. PCV är ett sätt att 
placera de filosofiska tankarna kring personcentrering i en praktisk vårdande kontext. De har 
tagit fram en modell som bygger på tre grundläggande delar:  

Berättelsen – berättelsen ger vårdpersonalen en bild av patientens situation, resurser, 
förmågor och hinder. Att lyssna på patientens berättelse är ett sätt att bygga partnerskap.  

Partnerskapet – är den relation som skapas mellan vårdpersonal och patient. Det handlar om 
tillit och trygghet, som en grund för dialog och samarbete.  

Dokumentation – baserat på berättelsen och övriga undersökningar upprättas en gemensam 
plan eller överenskommelse, som innehåller mål och strategier för behandling och 
uppföljning. Planen dokumenteras och är tillgänglig för hela teamet, inklusive patienten, och 
revideras vid behov. 

Personcentrerad vård handlar inte om att patienten skall bli en ”beställare” av sin vård och 
tillräcklig kunskap om lösningen. Det handlar om att mötas med respekt för vårdens 
respektive patientens kunskap, expertis och resurser. Det vill säga samskapande vård, 
behandling, rehabilitering, habilitering och omsorg. 

 

 

Framtidens hälso- och sjukvård innehåller 

• Vårdens beprövade arbetssätt och  
processer 

• Patienternas kunskap och resurser 

 

    

 

Resurser 
Kunskap om en patients resurser ger möjlighet att göra patienten delaktig, att ta eget ansvar 
för sin vård och behandling. Med resurser avses de olika egenskaper, möjligheter, förmågor 
eller stöd från andra personer som en person kan tänkas ha. Resurserna är det som patienten 
och vårdpersonalen kan ha nytta av under och efter vårdtiden. Resurser kan alltså vara allt 
från bra stöd i familjen, en hund att gå ut med, beviljat boendestöd eller hemtjänst. Envishet, 
humor och en vilja till förändring är också resurser som är viktiga att känna till.  
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Reflektera över  
• Vad betyder begreppet resurser för dig? 
• Har du varit med om tillfällen där vården inte har uppmärksammat en patients 

resurser? 
• Har du varit med om det motsatta? Där vården sett en persons resurser och kunnat 

använda det på ett bra sätt i patientens behandling? 

 

(Plats för egna anteckningar) 

 

 

 

 

 
Personcentreringens koppling till värdegrund 
Värdegrund innebär dialog och diskussion kring ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar 
eller värderingar. Det kan även syfta på det mest grundläggande principerna inom en 
organisation. Värdegrunden behöver därmed uppmärksammas parallellt med utvecklingen av 
personcentrerat arbetssätt.  

Personcentrering är en etik som vägleder oss i praktiska handlingar som medmänniska och 
yrkesperson. Ett etiskt förhållningssätt kan beskrivas som en människas sätt att vara och 
agera. Det är en balans mellan eget förnuft, etiska principer, intuition, samvete och de faktiska 
handlingarna och deras konsekvenser. Ett etiskt förhållningssätt kräver reflektion och 
eftertanke.  

Den gemensamma visionen och strategin för utvecklingen i hela Västra Götaland är ”Det 
goda livet”. Visionen antogs av regionfullmäktige 2005 och värdegrunden är en bärande del 
för framtidens hälso-och sjukvård. Den skall genomsyra all verksamhet och utveckling. En 
viktig del av visionen är främjandet av en god hälsa. 

• Vi bidrar till att invånarna känner trygghet, framtidstro och delaktighet. 
• Vårt bemötande präglas av omtanke, inlevelse och respekt med en helhetssyn på 

människan. 
• Våra verksamheter präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och delaktighet. 
• Vi utgår både från den enskilda invånarens perspektiv och från ett helhetsperspektiv 

på Västra Götalandsregionen. 
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Reflektera över 
• Hur ser min egen värdegrund ut? 
• Hur ser vår enhets värdegrund ut? 
• Hur omsätter vi värdegrunder i vardagen? 
• Vad är viktigt i mötet med patienten? 

 

(Plats för egna anteckningar) 
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Berättelsen 
En av de tre centrala delarna i personcentrerad vård är berättelsen. Först när en patient delar 
med sig av sin berättelse framträder denne som en person, med sina resurser och behov. Även 
närstående kan bidra till patientens berättelse.  

