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Inget nytt … SKAS (15 år sedan)

Valfrihet, omtanke, professionalism

• Delaktig patient  ”Möt mig som vän”

• -rapportera på rummet tillsammans med patienten

• -förvara medicinlådan inlåst i skåp på rummet

• -förvara journalpärm inlåst i skåp på rummet

• -tillgång till dator med möjlighet till internetuppkoppling, tips på bra länkar, CD-rom etc

• Möjliggör för patienten att själv vara med och fatta beslut om sin utredning och behandling

• Ömsesidig respekt  

• -ge patienten möjlighet att förbereda sig inför ett planerat samtal

• Låta patienten få behålla sin integritet

• -egna kläder

• -bestämma tid för väckning själv

• -servera sig själv kaffe etc när det smakar

• -välja och själv servera sig mat

• -Betrakta anhöriga som en resurs och del av vårdteamet

• Beakta ”ryggsäcken”, kulturkrockar etc

• Patientansvarig sjuksköterska (PAS). Har det övergripande ansvaret för att patienten får en vårdplan 

och planerad uppföljning. 

Referens: Ylva Wallström projektledare Skaraborgs sjukhus
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Ricoeur Paul (1992). Oneself as another. Chicago: University of Chicago Press.; 

Nussbaum, M. (2013). Främja förmågor

En person är någon …

•som känner ansvar för sig själv och sitt liv 

•som har förmågor

•som är sårbar
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Amartya Sen. Nobel Memorial Prize in Economic Siences 1998. 

Patient

Maktlöshet

Att inte bli lyssnad på

Att inte vara en i teamet
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Personcentrering i 

hälso- och sjukvård…

Inled partnerskapet -

patientens/närståendes berättelser

Utveckla partnerskapet -

formulera tillsammans en personlig hälsoplan

Säkerställ partnerskapet -

dokumentation av överenskommelsen

Ekman I, et al. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011.

Ekman I, et al. BMJ. 2015

Ekman m fl. (2014) Personcentrering i hälso- och sjukvården. Liber

Vi vill vara en 
partner i hälso-
och vårdteamet

Ge oss 
förutsättningar 
att vara partner 
vi vill förstå

Vi vill ha en proaktiv roll 
och samskapare av vår 
hälso- och sjukvård

Gör inte bara FÖR oss 
utan MED oss
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Att främja det goda livet, med och 

för andra i rättvisa institutioner

Ricoeur P. Oneself as another 1992. Chicago university Press.

Etik i praktiken
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Personcentrerat arbetssätt

Att främja det goda livet (hälsa),

med och för patienter, närstående 

och medarbetare i rättvisa 

organisationer 
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Signifikanta effekter vid kontrollerade studier
Patienter rapporterar:

• De känner sig tryggare 

• Högre tillit till sin egen förmåga

• Symtomlindring

• Ökad livskvalitet

Personalen rapporterar:

• Lägre arbetsstress

• Högre arbetstillfredsställelse

• Bättre psykosocialt klimat

Observationer:

• Signifikant minskning av trycksår eller annan medicinsk komplikation

• Effektiv utskrivningsplanering

• Färre sjukhusinläggningar

30 % - 50% reduktion i antal vårddagar

40% reduktion i vårdkostnader 

Olsson L-E et al, 2006, 2007, 2009, 2014 Ekman I, et al: 2011, 2014

Dudas K, et al 2013, Brännström & Boman 2014, Fors A et al. 2015, 2016, 2017



www.gpcc.gu.se

Personcentrerad nära vård

Reaktiv expertvård Preventiv egenskattning & analys

Patient möter expert Delad expertis

Sjukhus för sängliggande Närvård i partnerskap

Hierarkiska, publika ronder Jämlika & personliga samtal
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I praktiken
- Hälsoplan uppdateras regelbundet 

- Behov och resurser identifieras 

tillsammans

- Tydlig fördelning av ansvarsområden

- Alla del av ett Hälsoteam
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Personcentrerad vård på psykos
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Personcentrerad psykosvård vid Psykiatri Psykos 

innehåller inslag från modellerna

• Personcentrerad vård (www.gpcc.gu.se)

• Integrerad psykiatri

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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Vård och Stödsamordning

142013-10-30

Integrerad Psykiatri- RACT
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Resursgrupp- bärande komponent i integrerad 

psykiatri/RACT

Presentationen

s namn

15

Patientens 
berättelse. 

Utredning av 
patient och 
närståendes 

förmågor och behov

Preliminär planering 
av vårdplan. Beslut 
om vilka som ska 
vara med, hur det 

ska gå till.

Resursgruppsmöte 
som ligger till grund 

för behandlingen

Uppföljning av mål, 
delmål och 

utvärdering av 
effekter
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Resultat

(Malm m.fl., 2003)

• Patienterna som deltog i Integrerad psykiatri var:

– mer nöjda med sitt behandlingsprogram

– förbättrade sin sociala funktion mer

• Långtidsuppföljning visar att resultaten håller i sig (Malm m. fl., 2014)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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PCPC vid Psykiatri Psykos

• Två projekt:

• Implementeringsprojekt

• Forskningsprojekt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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PCPC Implementeringsprojekt

• Faser:

• Förberedelser: möten, ekonomi, information, ”uppvärmning” av 

personal 

• Utbildning för personalen inom slutenvården

• Implementering av det ”nya” arbetssättet

• Fortsatt arbete enligt utarbetad plan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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PCPC Forskningsprojekt

• Syfte – att utvärdera Personcentrerad psykosvård

• Data på olika nivåer:

– patienter

– vårdavdelningar

– närstående (om patienterna vill)

– personal

• Förmätning, eftermätning, ev. uppföljning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset     

Psykiatri Psykos      
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1. Finns
anteckningar i vpl?

(n=56/54/57)

3. Har patient
deltagit?

4. Baserad på
patientens
berättelse?

5. Framgår
patientens resurser?

6. Framgår
patientens tankar,

önskemål..?

7. Framgår om
patienten getts

möjlighet att läsa
vpl?

8. Har vpl
uppdaterats?

9. Har vpl
uppdaterats enl

patientens
synpunkter?

Audit 1: Dec-16, n=52 Audit 2: Feb-17, n=48 Audit 3: Mar-17, n=51

Kommentar: 

-På fråga 1 är %-talen baserade på antal existerande vårdplaner, se n-tal i stapelrubriken (56 för audit

1 etc), medan resten är baserade på antal vårdplaner med innehåll (se n-tal i kolumnbeskrivningen, 52 

för audit 1 etc)

-Trevlig trend på fråga 3. 

-Mkt glädjande att se trenden på fråga 4! Det är ju själva grunden i PCPC att patientens berättelse tas 

med.

-Det är ett bra resultat att i närmre 60% av vpl så framgår patientens resurser och tankar/önskemål.

Audit av vårdplaner, PCPC: andel ja-svar (alla 4 avd)
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Hinder för implementering

• Konservativa vanor och strukturer; 

• Skeptiska och stereotypa attityder från

professionsföreträdare;

• Journalsystem, lokaler, schema, 

personalomsättning etc. 

Moore L et al. Barriers and facilitators to the implementation of person-centred care in different healthcare contexts. 

Scand J Caring Sciences 2016
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Underlättar vid implementering

Tålamod

Uppföljning av resultat

Intresse från ledningen och från andra
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Lästips
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VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN 

WWW.GPCC.GU.SE


