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Akutmottagningens case manager : case management för personcentrerad vård och fast 

vårdkontakt av Inger Anund. Recito, 2015 

Arbetssättet i case management verkar för samordning. En case manager vägleder patienten genom 

hela vårdkedjan och hjälper patienten att förstå prover, behandlingar, valmöjligheter, risker och 

konsekvenser. 

Att möta personer med demens av Anna-Karin Edberg (red.). Studentlitteratur, 2011 

Ett personcentrerat förhållningssätt präglar boken som handlar om mötet mellan personer med en 

demenssjukdom, vårdare och anhöriga. 

Case management : bättre samordning, effektivare vård, större delaktighet för patient och 

närstående av Inger Anund. Recito, 2009  

Case management är ett angreppssätt för att få till bättre samordning runt patienten och effektivare 

resursanvändning. En fast vårdkontakt verkar för patienter i behov av samordning och kontinuitet. 

De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård av Britt-Marie Ternestedt m. fl. 

Studentlitteratur, 2017 

De 6 S:n är en modell som kan användas som stöd vid planering, dokumentation, utvärdering och 

kvalitetssäkring av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. Modellen utgår från begreppen: 

självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. 

Delaktighet och patientmedverkan av Ann Catrine Eldh (red.). Studentlitteratur, 2018 

I boken förklaras vad patientdelaktighet är och hur man kan arbeta med begreppet i olika 

verksamheter. Hur vissa insatser över tid kan stärka patienters möjlighet att vara delaktiga 

behandlas. Digitaliserade verktyg och e-hälsolösningar kan också stödja patienters delaktighet i sin 

egen vård. 

Den moderna patienten av Aksel Tjora. Studentlitteratur, 2012 

Bokens syfte är att skapa en bättre förståelse för relationen mellan patienten och hälso- och 

sjukvården genom att presentera studier av situationer där hälsorelaterad kommunikation 

förekommer. 

Från mottagare till medskapare : ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och 

sjukvård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018 

Rapporten sammanfattar det internationella forskningsläget kring strategier och arbetssätt som kan 

öka personcentreringen samt ger förslag på utgångspunkter som kan användas för att skapa en mer 

personcentrerad hälso- och sjukvård. 

GPCC : centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet gpcc.gu.se 

GPCC är ett forskningscentrum för klinisk och tillämpad forskning inom personcentrerad vård. På 

sidan presenteras deras forskning mm. 

Grundläggande kommunikation : inom omvårdnad av Catherine McCabe och Fiona Timmins. 

Studentlitteratur, 2015 

Boken beskriver förutsättningarna för sjuksköterskor att utveckla ett personcentrerat 

kommunikationssätt genom fördjupade kunskaper om kommunikationsteori. Boken belyser även 

mångfaldsperspektivet samt Internet- och telefonrelaterade kommunikationsfrågor. 

Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård av Anna Hertting och Margareta 

Kristenson (red.). Studentlitteratur, 2012 

Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och illustrerar hur det kan se ut 



i praktiken. Exempel ges från många delar av vården och författarna representerar flera professioner. 

Boken vänder sig till alla som vill utveckla sin förståelse för mötets betydelse för patientens hälsa. 

Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik av Cecilia Brain, Susan Landqvist-

Stockman och Hasse Olsson (red.). Studentlitteratur, 2014 

Boken beskriver det personcentrerade metodikprogrammet Integrerad psykiatri. Läsaren får ta del av 

praktiska exempel som kan ge vägledning i det dagliga arbetet. Boken beskriver också hur ny 

forskning inom fältet kan utvärderas. 

Kommunikation : samtal och bemötande i vården av Björn Fossum (red.). Studentlitteratur, 2019 

Bokens första del består av centrala grunder för kommunikation inom vården, till exempel patientens 

utsatthet, personcentrering, genus och makt. I den andra delen beskrivs vidare hur man kan samtala 

om läkemedel, med hjälp av tolk eller ha svåra samtal inom cancervård och palliativ vård.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ledning och ledarskap : för en personcentrerad vård av Hans-Inge Persson. Komlitt, 2018 

Boken sätter ledning och ledarskap i fokus. Läsaren får handledning i det dagliga arbetet som ledare 

och chef för en verksamhet. 

Livet nära döden : situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede av Eva M 

Karlsson. Mångkulturellt centrum, 2008 

I boken får vi träffa patienter som diagnostiserats med en obotlig cancersjukdom. Vi möter också 

deras anhöriga och vårdpersonalen vid de palliativa hemsjukvårdsenheter patienterna är anslutna 

till. Hur dessa samspelar i vårdens vardag analyseras.  