”Det är mycket viktigare att känna personen som har en sjukdom – än sjukdomen som en 
person har.” 

Hippokrates 

Vad är en berättelse? 
En patientberättelse handlar om det som patienten väljer att dela med sig av, sin personliga 
förståelse av sin sjukdom, hälsa, symtom och hur det påverkar vardagen. Berättelsen skapas i 
dialog mellan patient, närstående och vårdpersonal. 

Berättelsen ger en bild av patientens livssituation och fångar drivkrafter, resurser och 
förmågor samt känslomässiga, sociala och praktiska behov. Berättelsen blir en del av grunden 
för hur vården planeras och genomförs.  

 

 

 

Vårdpersonalen har ansvar för att skapa förutsättningar och ta initiativ till samtal där 
patientens berättelse ges utrymme. Förutsättningarna för detta kan se olika ut beroende på i 
vilket sammanhang och i vilken organisation som vi möter patienten. Berättelsen lever och 
skapas under hela vårdtillfället eller genom upprepade vårdmöten. Mycket information 
kommer fram vid ett första samtal, men viktiga delar kan komma fram vid andra tillfällen. 
Vårdpersonalen behöver ha beredskap för att ta emot och dokumentera delar av berättelsen 
under hela vårdtillfället/vårdmötet.  

I de flesta fall handlar det inte om att ta emot någons hela livsberättelse, utan det handlar om 
berättelsen om vad som är viktigt för patienten just nu, varför sökte den här personen vård och 
vilka förväntningar har den här personen vid detta tillfälle. 
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Här är exempel på frågor som kan ge stöd till berättandet och lyssnandet: 

• Vill du berätta för mig vad det var som gjorde att du kom på det här besöket/till 
sjukhuset/mottagningen nu? 

• Vill du berätta för mig hur det påverkar ditt vardagliga liv? 
• Vad är viktigt för dig, just nu? 
• Vad har du för förväntningar på det här besöket/vårdtillfället? 
• Vad har du för egna möjligheter att nå dit du önskar?  
• Vad har du för resurser? 

Vårdpersonalen behöver göra frågorna till sina egna och anpassa dem till det sammanhang 
och den situation som man befinner sig i.  

En del patienter har inte förmåga att verbalt berätta sin berättelse. Då kan vårdpersonalen till 
exempel ta hjälp av tolk, bildstöd eller patientens kroppsspråk för att förstå berättelsen. Här 
har naturligtvis patientens närstående en viktig roll att fylla, då de kan berätta om personens 
liv, förmågor, gillande och ogillande.  

Utan att arbetet med patientberättelsen syftar till att vara uttalat terapeutisk kan berättandet 
ändå fungera läkande för patienten. Att berätta kan bidra till att personen själv blir mer 
medveten om till exempel sina resurser och kunskapen ökar om sin egen situation. Att bli 
lyssnad på skapar trygghet och då ökar möjligheten till egen reflektion. 

Berättelsen har alltså inte bara som syfte att samla in och att ge information. Det är en del av 
vårdprocessen där patienten får en möjlighet att skapa mening och sammanhang. 

 

Reflektera över  
• Hur tar du/ni emot patientens berättelse idag? 
• Hur kan du/ni skapa struktur och goda förutsättningar för att ta emot patientens 

berättelse? 
 

(Plats för egna anteckningar) 
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Öva på 

• Sätt er två och två. En person får två minuter på sig att berätta en berättelse, det kan 
vara något som hänt på jobbet, något som känns viktigt. Den andra personen lyssnar 
och sammanfattar efter de två minuterna det som berättaren har berättat. Byt roller. 

 

• Fortsätt att jobba två och två, men byt partner. En person får åter två minuter på sig att 
berätta en berättelse, det kan vara samma berättelse som tidigare eller en ny. Den som 
lyssnar skall nu fokusera på vilka resurser som berättaren verkar ha, baserat på den 
information som kommer genom berättandet. Efter de två minuterna delar den som 
lyssnat med sig av vilka resurser den har identifierat. Byt roller. 

 

• Fortsätt två och två och öva nu på att ställa öppna frågor. Öppna frågor är frågor som 
inte kan besvaras med ett ja eller nej. ”Hur upplever du …..?” är en öppen fråga som 
inbjuder till dialog. ”Har du …..?” kan däremot besvaras med ett enkelt ja eller nej. 
 
