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INTRODUKTION
Detta dokument är en handledning för PCV-spelet, ett digitalt spel 
med syfte att bidra till en djupare förståelse kring personcentrering 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg – även kallat personcentrerad  
vård.

Handledningen avser att ge stöd och vägledning i genomförandet av 
de gruppgemensamma diskussionsdelar som med fördel kan  
komplettera spelet. Det är betydelsefullt att betona att detta är en 
generell handledning som kan anpassas till den egna verksamheten 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Den kan även nyttjas under ett 
utbildningsprogram och då anpassas för att på bästa sätt vara  
tillämpbar för studenterna. När ordet verksamhet benämns i  
handledningen syftar det till verksamheter inom hälso- och sjukvård 
samt omsorg och utbildningsprogram inom dessa områden.

Detaljerad information om spelgenomförandet återfinns i bilaga 1 och 
mer information om spelets olika nivåer i bilaga 2. Handledningen  
avslutas med en epilog.

PERSONCENTRERAD VÅRD
Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg,  
sammanfattas i denna text till Personcentrerad vård och utgår ifrån  
patientens upplevelse av situationen samt hens förutsättningar,  
resurser, hinder och behov. Utgångspunkten är att lyssna på patientens 
(ofta med närstående) berättelser, vilka tillsammans med övriga  
undersökningar och hälso- och sjukvård samt omsorgsgivarens  
uppdrag bildar underlaget för en hälsoplan.
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PCV-SPELET
PCV-spelet är framtaget av forskare och pedagoger på GPCC (Centrum för  
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet), medarbetare på HFS (Hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård) samt kliniskt verksam personal, patienter och studenter.

Spelet är uppdelat i flera nivåer efter en väl vald progression via en karta. Olika uppdrag 
inom och utanför spelet, en anslagstavla med filmer och texter samt ett quiz är delar 
av innehållet. Vissa nivåer i spelet kan upplevas repetitiva och syftet med det är att få 
uppleva olika situationer och verkligen befästa förhållningssättet under spelets gång 
Efter avklarat spel kan spelaren ladda hem ett certifikat.

VAD ÄR SYFTET MED SPELET?
Syftet är att du på ett lustfyllt och professionellt sätt kan lära dig VAD personcentrerad 
vård innebär och HUR du kan arbeta med det i praktiken. Du som spelare får möjlighet 
att reflektera kring och lära dig mer om personcentrerad vård, förstå förhållningssättet 
men också fundera över hur det kan användas i den egna arbets- och  
studiesituationen.

VARFÖR SPELA ETT SPEL?
Spelifiering (gamification) är användandet av spelmekanismer inom verksamheter som 
traditionellt inte hör samman med spelande – som till exempel utbildning, hälso- och 
sjukvård samt omsorg. Utforskande, experimenterande och lekande är tre ord som 
präglar ett spel. Med hjälp av PCV-spelet kan lärande varieras, flera sinnen användas 
och bidra till mer lustfyllt lärande.

”ETT ROLIGT OCH NYTÄNKANDE SÄTT ATT REFLEKTERA PÅ”
         – SJUKSKÖTERSKA I KLINISK PRAKTIK
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HANDLEDNING
Utgångspunkten är att handledningen skall hjälpa till att skapa samtal om  
personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter. Det är din 
uppgift som samtalsledare, att tillsammans med gruppens deltagare, formulera  
ramarna för träffarna. Som samtalsledare är det också ditt uppdrag att föra träffarna 
framåt.

Denna handledning utgör ett förslag på upplägg för sju tillfällen. Tanken är att de sju 
tillfällena ska ske över tid för att möjliggöra en process av reflektioner, både individuellt 
och i grupp. Optimalt är alla relevanta roller finns representerade i gruppen.

Ni väljer själv när ni vill träffas men ett sätt är att använda en undervisnings- eller 
mötestid som redan är planerad och där ge tid för era studier i personcentrerad vård. Ni 
kan självklart slå ihop och anpassa de tillfällen som ni tycker är mest betydelsefulla för 
den egna verksamheten.

TILLFÄLLE 1
ALLA SKA HA SPELAT NIVÅ 1, 2, 3
Ni ska vid detta tillfälle få möjlighet att reflektera tillsammans kring personcentrerad 
vård. Därför är det väsentligt att ni börjar den första träffen med att presentera er för 
varandra.

Utgå från era individuella anteckningar från spelet. Börja att enskilt fundera på vad 
partnerskap och resurser är för dig för att sedan samtala tillsammans.