Lärande vid långvarig sjukdom : utmaningar för patient och vårdare av Mia Berglund. Gleerup, 2012 

Boken handlar om vad lärande är, hur lärande uppstår och hur personer som drabbats av långvarig 

sjukdom upplever det stöd de får från vården och hur de lär sig hantera sin situation. 

Med människa : en utbildning i personcentrerad vård medmanniska.org 

En gratis onlineutbildning för alla inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Utbildningen består av tre 

moduler: partnerskapet, patientberättelsen och dokumentation. Utbildningen innehåller både teori, 

diskussion och övningar. 

Människan i vården : etnografi, vård och drama av Carola Skott m. fl. Carlssons, 2013 

Boken tar upp hur vården kan utvecklas för att bättre tillgodose patienternas behov och hur 

kommunikationen kan förbättras mellan vårdare och patient och mellan de olika vårdprofessionerna. 

Boken har tre delar som presenterar etnografins metodologi, praktik och kunskap. 

Möta människor : en skrift om samtal i omsorgen av Egon Rommedahl. Gothia, 2017 

För personal inom vården är bemötandet avgörande för att kunna hjälpa. Författaren, som är teolog 

och psykoterapeut, framhåller vikten av att lyssna till människors livsberättelser. Vad kan en etisk 

värdegrund bestå av och hur kan den ta sig uttryck i vardagens många relationer? 

Möten i vården av Kjell Ivarsson. Studentlitteratur, 2015 

I vården är det viktigt att mötet med patienterna och mötet mellan medarbetare och yrkesgrupper 

fungerar. Vikten av patientens delaktighet framhålls i och med den nya patientlagen.  

Om kommunikation : för personal i vårdande yrken av Ann-Sofie Magnusson. Liber, 2014 

God kommunikation är en betydelsefull utgångspunkt för en omvårdnadsrelation. Boken ger en 

grundförståelse kring kommunikation. Boken tar upp kommunikation mellan enskilda individer, inom 

grupper och organisationer samt mellan aktörer på samhällsnivå. 



Omvårdnad & äldre av Kerstin Blomqvist m.fl. (red.). Studentlitteratur, 2017 

Bokens första del ägnas åt personcentrerad vård för äldre.  Olika modeller för personcentrerad vård 

presenteras. 

Omvårdnadsorienterad kommunikation : personorientering, samarbete och etik av Hilde Eide & 

Tom Eide. Studentlitteratur, 2019 

Hur skapar sjuksköterskan en god relation till patienten? Hur uppstår förtroende och hur stärker man 

patientens medverkan och förbereder gemensamma beslut? Olika kommunikationsfärdigheter tas 

upp både ur ett teoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. 

Patient participation in clinical decision making in nursing : a collaborative effort between patients 

and nurses av Jan Florin. Örebro universitet, 2007 

Patienters delaktighet i kliniska beslut är en viktig aspekt av sjukvården. Hur väl känner 

sjukvårdspersonalen till vad patienten föredrar när det gäller omvårdnad och deltagande i kliniska 

beslut? Avhandlingen belyser omvårdnadsdiagnosers kvalitet, patienters delaktighet i 

beslutsprocessen och överensstämmelsen mellan patienters och sjuksköterskors uppfattningar om 

behov och problem inom omvårdnad. 

Patient-centered interviewing : an evidence-based method av Robert C. Smith. Lippincot Williams & 

Wilkins, 2002 

Boken tar bland annat upp färdigheter i klinisk kommunikation och patientinformation. 

Patientkommunikation i praktiken : information, dialog, delaktighet av Inger Larsson, Lars Palm, 

Lena Rahle Hasselbalch. Studentlitteratur, 2016  

En kunnig och delaktig patient är en av grundstenarna för en framgångsrik vård. Det förutsätter att 

det finns en fungerande kommunikation och dialog mellan patienten och vårdgivaren. Boken tar upp 

vad som förutsätter en bra dialog, hur underlättas patientens förståelse för egenvård och 

livsstilsförändringar, vad innebär patientutbildningar för patientens delaktighet och vilka krav ställs 

på kommunikation med patienter från andra länder? 

Patientologi : personcentrerad vård i teori och praktik av Anne-Mette Graubæk (red.). Natur och 

Kultur, 2012 

Att på djupet förstå patientens situation, upplevelser och livsvärld är en grundförutsättning för att 

kunna ge god omvårdnad. Boken ger en introduktion till patientologi, läran om att bli och vara 

patient, och tar bland annat upp berättelsens betydelse, vikten av värdighet, kampen för 

självständighet, anhörigas roll samt patientutbildning.  

Patientundervisning : ett samspel för lärande av Birgitta Klang m. fl. (red.). Studentlitteratur, 2018 

Undervisning handlar inte så mycket om att lära ut utan att i stället skapa förutsättningar för 

inlärning. Kapitlen fokuserar på människors reaktion på sjukdom och behandling och förmåga att 

hantera stressiga situationer. 