 
 

 

Uppgift till nästa gång  
• Pröva att lägg till en eller flera mer personcentrerade frågor vid ett patientsamtal, se 

exempel på frågor tidigare i texten.  
• Reflektera över hur samtalet blev, gärna tillsammans med en kollega. 

 

(Plats för egna anteckningar) 
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Partnerskapet 
Partnerskapet innebär att skapa en relation mellan patient/närstående och vårdpersonalen. 
Genom berättelsen och lyssnandet, bildas och stärks partnerskapet. 

Man kan se det som att experter möts med ömsesidig respekt för varandras kunskap. Vården 
måste se patienten som en aktiv partner med kompetens och kunskap som behövs för att 
utforma en ändamålsenlig vård. Partnerskapet behöver vara öppet och respektfullt inför det 
som båda parter tillför relationen. Tillit och trygghet är bärande element i partnerskapet. 

 

 

Det är ett gemensamt ansvar att bygga ett partnerskap, men det är vårdpersonalen som har 
ansvar för att möjliggöra möten och dialog. Vårdpersonalens roll är att bidra med sin 
professionella kunskap till partnerskapet och engagera patienten i en dialog. Det är sedan 
patienten/närstående som väljer vad de delar med sig av och till vem. En förutsättning är att 
vårdpersonalen delar makt och kontroll med patienten och låter patienten vara en aktiv del i 
teamet. 

Relationen mellan patient och vårdpersonal är dock ofta ojämn eftersom den professionella 
kunskapen innebär ett kunskapsöverläge. Detta överläge ger vårdpersonalen makt och därmed 
mer ansvar.  

 

Reflektera över  
• Hur gör du för att initiera ett partnerskap med patienten? Hur skapar du en relation? 
• Vem bjuder egentligen in vem till att delta i vården? Personalen eller patienten? 

 

(Plats för egna anteckningar) 
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Plats för egna anteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uppgift till nästa gång  

• I vilka sammanhang, i din yrkesverksamma vardag, kan patienten blir en mer aktiv del 
av teamet? På vilket sätt kan vi öka patientens delaktighet? Utforska och pröva på! 
Konkreta exempel! Inled nästa gång med att samtala kring era erfarenheter. 
 

(Plats för egna anteckningar) 
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Dokumentation 
Ett personcentrerat arbetssätt utgår ifrån att patientens berättelse inkluderas i journalen och att 
en personlig plan för vård och behandling upprättas och dokumenteras. Planen är en 
överenskommelse mellan vårdpersonalen och patienten. Vårdpersonalen ansvarar för att den 
personliga planen dokumenteras. 

Såväl patientens sjukdomstillstånd, behov, resurser och hur patientens vardagsliv påverkas 
skall framgå i dokumentationen. Detta vägs samman med utredningar och provtagningar. 

Planen uppdateras och kan förändras under vårdtiden och skall finnas tillgänglig för patient 
och närstående. 

 

 

 

 

Reflektera över 
• Hur dokumenteras patientens berättelse idag? 
• Hur kan enheten skapa rutiner för att dokumentera mer personcentrerat? 
• Hur möjliggör vi för patienten att ta del av den gemensamma planen? 

 

(Plats för egna anteckningar) 
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Att komma vidare 
När arbetsgruppen börjar omsätta personcentrering i praktiken, handlar det främst om hur du 
som person och ni som arbetsgrupp tar med er kunskapen, etiken och förhållningssättet kring 
personcentrering, in i de olika aktiviteter som ni utför tillsammans med patient och kollegor.  

Därför är det av vikt att man skapar en struktur som stödjer det nya arbetssättet. Genom att 
arbeta med olika former av reflektion eller feed-back i vardagen, så ger vi oss själva 
möjligheter att hålla personcentreringen i fokus. 

Nedan kommer förslag på olika sätt att arbeta, som kan stödja införandet av personcentrerat 
arbetssätt. Välj någon form som passar er egen verksamhet – eller välj någon annan form, som 
ni redan känner er bekväma med. 

 

Exempel på aktiviteter 
Strukturerad Reflektion: Utgå ifrån en reflektionsmodell. Förmågan att reflektera ökar när 
man tränar på det regelbundet. Stöd i reflektion kan man till exempel få från Kolbs lärcirkel 
eller Gibbs reflektionscirkel. Utgå från små reflektionsgrupper eller par och boka in 10-15 
min tillsammans i veckan.  

