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Populärvetenskaplig presentation 

Den personcentrerade vården refereras ofta till som vårdmodell och förhållningssätt förknippad med en 
god och nära vård där fokus ligger på att vården ska utformas utifrån personens individuella önskemål, 
värderingar och behov. Ledare av den personcentrerade vården likväl som vårdpersonalen är den största 
påverkande faktorn för kvalitet i vården till äldre personer som bor på särskilda boenden och därav viktig 
att fokusera på. Under Coronapandemin har vi kunnat ta del av flera fall i vård- och omsorgen där man 
inte kunnat hantera de etiska utmaningar som uppstått, vilket med all säkerhet har påverkat kvaliteten i 
när det gäller vård och omsorg till äldre personer och i synnerhet när det gäller personer med demens. 
De etiska utmaningar som ledarare och personal har stått inför under pandemin är till synes relaterade 
till avvägningar mellan de organisatoriska förutsättningarna gentemot vårdens innehåll och individens 
önskemål och behov. Exempelvis är möjligheten att utforma vården och omsorgen efter den äldre 
personens önskemål, värderingar och behov som har balanserats mot olika restriktioner för att begränsa 
smittspridning. Andra svårigheter som har rapporterats av ledare på olika nivåer är avvägningar mellan 
personalens trygghet och verksamhetens mål och uppdrag. Förutom dessa exempel på etiskt utmanande 
avvägningar har även medias rapportering sannolikt påverkat både arbetsmiljön för personalen och vård 
och omsorgens genomförande. Således har det inneburit stora utmaningar, inte minst av etisk karaktär 
arbeta på särskilda boenden under pandemin och det finns hittills endast ett fåtal studier som har 
fokuserat personalens upplevelse av påfrestning och etiska utmaningar under pandemin. Att få 
evidensbaserad kunskap om de etiska utmaningar som uppstått vid Coronapandemin utifrån ledare och 
vårdpersonalens perspektiv är nödvändig för att kunna utforma adekvata stödåtgärder och i 
förlängningen för att bedriva en personcentrerad vård och omsorg.   
 
Det övergripande syftet med studien är att utforska de etiska utmaningar som enhetschefer, 
sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal vid SÄBO har ställts inför, samt de bilder som media har 
förmedlat av äldreomsorgen under pandemin och hur det har påverkat ledare och personal.  
 
PERLE-C studien har utvecklats i anslutning till ett annat forskningsprojekt, PERLE (Personcentrerat 
ledarskap och personcentrerad vård vid särskilt boende till äldre personer) som genomförs i samverkan 
mellan forskare från Högskolan Kristianstad, Umeå universitet och University of Sydney. PERLE-C studiens 
kommer genomföras i södra och norra Sverige, genom individuella intervjuer med enhetschefer och 
sjuksköterskor och fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal kring deras upplevelser av att leda respektive 
bedriva en personcentrerad vård och omsorgen i skenet av covid-19.  
 
För mer information; om PERLE-C- studien klicka här; om PERLE-studien klicka här.  

https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-halsa-i-samverkan/projekt/personcentrerad-vard-och-ledarskap-vid-sarskilt-boende--etiska-utmaningar-i-ljuset-av-covid-19/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=perle&_t_tags=language:sv,siteid:a3bcba8b-8d60-4b33-bd82-1a90ee8ab0a0&_t_ip=194.47.39.38&_t_hit.id=HKR_Content_Pages_ArticlePage%2F_116d0b77-056d-4212-8964-c8d19dbd02ab_sv&_t_hit.pos=2
https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-halsa-i-samverkan/projekt/personcentrerat-ledarskap-inom-vard-och-omsorg-till-aldre-personer-perle-studien/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=perle&_t_tags=language:sv,siteid:a3bcba8b-8d60-4b33-bd82-1a90ee8ab0a0&_t_ip=194.47.39.38&_t_hit.id=HKR_Content_Pages_ArticlePage%2F_7579761a-d385-41ca-8ab4-c5231048ce40_sv&_t_hit.pos=1

