
                                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Personcentrerat arbetssätt 

Västra Götalandsregionen 

 

Information till patienter och 

närstående 

 

 

 

Vill du veta mer? 

Besök vår hemsida 

www.vgregion.se/pca 

Följ oss på instagram! 

personcentrerat_arbetssatt_vgr 

http://www.vgregion.se/pca


                                       

Varför personcentrerat arbetssätt– PCA? 

VGR arbetar med att utveckla och införa personcentrerat 
arbetssätt för att stärka patientens ställning - genom att göra 
patienten mer delaktig i sin egen vård. Patientlagen, som 
trädde i kraft 2015, ställer allt högre krav på ökad 
tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet för patienten. 
Samhällsutvecklingen går i allt högre grad mot att 
medborgarna vill och förväntas ta ett större ansvar för de 
beslut som berör dem. Att arbeta personcentrerat är ett sätt 
att möta dessa krav och närma sig målet med mer jämställda 
och nöjda patienter.  

Personcentreringens grund kommer från tankar kring vad det 
innebär att vara en människa - och den person som man är, 
och att inte bara vara en patient, som är en roll. 
 

Personcentrerat arbetssätt eftersträvar att ta tillvara på dina 

resurser- och att göra dig mer delaktig i beslut kring din vård 

och behandling. 

 

 

        

 

 

 

Tips till patienter och närstående! 

 Berätta om dig själv. Även om viktiga saker i livet och 
inte bara om din hälsa. 
 

 Försök att själv föreslå någon plan för några saker du 
kan förbättra din hälsa med. 
 

 Berätta vad som gör dig glad här i livet. När mår du 
som bäst? 
 

 Berätta om dina närstående och goda grannar och vad 
de hjälper och stöttar dig med. 
 

 Ta fram något bra du gör på din fritid (barnbarn, hund, 
katt, sport etc.). 
 

 Tänk på att även KORTA stunder då du berättar om 
dig själv är viktiga. 
 

 Försök få dela din Hälsoplan med den/de som vårdar 
dig. Be att få den utskriven så alla kan se vad ni 
kommit överens om. 
 

 Fråga personalen om personcentrering och hur de 
arbetar med detta på avdelningen. 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA bygger på en modell av fyra viktiga delar 

          

 

Samtala – genom att samtala och ge plats åt din berättelse, får 
vårdpersonalen en bild av din situation, resurser, förmågor och 
hinder. Att lyssna på din berättelse är ett sätt att bygga 
partnerskap.  

Samarbeta – Skapar en relation, ett partnerskap, mellan 
vårdpersonal och dig som patient. Det handlar om tillit och 
trygghet, som en grund för dialog och samarbete.  

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

Delaktighet- genom att aktivt lyssna, arbeta för ett partnerskap 

och dokumentera överenskommelser skapas delaktighet för 

såväl patient/närstående som för all vårdpersonal.  

  

”PCA är viktigt för att personer skall känna sig 
sedda och bli tagna på allvar, annars blir det ingen 
bra vård. 
Men även för att känna att jag har en självklar och 
positiv delaktighet på min arbetsplats”  
Barnmorska, 48 år 

”Många vill fortfarande inte vara till besvär och uppta 
tid i ”onödan”, tror inte att det finns varken behov av 
eller tid för att berätta- så är det just det som 
efterfrågas! Att jag själv skall vara delaktig i min egen 
vård, ska jag inte bara lämna över det till doktorn?!?” 
Rolf, 62 år  



                                       

Tillsammans utvecklar vi god vård 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom personcentrering är patientmedverkan i 

utvecklingsarbeten en viktig del. För att skapa bra vård 

behöver vi fånga upp ditt engagemang och dina 

intresseområden. Detta gör vi genom att stimulera till 

samarbete och att efterfråga patienter/närståendes 

förbättringsförslag och aktiva medverkan i utvecklingsarbeten. 

För det är när både professionen, med sin medicinska 

kunskap, och patienterna/närstående med sin erfarenhet av 

att leva med diagnoser, skapar vårdprocesser, som det bästa 

resultatet uppnås. 