Feed-back: Ge varandra återkoppling. Börja med att uppmärksamma goda egenskaper. På så 
sätt stärker ni varandras självförtroende och kan på sikt även börja prata om varandras 
utvecklingsmöjligheter. Jobba i par eller små grupper. 

Skuggning/sit-in: Följ en kollega och observera dennes beteende. Byt roller. Ge konstruktiv 
kritik, vad som gjordes bra kan alltid utvecklas. Avsätt tid för att prata om observationerna 
efteråt. 

Dialogsamtal: Hur bemöter vi och hur kommunicerar vi med varandra på enheten? Hur 
bemöter vi och talar om våra patienter?  

Veckans fråga: Sätt upp en lapp i korridoren, sms´a eller maila ut en reflektionsfråga varje 
vecka. Uppmana till egen reflektion samt att man samtalar med minst en eller två kollegor om 
det man kommit fram till. 

Reflektera över       
• Hur personcentrerat arbetar vi idag? 
• Vilka förändringar skulle vi behöva göra för att arbeta mer personcentrerat? 
• Vad skulle kunna vara vårt nästa steg? 

(Plats för egna anteckningar) 
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Skapa en handlingsplan 
• Vilket/vilka mål har vi? 
• När skall vi göra det? 
• Vem är ansvarig? 
• Hur kan vi mäta och säkerställa förändringen? 
• Vilket stöd behöver vi? 

 

(Plats för egna anteckningar) 
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Summering  
Vad är det viktigaste jag har tagit med mig om personcentrerat arbetssätt? 

(Plats för egna anteckningar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver jag ytterligare fördjupning och hur skall jag i så fall gå till väga? 

(Plats för egna anteckningar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



18 
 

Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt - Ett stödmaterial 
 

Förslag till fördjupning - referenser 
Inledning 
Litteratur: 

Inger Ekmans bok ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik”. 
Kapitel 2-3 

I Ekman, ”Personcentred-care – Ready för prime time”, European journal of cardiovascular 
nursing, 2011 

A Fors, “Personcentred-care after acute coronary syndrome, from hospital to primary care – a 
randomised controlled trial”, International journal of cardiology, 2015 

Filmer: 

Göteborgs Universitet ”Vad menas med personcentrerad vård?” 

Vårdförbundet om Personcentrerad Vård 

Kungälvs Sjukhus ”Andra ronden – personcentrerad rond på en medicinavdelning” 

Filmade föreläsningar med Beng Kristensson Uggla och Inger Ekman, finns på 
sjukvårdsstrategiska teamets hemsida. 

Berättelsen 
Litteratur: 

Inger Ekmans bok ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik”. 
Kapitel 9  

Filmer: 

Landstinget i Kalmar ”Bra bemötande i fokus” 

Landstinget i Sörmland ”Från Guru till guide” 

 

Partnerskapet 
Film: 

Göteborgs Centrum För Personcentrerad Vård ”Partnerskap – personcentrering inom hälso- 
och sjukvård” 

Medstar health ”Please see me” https://www.youtube.com/watch?v=380MiMDoddI 

 

Dokumentation 
Litteratur: 

Inger Ekmans bok ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik”. 
Kapitel 8 
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Komma vidare 
Litteratur: 

Inger Ekmans bok ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik”. 
Kapitel 4-5 

 

 

Länkar till intressanta sidor 
http://gpcc.gu.se/ 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sa-styrs-
varden/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Sjukvardsstrategiskt-team/ 

http://www.landstingetsormland.se/personcentreradvard 

http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/personcentrerad-vard---
vad-ar-det/ 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43180 

 

 
 

http://gpcc.gu.se/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sa-styrs-varden/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Sjukvardsstrategiskt-team/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sa-styrs-varden/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Sjukvardsstrategiskt-team/
http://www.landstingetsormland.se/personcentreradvard
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/personcentrerad-vard---vad-ar-det/
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/personcentrerad-vard---vad-ar-det/
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43180


Framtaget av avdelningen Systemutveckling och Strategi, inom ramen för 
arbetet med att utveckla och implementera personcentrerat arbetssätt i 
Västra Götalandsregionen 2017. 
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