Titta sedan på filmen ”Partnerskap” tillsammans. Därefter går ni över till 
frågeställningarna som riktar sig mot er som grupp. Anteckna gärna på det sätt som ni 
är bekväma med, förslagsvis på en tavla för att på så vis synliggöra diskussionen.

FRÅGESTÄLLNINGAR ENSKILT
- Vad är partnerskap för dig?

- Vi har alla resurser som hjälper oss i vår vardag. Det kan handla om inre styrkor,  
förmågor och förutsättningar. Fundera över vilka dina är.

- Hur talar personerna om personcentrerad vård i fikarummet? Kände du igen dig i 
något?

- Detta tar jag med mig efter att ha spelat nivå 1, 2 och 3.

👥FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
- Delge gruppen det som du kommit fram till när du har spelat nivå 1, 2 och 3.

- Vilka resurser kan ni tillsammans komma på? Skriv upp och synliggör för varandra.
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TILLFÄLLE 2
ALLA SKA HA SPELAT NIVÅ 4
Börja med att intervjua varandra kring resurser i er vardag, berätta om en upplevelse i 
er egen verksamhet. Det gör inget om ni redan har gjort övningen i spelet tidigare, det 
är alltid bra med mer erfarenhet. Hittade ni oväntade resurser hos varandra?

Fortsätt tillfället med att se på filmen ”Patienter” tillsammans. Fundera och diskutera 
sedan kring frågeställningarna nedan. Utgå gärna ifrån spelets upplägg på hälsopla-
nen. Känner ni igen er? Vad tror ni är fördelarna med ett noga förberett samtal?

👥FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
- Vad anser ni är viktigt vid dokumentation av en hälsoplan?

- Fundera över hur ni kan utveckla er dokumentation (journalanteckningar, hälsoplaner, 
remisser) för att få den mer personcentrerad?

- Vad innebär det att göra överenskommelser med patienten om hälsoplanen?

TILLFÄLLE 3
ALLA SKA HA SPELAT NIVÅ 5, 6
I de två första tillfällen har spelet utgått från den enskilda personens tankar och upp-
gifter. Börja nu fundera på er gemensamma situation i hela verksamheten. Tillsammans 
ska ni identifiera vad ni gör som är personcentrerat. Försök hitta likheter och skillnader i 
sättet att arbeta personcentrerat i ert dagliga arbete.

Titta gärna tillsammans på några av filmerna där olika yrkesroller finns representerade. 
Skriv upp allt på en tavla så att ni får en bra översikt under samtalets gång.

👤

FRÅGESTÄLLNINGAR ENSKILT
Fundera över din arbetssituation och reflektera över fördelar och nackdelar som du 
upplever kring personcentrerad vård.

FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
Beskriv din arbetssituation för gruppen.

- Vad har ni som team gemensamt och vad skiljer era olika roller?

- Vad gör ni idag som är personcentrerat?

- Vad kan förändras och förbättras?
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TILLFÄLLE 4
ALLA SKA HA SPELAT NIVÅ 7, 8
Vid tillfälle 3, identifierande ni hur er verksamhet ser ut. Tillfälle 4 går ut på att fundera 
över vilka förändringar och anpassningar ni kan göra. Nu ska ni fundera över hur och 
vad kan ni förändra redan idag? Börja med den enskilda frågeställningen och låt alla 
fundera en stund. Vidare tar ni några minuter och låter alla skriva upp sina tankar kring 
verksamheten och dess personcentrerade arbetssätt på post-it-lappar. Fäst alla lappar 
på en vägg och börja sedan sortera dessa och se om ni kan hitta något mönster i de 
olika lapparna. Efter det sorteras lapparna efter tre kategorier; arbetsinsats, delmål och 
vision. Arbetsinsatsen är resan mot visionen, skapa gärna en prioriteringslista där det 
finns något som ni redan idag kan börja arbeta med. Delmål krävs det vanligen för att 
nå visionen. Visionen är sluteffekten som man vill uppnå, drömscenariot för den  
perfekta verksamheten.

EXEMPEL PÅ KATEGORISERING:
Ta gärna en bild av den kategorisering och kartläggning som ni gjort, för att längre fram 
kunna gå tillbaka och se hur verksamheten utvecklats.

FRÅGESTÄLLNINGAR ENSKILT
- Vad tycker du skulle kunna vara en rimlig förändring i verksamheten? Anteckna gärna.

👥FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
- Hur kan ni tillsammans göra rimliga förändringar i er verksamhet?

