
Utveckling av ett
Personcentrerat 
arbetssätt - PCA

För chefer och ledare



Gemensamt reflekterande samtal!



Utgångspunkter –
våra, era, verksamheternas?



Vad är viktigt för dig att få 
svar på idag?



Agenda

o Personcentrering – varför och vad är det?

o Att arbeta personcentrerat som chef

o Leda och stödja personcentrerat 
utvecklingsarbete



Personcentrering – varför och vad är det?



PCA – varför skall vi göra det här?

o Ett sätt att stärka personens ställning, delaktighet, skapa 
värde och öka möjligheterna för personers kunskaper, 
resurser och behov att stå i centrum.

o Ett sätt för hälso- och sjukvården att möta de förändringar 
som kommer med ökade grupper av patienter som lever 
längre med komplexa sjukdomstillstånd

o Ett sätt att anpassa hälso- och sjukvården till den 
samhällsutvecklingen, där invånarna tar ett större ansvar.

oPositivt för medarbetare/arbetsmiljö
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Digitalisering

Nya kompetenser

Nya behandlings-
metoder

…..
…..



Pers

Personfilosofi 

Vad innebär det att 
vara en människa?

Personcentrerat Arbetssätt 
– PCA

Se en person med resurser, 
kunskap, förmågor och 

behov.  Arbeta tillsammans 
och dela beslutsfattandet

Personcentrerad 
Pedagogik

Patientens 
perspektiv

Ledarskaps-

perspektiv

Personcentrerad 
vård

Personcentrering i hälso- och sjukvård

Medarbetarens 
perspektiv



”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

”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



Patienten i centrum Personcentrering - Patienten i teamet

Patientens
behov



Att arbeta personcentrerat som chef



Varför arbeta personcentrerat som chef & ledare? 

o Förhållningssättet ska genomsyra hela 
organisationen – då behöver ledarskapet visa det

o Ett sätt att förbättra psykosociala arbetsmiljön

o Ett sätt att rekrytera och behålla kompetens

o Se resurser som personen/medarbetaren har och ta 
till vara på dem i verksamheten



Styrkebaserat förhållningssätt

Individen som passiv mottagare
Fokus på verksamhet; Vi vet!
Göra saker rätt
Expertfokuserat
Top down
Göra ”för”
Samverka
Avgränsat, kontrollerat
Avtal, uppdrag och ansvar

Individen som medskapande resurs
Värdeskapande i fokus - vi frågar och involverar
Göra rätt saker
Multidisciplinärt, över gränser
Bottom up
Göra ”med”
Samarbeta
Öppet att testa, skala upp
Relationsbyggande & sammanhang

Traditionellt förhållningsätt



Tillit kan vara att lita till den egna 
förmågan, att ha mod att släppa 
kontrollen, att övervinna rädslan att 
göra fel eller att kunna ge utan garanti 
om att få något tillbaka.

Tillitsbaserat ledarskap – utgår från att 
dialog, överenskommelser och 
relationer ger möjlighet att ta till vara på 
människors fulla potential och leda 
framåt.



Ledarens roll är att uppmuntra till fritt tänkande, visa på olika 
möjligheter, hjälpa till att se problemen från olika håll och på olika 
sätt. Bolla tillbaka och inte ge en färdig lösning! 

Ökad tilltro till egen förmåga – utvecklas till aktiva, självgående och 
engagerade medarbetare.

En innovationsvänlig kultur som tillåter att våga pröva, att få lov att 
göra fel och pröva igen, tänja på gränser och tänka nytt är 
gynnsamt.

Feedback och bekräftelse på utveckling och utfört arbete är 
centralt.

Mod
Nyfikenhet
Öppenhet
Närvaro

Kommunikation
Kreativitet

Samverkande
Insikt och självkännedom



Att arbeta med utgångspunkten 
att vi är experter som möts med 
ömsesidig respekt för varandras 

kunskap och där båda parter tillför 
kompetens och kunskap

Att som ledare, genom 
kultur och struktur, 
aktivt arbeta för att 
minska det trefaldiga 
underläget. 

Att se resurser hos 
personen och ta till 
vara på det i 
verksamheten



Personcentrerat arbetssätt i praktiken 



o Vårt ansvar är att skapa förutsättningar och ta initiativ till 
samtal där personens berättelse ges utrymme. 

oGer en bild av drivkrafter, resurser och eventuella behov 
eller hinder. 

oGer en personlig förståelse av en situation, relation eller hur 
arbetet och vardagen kan bli påverkat av olika faktorer. 