Person-centred practice in nursing and health care : theory and practice av Brendan McCormack 

och Tanya McCance red. Wiley, 2017 

Boken tar upp olika principer för tillämpning av personcentrerad vård inom psykiatri, akutsjukvård, 

äldrevård och vård av personer med funktionsnedsättningar. 

Personcentrerad hälso- och sjukvård : rapport från verkligheten av Hans-Inge Persson, Mikaela 

Javinger, Inger Ekman. Liber, 2017 

Läsaren får ta del av berättelser ur såväl anhörig- och patientperspektiv som yrkesverksamma inom 



psykiatrin, internmedicin, äldreomsorgen och habilitering. Sammantaget byggs en bild upp hur ett 

personcentrerat arbetssätt kan fungera. 

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik av David Edvardsson red. Studentlitteratur, 2010 

Boken belyser vad personcentrerad omvårdnad är i olika verksamheter, vad det betyder för 

upplevelser av hälsa i relation till evidens, ledarskap och miljö samt hur det kan mätas och införas i 

kliniska verksamheter och i forskning. 

Personcentrerad vård i praktiken av Jaqui Hewitt-Taylor. Studentlitteratur, 2018 

Boken presenterar en verksamhetsinriktad undersökning av hur personcentrering kan utvecklas och 

tillämpas i det dagliga arbetet. Teorier som ligger till grund för personcentrerad omvårdnad 

presenteras också, till exempel vilka positiva effekter den kan ha för både arbetsmiljön, personalen 

och patienterna. 

Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik av Inger Ekman (red.). Liber, 

2014 

I boken diskuteras personcentrering inom vård, rehabilitering och omsorg utifrån ett filosofiskt och 

etiskt perspektiv. Läsaren får också ta del av erfarenheter hämtade från olika hälsoprofessioner och 

verksamheter. Boken beskriver vidare vad som skiljer personcentrerade samtal från motiverande 

samtal i primärvården samt erfarenheter av hur personcentrerad vård implementeras på sjukhus och 

äldreboenden. 

Samtalskonst i vården : samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund av Jennifer 

Bullington. Studentlitteratur, 2018 

Boken beskriver ett grundläggande förhållningssätt och en systematiserad samtalsmetod som syftar 

till att ge patienten möjlighet att reflektera över sin livssituation så som personen upplever den just 

då. I boken finns både teoretiska avsnitt och praktisk träning. 

Se vem jag är : personcentrerad vård vid demenssjukdom av Anne Marie Mork Rokstad. 

Studentlitteratur, 2018 

Boken behandlar personcentrerad vård av personer med demenssjukdom. Teoretiska resonemang 

blandas med personliga berättelser från demenssjukas vardag. 

Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell och Margareta Lepp (red.). Liber, 2019 

Boken tar upp de sex kärnkompetenser som identifierats som centrala i sjuksköterskans profession: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och information. 

Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet av Håkan Sandberg. 

Studentlitteratur, 2014 

Boken tar upp den mest relevanta kunskapen om kommunikation genom samtal. Här finns en 

översikt över forskning och olika samtalsmodeller liksom många exempel ur sjuksköterskors vardag. 

Tillitsfulla samtal : i vård och omsorg av Hans-Inge Persson och Helena Ström. Komlitt, 2018 

Boken ger ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika 

samtal. Det ger ett respektfullt sätt att se på människor och ökar också kvaliteten på vården och 

omsorgen. 

Vård av våra sjukaste : hur ska doktorn orka? av Nina Cavalli-Björkman. Studentlitteratur, 2014 

Boken innehåller en onkologs tankar och praktiska råd kring arbetet med palliativa patienter. Vilka 

strategier kan användas för att mäkta med och kunna orka vara ett stöd också för de allra sjukaste. 



Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd av Karin 

Dahlberg och Inger Ekman (red.). Liber, 2017 

Boken handlar om vikten av att lyssna till och förstå patienter och hur det kan gå till när patient, 

närstående och personal förstår eller inte förstår varandra. Vad innebär det att förstå en annan 

människa och går det att veta att man gör det? Flera av författarna till boken är forskare, men även 

patienter och anhöriga kommer till tals. Boken vänder sig till samtliga professioner, både studerande 

och yrkesverksamma. 

Äldrevård och äldreomsorg av Ann-Marie Hedman. Pearson, 2015 

Boken tar upp viktiga kärnkompetenser för omsorgspersonal som personcentrerad vård, samverkan i 

team, evidensbaserad vård med mera. Äldre behöver mötas av lugn, kunnig och vänlig personal som 

ser helheten och visar respekt för den äldre människan och dennes livserfarenhet. 


