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Personcentrerad hälso- och sjukvård – vad och varför?

Innehåll

Strategier för att göra vården mer personcentrerad

Utgångspunkter som stöd i utvecklingsarbetet 

Viktiga områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård 



Studier har visat att vissa aspekter av personcentrering är svaga områden 
för den svenska hälso- och sjukvården

Exempelvis Vårdanalys rapporter:

• Utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård 

• Rapporter om vårdens tillgänglighet 

• Rapporter om samordning av vården utifrån patienternas perspektiv

• Rapporter som jämför patienterfarenheter i Sverige och andra länder      

Delaktighet SamordningInformation Tillgänglighet 



Vårdanalys har tagit initiativ till en forskningsantologi och utifrån den tagit 
fram en svensk rapport om personcentrering 

Forskningsantologi om 
personcentrerad vård

Lärdomar och slutsatser från 
antologin i en svensk kontext



I antologin konstateras att kunskapen om hur man skapar förutsättningar 
på systemnivå för en personcentrerad vård är begränsad

Tidigare arbete med 
personcentrering 

fokuserar framför allt 
på vårdmötet

Det finns begränsat 
med kunskap om 

strategier på 
organisation- och 
systemnivå som 

skapar förutsättningar

Det finns behov av 
åtgärder på alla 

nivåer i hälso- och 
sjukvårdssystemet 



Personcentrering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården – inte en 
styrmodell 

Personcentrering kommer praktiken 
att betyda olika saker, i olika 
situationer, för olika individer

Personcentrering innebär att
utgå från individens behov,
preferenser och resurser

Personcentreringen ska  
omfatta alla delar i patientens 

vårdprocess



Personcentrering ur ett patientperspektiv



Personcentrering: Medel, mål eller rättighet?

RättighetMålMedel
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Sex strategier som används för att göra vården mer personcentrerad – i 
rapporterna sammanfattas forskningsläget kring dessa strategier

✓ Att behandla patienten som en person med respekt 
för hens behov, preferenser och resurser

✓ Att tillhandhålla en tillgänglig vård som är 
samordnad och erbjuder kontinuitet

✓ Att underlätta för patienten att vara medskapare i 
sin egen vård och hälsa

✓ Att låta patienten vara med och välja behandling 
och vårdgivare 

✓ Att arbeta tillsammans med invånarna i 
utformningen av hälso- och sjukvården samt 
utformningen av forskning

✓ Att mäta och följa upp personcentreringen ur ett 
patient- och befolkningsperspektiv



Arbeta tillsammans med invånarna i utformningen av hälso- och sjukvården

• Delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården 
kan äga rum på alla nivåer, i olika faser av 
utformningen och ta olika form

• Det finns en stor bredd av metoder och aktiviteter för 
att involvera människor i utformningen av vården
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Utgångspunkter för utvecklingsarbete för en mer personcentrerad vård



Målbild: Personcentrering ur ett patientperspektiv



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov i styrning och ledning 

• Styrning och ledning bör i större 
utsträckning 

– ha ett användarfokus

– baseras på kunskap kring 
patienters behov, erfarenheter 
och preferenser

• Stor potential i ökad 
patientmedverkan i utvecklingsarbete

• Medarbetarnas delaktighet och 
engagemang är en central resurs 



För att uppnå en mer personcentrerad vård behöver ledarskapet utvecklas 

”Chefer och ledare i vården behöver 
bättre kunskaper och kompetens i 

systemutveckling, förändringsledning 
och personcentrering”
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 Vårdmöten och kontakter behöver i större utsträckning präglas av medskapande

 Personcentrering behöver prägla alla delar av patientens vårdprocess

 Alla nivåer behöver skapa förutsättningar för personcentrering

▪ Personcentrering behöver vara en utgångspunkt för styrning och ledning 

▪ Det behövs bättre förutsättningar för kontinuitet och samordning 

▪ Grundutbildningar och fortbildning behöver anpassas till en mer personcentrerad vård

 Patienter och närstående behöver involveras på olika sätt i utvecklingsarbetet 

 Vårdens uppföljning behöver ha ett tydligare patient- och befolkningsperspektiv

 Det behövs mer kunskap om personcentrering.

Viktiga områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård 
i Sverige 
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