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Definition av begreppen 
Begreppet patientcentrering och personcentrering har vuxit 
fram under början av 2000-talet. Definitionerna av begrep-
pen är flera, men enkelt kan skillnaden förklaras med att 
patientcentrerad eller individualiserad vård utgår från att 
vård och behandling skall utformas efter individens unika 
biologiska egenskaper. Personcentrerad vård utgår istället 
från filosofiska grunder om vad en person är och definierar 
personen som en partner vilken i relation med vårdperso-
nalen, och med utgångspunkt från sin egen berättelse, kan 
medverka i den egna vården.

 

Forskningsresultat
Forskningen inom området har vuxit i takt med att begrep-
pen etablerat sig. I en rapport från Myndigheten för vårdana-
lys sammanfattas viktigare forskningsresultat  
som påvisar värdet av patientcentrerad vård (figur 1). 

Figur 1.  Sammanfattning av viktigare forskningsresultat om  
patientcentrerad vård. 

I The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ:s) 
årliga nationella rapport om den amerikanska hälso-och sjuk-
vårdens kvalitet fanns år 2010 en genomgång av den forsk-
ningslitteratur som kopplar patientcentrering till resultaten i 
hälso- och sjukvårdssystemet. De fanns att patientcentrerade 
arbetssätt, såsom att bygga en relation mellan vårdgivare- 
patient, förbättra kommunikation, främja en positiv atmosfär 
och uppmuntra patienter att aktivt delta i vården hade  
följande effekter:

Sjuklighet och dödlighet
• Patientcentrerad vård förbättrar patienternas hälsostatus  

och minskar deras symptom
• Patientcentrerad vård uppmuntrar patienterna att följa  

ordinerad behandling
• Patientcentrerad vård kan minska risken för felaktiga  

diagnoser som beror på dålig kommunikation

Vårdens kostnader
• Patientcentrerad vård minskar under- och överanvändning  

av vård
• Patientcentrerad vård kan minska trycket på systemets  

resurser och spara pengar genom att minska antalet  
diagnostiska prov och remisser

• Även om vissa studier har visat att patiencentrering minskar  
sjukvårdskostnaderna och användningen av hälso- och 
sjukvårds systemets resurser, har andra visat att patient-
centrering ökar vårdgivarnas kostnader, speciellt på kort sikt.

Källa: The Agency for Healthcare Research och Quality [AHRQ], 2010. 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har ställt frågor till 
svenska folket om hur de upplever inflytandet över sin egen 
vård. En stor majoritet av de svarande ansåg att det är viktigt 
att få möjlighet att vara delaktig och själv kunna påverka sin 
vård. 92% av de svarande ansåg att det var mycket eller  
ganska viktigt att få möjlighet att berätta för vårdpersona-
len hur man själv upplever sin situation. Samtidigt visade 

Patient- och  
personcentrering 
Patientcentrerad och personcentrerad vård har etablerat sig som viktiga arbetssätt i utvecklingen av 
vården. Forskning visar att båda kan bidra till såväl god vård som bättre hälsoutfall.  En ny patientlag 
infördes 2014, men har ännu inte slagit igenom som önskat i vården. 
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studien att nästan en tredjedel av de svarande menade att 
de som patienter knappast eller inte alls får möjlighet att 
medverka i planeringen av sin egen vård. 26% svarade att de 
knappast eller inte alls får den information som behövs för 
att kunna delta i beslut om egen vård eller behandling.

2010 bildades Centrum för personcentrerad vård vid  
Göteborgs universitet, GPCC, med stöd av regeringens  
strategiska satsning på vårdforskning. GPCC är ett nationellt  
tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning för att 
mäta effekterna av personcentrerad vård. GPCC har lyft 
fram ett antal positiva effekter av personcentrerad vård 
(figur 2). 

Figur 2. Sammanställning av vetenskapligt dokumenterade posi-
tiva effekter av personcentrerad vård från GPCC. 

Signifikanta effekter vid kontrollerade studier

Patienter rapporterar:
• De känner sig tryggare
• Högre tillit till sin egen förmåga
• Symptomlindring
• 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 vårddager
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

Ny patientlag
En viktig förändring under de gångna åren inom området 
är att det år 2014 antogs en ny patientlag. Det övergripande 
syftet med lagändringen var att stärka och tydliggöra patien-
tens ställning samt att främja patienters integritet, självbe-
stämmande och delaktighet. Exempelvis fastslår lagen att 
”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten ”. Den konstaterat 
också att ”En patients medverkan i hälso- och sjukvården 
genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behand-
lingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och indivi-
duella förutsättningar”. Patientlag (2014:821).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick 2017 i 
uppgift att följa upp hur lagen slagit igenom och fann att den 
inte hade haft önskade effekter. Lagen utvärderades ur flera 
perspektiv, såsom tillgänglighet, information, samtycke och 
delaktighet i vården. Inte i något avseende sågs förbättring 

av patienternas faktiska ställning och i vissa avseenden hade 
det till och med skett en försämring. Utredarna drog slut-
satsen att anhöriga borde involveras i högre utsträckning i 
vården och att vårdgivarens förståelse av patienternas behov 
borde utvecklas. 

Faktorer som bedömdes som särskilt viktiga för att patien-
tens faktiska ställning ska kunna påverkas i positiv riktning 
och för att lagen ska följas i större utsträckning var: 
• Kultur som främjar patientens ställning 
• Kännedom om patientlagen och information till patienter 
• Styrning och ledning som prioriterar patientens ställning 
• Kunskapsstöd och konkreta verktyg för att tillämpa lagen 
• Uppföljning av hur vården tillvaratar patientens ställning 

och vilka effekter det får 
• Digitalisering som möjliggör en starkare ställning för 

patienten 

Utvecklingen i Region Stockholm
Under perioden 2000–2017 tog Region Stockholm, tidigare 
Stockholms läns landsting, fram tre policyn för att stödja 
personcentrering; ”Vård i dialog”, ”Delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning” och ”HBTQ-policy”. Alla löpte 
ut år 2018, vilket innebär att landstinget idag inte har någon 
styrande policy inom området.  

År 2012 gjordes en inventering av vilka avtalsområden 
som använde frågor från patientenkäten som nyckeltal i 
uppföljningen av vårdgivare. Av de 31 avtalsbilagor som 
inventeringen omfattade använde sig 17 avtalsområden av 
patientenkätsfrågor i uppföljningen. Bland dessa 17 variera-
de antalet nyckeltal från patientenkäten mellan 1 och 21. 

I den senaste tillgängliga Hälso- och sjukvårdsbarome-
tern, en enkät som går ut till ett slumpmässigt urval av 
befolkningen, visar resultaten från Region Stockholm att 
förtroendet för hälso- och vården har sjunkit från 64% 2014 
till 57% (figur 3).

Region Stockholm ligger under rikssnittet på 60%, men 
ligger i nivå med de två andra stora regionerna i Sverige, 
Västra Götalandsregionen (56%) och Region Skåne (57%). 
Högst förtroende för vården har personer över 80 år (75%).

 

Figur 3. Förtroende för vården i befolkningen. 

Källa: Hälso-och sjukvårdsbarometern
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Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


