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Vad är ett Hälsofrämjande förhållningssätt?

Gå till www.menti.com
använd koden 2908 8894
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Hälsobegreppet har två dimensioner
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Den självskattade hälsan påverkar prognosen



Se sjukdomen 
Bedöma
Behandla
Ordinera

Se personen
Förstå 
Föra dialog
Stödja/motivera

Sjukdomsorienterat förhållningssätt



Se personen
Förstå 
Föra dialog
Stödja/stärka

Hälsofrämjande förhållningssätt

Se sjukdomen 
Bedöma
Behandla
Ordinera



• Tilltro
• Tillit
• Delaktighet

Ledning

Vårdmiljö

Arbetsmiljö

Onkologi…

Psykiatri

Organisation

Miljö

Verksamheter

Vårdmöten

Styrning



Personcentrering



Vad är Personcentrering?

Gå till www.menti.com
använd koden 2908 8894



Ett förhållningssätt 
som inbegriper hur vi 
ser på varandras lika värde

Ett förhållningssätt som 

innebär att vara inlyssnande 

och inbjudande i alla möten 

Bryta den hierarkiska 
strukturen i vårdmötet 
för en jämlik struktur

Ett mindset

En jämlik relation

Lyssna på 
patienten

Individanpassa

Ett förhållningssätt som 

genomsyrar hela 

verksamheten och inte 

enbart i patientmötet
Att vårdpersonal vågar 

ställa frågan varför ”är du 
här” och att lyssna på 

svaret och ha respekt för 
svaret så att vi bekräftar 
patientens upplevelse

Säkra att patienten 
förstår vad som 

händer och varför 
det händer

Tiden i mötet är 
inte avgörande

Att både personal och 
patient förstår varför 

för att kunna motivera 
till förändring Vad är personcentrerad vård?

Ledningens första reflektioner.

Se 
patientperspektivet 

i ett vårdflöde

Ge utrymme för 
patientens berättelse 

och erfarenhet

Ge patienten 
förutsättningar och 

trygghet att ratta sitt 
eget liv och sin egen 

sjukdom

Säkra ett jämbördigt 
förhållande i mötet –

ett partnerskap
Använd patientens 

kunskap, resurser och 
förmågor



Personcentrering ett perspektivskifte

Personcentrerad vård är ingen modell 
utan ett etiskt  förhållningsätt
Innebär att se den enskilda  personen, 
involvera och anpassa efter  individens 
behov, resurser och förutsättningar.
Vården kan bli mer jämlik och mer 
kostnadseffektiv.



Grunden för personcentrerad vård

Att se en person med en sjukdom
och inte en sjukdom hos en person

Har sin utgångspunkt i personens
upplevelse av sin verklighet

Är mer än resultat av provsvar, 
undersökningar och objektiva fynd

Att se en person med en sjukdom och 
inte en sjukdom hos en person

Att utgå från  personens upplevelse
av sin verklighet

Att se mer än resultatet av provsvar, 
undersökningar och objektiva fynd



Gemensam 
förståelse av 

personcentrering

…lyssna till patienters, närståendes eller 
medarbetares berättelser och erfarenhet och 

ta vara på deras kunskaper och förmågor

…sträva efter en jämbördig relation för att 
tillsammans skapa värde

…främja hälsa genom att öka tilltron till den 
egna förmågan



Patienten i centrum eller Personcentrering?

Patient
- Sak
- Diagnos
- Behandling
- Rehabilitering

Person
- Relation
- Förmågor – eget ansvar
- Sårbarhet



Amartya Sen. Nobel Memorial Prize in Economic Siences 1998. 

Patient

₋ Maktlöshet
₋ Att inte våga säga sin mening
₋ Att inte vara en i teamet



Förändrade arbetssätt över tid
Förr Idag I framtiden?



Personcentrerat arbetssätt i praktiken

Ekman et al., Eur J Cardiovascular Nursing 2011
Ekman et al., BMJ 2015.

Sam
ska
pan
de

Inled ett ”partnerskap”
Lyssna till berättelsen

Utveckla ”partnerskapet”
tillsammans formulera en gemensam plan för 

utredning, behandling och  rehabilitering

Säkerställ ”partnerskapet”
Dokumentation av  överenskommelsen 

som personen förstår och bekräftar



En personcentrerad organisation

Ledare/Chef*

Patient Vårdpersonal,

Personcentrerad Vård
Partnerskap (Patient - Vårdpersonal)
• Personens egen berättelse
• Överenskommelse (delat beslutsfattande)
• Dokumentation kring beslut (hälsoplan)

Personcentrerat Ledarskap
Partnerskap (Medarbetare - Chefer/Ledare)
• Medarbetarnas upplevelser och förutsättningar
• Delvis delegerat beslutsfattande
• Dokumentation kring beslut, strukturer och processer

Personcentrerad organisation & ledning
Partnerskap (Chefer – Högsta ledning)
• Chefernas upplevelser och förutsättningar
• Delegerat beslutsfattande
• Dokumentation kring beslut, strukturer och processer.

Ledning



Struktur

Rondrutiner

Dokumentationssystem

Samtalsmallar

Standardiserade  vårdmoment

Bemötande

Önskat läge

Förståelse för varandras 
arbetssituation

Psykosocialt  arbetsklimat

Nyfikenhet

Informationsmaterial

Nuläge

Medarbetarskap

Lyssnande

Samarbete
Dialog

Kommunikationskanaler

Kommunikation

Checklistor

Schema

Mätning

Exempel utveckling av personcentrering

Inredning

KulturLedarskap



God och nära Vård?



Kännetecken för God och Nära Vård

• mer flexibel
• ofta mobil
• möter och inkluderar patienten/brukaren, såväl fysiskt som kognitivt
• Personen är en aktiv partner och medskapande i sin vård
• vården samordnas och hänga ihop oavsett huvudman eller vårdaktör





” What patients want is not rocket science, which 

is really unfortunate because if it were rocket 

science, we would be doing it. We are great at 

rocket science. We love rocket science. What 

we’re not good at are the things that are so 

simple and basic that we overlook them.

Laura Gilpin - plantree