TILLFÄLLE 5
ALLA SKA HA SPELAT NIVÅ 9
Genomför quiz tillsammans och diskutera de frågor, synpunkter och åsikter som  
kommer upp. Titta gärna på filmen ”Vårdförbundet” tillsammans. Avsluta med att  
utvärdera och sammanfatta de tillfällen som ni träffats.

👥FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
- Hur har din syn på partnerskap förändrats under spelets gång?

- Hur har din syn på personcentrerad vård förändrats? Reflektera tillsammans.
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TILLFÄLLE 6
NÄR SPELET ÄR KLART
Detta tillfälle bör komma några månader efter tillfälle 5, detta för att alla ska få  
tillräckligt med erfarenhet och kunna reflektera kring sin nuvarande vardag. Börja med 
de enskilda frågeställningarna och gå sedan vidare till frågeställningarna i grupp. Utgå 
då gärna från den kategorisering eller kartläggning som ni tidigare skapat (tillfälle 4) 
ihop, samtala och titta på hur verksamheten utvecklats. Har ni tillsammans uppnått 
några delmål? Hur kan ni arbeta för att komma närmare er vision? Vill ni inspireras så 
titta gärna på filmen ”Ubuntu” tillsammans, där får ni möta ett kreativt sätt att visualisera 
och samtala om personcentrerad vård.

👤

FRÅGESTÄLLNINGAR ENSKILT
- Identifiera tre framgångar och tre utmaningar som du upplever i din nuvarande  
arbetssituation kopplat till personcentrerad vård.

- Vilka effekter ser du i verksamheten nu när ni arbetar mer personcentrerat?

👥FRÅGESTÄLLNINGAR I GRUPP
- Vad behöver ni göra för att möjliggöra ett än mer personcentrerat arbetssätt? Lista 
det ni kan göra och prioritera det som redan nu är genomförbart er verksamhet.

TILLFÄLLE 7
YTTERLIGARE INFORMATION
För de grupper som önskar så finns det mer material att tillgå. Det är bra om ni  
som grupp fortsätter att träffas kontinuerligt och diskutera situationer avseende  
personcentrerad vård som ni är med om. Lyssna, planera och dokumentera, på så vis 
kan de utvecklas vidare mot målet om hållbar hälsa genom hållbar vård.

MER MATERIAL
Håll dig uppdaterad på ny forskning och information.

www.gpcc.gu.se

MÖT OSS PÅ
www.facebook.com/gpcc.gu

@TDJeanette

www.slideshare.net/Peopleatgpcc
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EPILOG
Sammanfattningsvis är personcentrering inom hälso- och sjukvård 
samt omsorg en etik och en människosyn för vägledning i vardagen.

Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter/ 
närstående och professionella inom hälso- och sjukvård samt  
omsorg. Baserat på noggrant lyssnande på patientens berättelser  
(ofta tillsammans med närstående) och övriga undersökningar skrivs 
gemensamt en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för  
genomförande och med kort- och långsiktig uppföljning.

Vi skapar tillsammans en kultur och organisation som kännetecknas  
av en personcentrerad etik som med filosofen Paul Ricoeur hjälp kan 
formuleras som ”Strävan efter det goda livet, med och för andra i  
rättvisa institutioner”. Det goda livet är för oss hälsa, med och för att vi 
arbetar i ett partnerskap i en rättvis organisation.

Avslutningsvis vill vi lyfta den vision som en av spelets grundare GPCCs 
(Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet) har.

”HÅLLBAR HÄLSA GENOM HÅLLBAR VÅRD: ATT FÖREBYGGA 
OCH MINSKA LIDANDE SAMT STÄRKA VÅRDENS EFFEKTIVITET 

GENOM PERSONCENTRERAD VÅRD.”
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UNDER TILLFÄLLET
Gruppen bör utse en samtalsledare innan varje tillfälle, ansvaret kan med fördel  
varieras mellan gruppens medlemmar. Samtalsledaren ansvarar för samtalsstrukturen 
och att alla i gruppen får utrymme att prata.

1. Enskild reflektion, förslagsvis utifrån de frågeställningar som presenteras i  
handledningen.

2. En inledande runda, var och en får möjlighet att berätta vad hen funderar över.

3. Gemensamt samtal utifrån frågeställningarna i handledningen.

4. En kortare paus.

5. Fortsätt gemensamt samtal utifrån frågeställningarna.

6. Avslutande runda, där var och en får säga något som man bär med sig från tillfället.
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