Vad är viktigt för dig, just nu?

Vad har du för förväntningar 
på det här samtalet?

Vad har du för egna 
möjligheter att nå dit du 

önskar? 

Vad har du för resurser?

På vilket sätt ger du förutsättningar för personens berättelse att ta plats?

Samtala –
berättelsens betydelse



Samförstå – partnerskap

o En relation mellan medarbetare/chef eller mellan 
kollegor

o Genom berättelsen och lyssnandet, bildas och 
stärks partnerskapet 

o Tillit och trygghet är de bärande elementen

o Bygger på att vi investerar något av oss själva

Hur gör du för att initiera ett samförstånd/partnerskap med dina medarbetare? 



Samarbeta - överenskommelse 
och gemensam plan

o Bygger på personens berättelse

o En plan för utveckling och mål

o Skapar trygghet

o Tydlighet kring vem som har/får ansvar för vad

o Rymmer personens resurser och hinder

o Delas/är tillgänglig för alla inblandade

o Transparens och delaktighet i beslutfattande (där det är 
möjligt) stärker partnerskapet och ger möjlighet för 
delaktighet.

På vilket sätt arbetar ni med utvecklingssamtalets plan tillsammans idag?



Delaktighet

Delaktighet skapas genom samtalet, samförstå och samarbeta (på 
både individ- och gruppnivå) och  ger en viktig helhet.

o Delaktighet ökar motivationen och stärker medarbetarens kopplingar till 
arbetsgruppen. Det handlar om att skapa möjligheter som underlättar för 
alla att vara aktiva, initiativtagande och engagerade medarbetare som 
aktivt bidrar till utvecklingen. 

o Delaktig i fattade beslut – ger upplevelse av påverkansmöjligheter och ser 
man medarbetaren som kapabel och ansvarstagande, behöver vi ha en 
struktur där vi delar med oss av information, och där de beslut som man 
kan ta tillsammans är öppna för delat beslutsfattande.

o Bidrar till ett bättre arbetsklimat - en arbetsmiljö med en stark atmosfär av 
delaktighet har visat sig viktigt för individernas friskhet och välmående 
(Bergman & Klefsjö, 2014). 





Leda och stödja personcentrerat 
utvecklingsarbete



Christian Colldén, forskare, Chalmers



Vad krävs av chef och ledningsgrupp?



Ta till vara medarbetarnas 
erfarenheter och upplevelser

Låt medarbetarna vara med och 
äga och driva förändringsarbetet

Skapa utrymme för medarbetarnas 
lärande- reflektions och 

utvecklingsprocess Ge mandat åt förändringen 

Fatta nödvändiga beslut

Ta bort strukturhinder

Stödja införandet av nya 
rutiner



Investera i reflektionstid!





Exempel på utvecklingsarbeten
o Egenrond på psykosavdelning

o Brukarstyrd inläggning inom allmänpsykiatri

o Dokumentationsförändringar –
personcentrerade sökord i mall för 
ankomstsamtal, mall för vårdplan

o Vård- och läkemedelsberättelse och vårdplan 
gemensamt

o Reflektion i vardagen för medarbetare

o Kulturtolkar

o Peer-support

o Mobilisering och personcentrering

o Personcentrerad rond

o Användande av förnamn – t ex på tavla vid 
sängen

o Bed-side rapportering

o Patient med på vårdkonferens

o Arbeta med mål i rehabplan, tillsammans med 
patienten

o Öppna frågor i ankomstsamtal, vid triagering på 
jourcentral, på medicinmottagning

o Brukarråd

o Klimakteriemottagning utifrån patienternas 
behov

o Värdegrundsarbeten för personalen

o Genomgång av rutiner 



Glöm inte att ha patienterna 
med i utvecklingsarbetet!

Hur arbetar ni med det idag?



Vilket är ditt nästa steg?
När ska du göra det?
Vilket stöd behöver du då?
Hur följer du upp?



www.vgregion.se/pca

personcentrerat_arbetssatt_vgr PersoncentreratarbetssattVGR

Katrin Modig Pallin
Förändringsledare 

Personcentrerat arbetssätt
0700-206496

Charlotte Almkvist Hall
Förändringsledare 

Personcentrerat arbetssätt
010-4356208

charlotte.almkvist.hall@vgregion.se katrin.modig-pallin@vgregion.se
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