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Personcentrerad nära vård & personcentrerade 
sammanhållna vårdförlopp

• ska öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten
• ska förbättra kontinuitet och inte ”när det passar”
• ska bygga på bästa tillgängliga kunskap 

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/närstående och 
professionella inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att lyssna på 
patientens berättelser vilka tillsammans med övriga undersökningar bildar 
underlaget för en hälsoplan.



Vad krävs för en optimal omställning?

Evidens 
Förståelse för sammanhang (inkl patient/anhörig) 
Underlättande funktioner
Lagar tex patientlagen (2014:821)
Standarder o rutiner t.ex SS-EN 17398:2020 

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård- Minimikrav för 
personcentrerad vård 



Personcentrerad omställning 
pågår!



Vad patienten önskar 
att sjukvården 

gör

Vad sjukvården kan göra

Här skall vi lägga vår kraft!

Varför behöver vi jobba personcentrerat?

Vad vi gemensamt 
skall göra



Personcentrerat arbetssätt 
-hur går det att följa upp?
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Patientsäkerhetsgranskning i realtid (PIR)

08.00-09.30 Journalgranskning 6-8 journaler 

09.30-10.15 Intervjuer med patienter/närstående 

10.30-11.45 Bedöms fynd/markörer hela teamet

11.45-12.15 Diskuterar vilka de viktigaste fynden är och vad 
som ska återkopplas 

12.15-13.00 Lunch 

13.00-13.40 Återkoppling vårdteamet, SEC och VEC

13.40-14.50 Granskningsteamet diskuterar återkopplingen 

14.50-15.00 Granskningsteamet dokumenterar resultaten  

Personcentrerat 
arbetssätt 



Intervjuguide

Öppna frågor 
• Berätta hur du upplever 

vården på avdelningen?
• Vad är viktigast för dig nu?
• Vad är delaktighet för dig?
• Är du delaktig i vården 

(utifrån det som sagts)?
• Berätta om din 

läkemedelsbehandling

• Kondenserade frågor 
• Berätta mer om 

när/hur/vad/varför… 
• Hur kände du då? 
• Vad tänkte du då? 
• Vad gjorde du då? 

Personcentrerat arbetssätt 



Verktyg för lärande om personcentrerad vård

www.gu.se/gpcc

Spelet laddas ner via Google play och App store 

www.medmanniska.org
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