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Sammanfattning: Patientsäkerhet och arbetet för att hindra uppkomsten av 

vårdskador är ett högaktuellt område. Problemet med 
undvikbara vårdskador är omfattande och i Sverige uppges 
vårdskador orsaka 630 000 extra vårddygn på ett år, vilket 
medför både ett mänskligt lidande men också ekonomiska 
konsekvenser för samhället. Antalet patienter som skadas av 
vården är ett direkt mått på patientsäkerheten. Brister i 
kommunikation och teamarbete är en betydande orsak till att 
vårdskador uppstår. Syftet med studien, som utfördes som 
en litteraturöversikt, var att belysa faktorer som kunde 
påverka kommunikationen och teamarbetet i hälso- och 
sjukvården samt vilken betydelse dessa hade för 
patientsäkerheten. Femton vetenskapliga artiklar 
analyserades och resultatet visar att kommunikation och 
teamarbete påverkas av faktorer såsom tillåtande klimat, 
arbetsmiljö, organisation och ledarskap samt utbildning i 
kommunikation och teamarbete. Kunskap och färdigheter 
inom kommunikation och teamarbete ansågs vara lika 
viktigt som den kliniska kompetensen men har hittills inte 
prioriterats i tillräcklig utsträckning. Detta visar på ett ökat 
behov av utbildning för att på så vis kunna förbättra 
förutsättningarna för att utöva en patientsäker vård. 
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Abstract: Patient safety and the task of preventing the occurrence of 
adverse events is a highly current issue. The problem with 
adverse events is extensive and in Sweden, adverse events 
are causing 630 000 additional days of health care each year 
resulting in human suffering as well as financial 
consequences for the society. The number of patients harmed 
due to hospital-acquired conditions is a direct measurement 
of patient safety.  Inadequate communication and teamwork 
is a significant reason for the occurrence of adverse events. 
The purpose of this study, performed as a literary survey, 
was to illustrate factors that could influence the 
communication and teamwork in the health care setting and 
the significance this had for patient safety. Fifteen scientific 
articles were analyzed and the results showed that 
communication and teamwork were influenced by a number 
of factors such as permitting climate, work environment, 
organization and leadership, and education in 
communication and teamwork. Knowledge and skills in 
communication and teamwork is just as important as the 
clinical skills but has, as of yet, not been prioritized enough 
which indicates that there is an increased need for education 
and training in order to improve the conditions for a safe 
practice in patient care. 
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Inledning 
Patientsäkerhet är ett högaktuellt ämne då internationell forskning visar att cirka tio 
procent av patienterna som vårdas inom den somatiska vården riskerar att drabbas av en 
vårdskada under vårdtillfället som leder till förlängd vårdtid (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009a). Detta innebär både ett mänskligt lidande för den 
drabbade individen samt ekonomiska kostnader för samhället (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Socialstyrelsen (2008) genomförde under 2007 en studie i 
Sverige där det framkom att nästan nio procent av patienterna råkat ut för vårdskador 
under vårdtillfället inom den somatiska vården. De sammanlagda vårdskadetillfällena 
beräknas uppgå till 105 000 per år och då varje vårdskada beräknas medföra sex extra 
vårddygn innebär detta årligen 630 000 extra vårddygn som hade kunnat undvikas 
(ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2009) är antalet patienter som skadas av vården ett direkt 
mått på patientsäkerheten och det beskrivs även att en säker vård minskar risken för 
vårdskador, vilket leder till en god vårdkvalitet. Socialstyrelsen introducerade begreppet 
God vård år 2005 (SOSFS 2005:12) och beskriver att säker hälso- och sjukvård är ett av 
sex betydelsefulla områden för att bidra till en god vård.   
 
Kommunikation och teamarbete är två faktorer som har inverkan på huruvida en 
patientsäker vård kan utövas (Leonard, Graham, & Bonacum, 2004). Enligt Xyrichis 
och Rehm (2008) uppstår en majoritet av vårdskadorna på grund av en bristande 
kommunikation i teamet. Det är enligt Leonard, et al. (2004) känt att olika professioner 
såsom läkare och sjuksköterskor har olika kommunikationsmönster som grundar sig i 
olika läroplaner under de respektive utbildningarna. Vidare beskrivs att ett 
välfungerande teamarbete och en god kommunikation tagits för givet inom hälso- och 
sjukvården, och att det råder brist på både träning och utvärdering inom dessa områden 
(ibid.). Detta visar på att ytterligare forskning är önskvärt samt att en undersökning av 
litteratur inom området är av betydelse för att bidra till ökad kunskap hos all hälso- och 
sjukvårdspersonal. Detta gäller inte minst för sjuksköterskan som enligt International 
Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
2007) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
ska verka för och delta i teamarbete med annan personal för ett säkert vårdarbete kring 
patienten. Sjuksköterskan måste ha lika god kommunikationsförmåga som klinisk 
färdighet då det senare inte är tillräckligt för att etablera och upprätthålla en patientsäker 
vård (Holtschneider, 2007).   
 

Bakgrund 
Patientsäkerheten och förebyggandet av vårdskador är beroende av att det finns ett 
utvecklat system för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården. Samverkan och 
kommunikation är några av de områden som är av vikt att belysa för att främja en god 
säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Det har tydliggjorts 
(Holtschneider, 2007) att mer tyngd behöver läggas på hur vi kommunicerar och 
använder oss av information för att säkerställa patientsäkerheten och det poängteras allt 
mer att vårdpersonal behöver ha kunskaper om både kommunikation och teamarbete 
utöver sina kliniska och tekniska kunskaper.  
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Kommunikation 
Kommunikation är enligt Fossum (2007) ett begrepp som grundar sig i det latinska 
ordet communicare med betydelsen att göra någon annan delaktig i något, att göra något 
tillsammans, ett ömsesidigt utbyte. Sättet vårdpersonalen kommunicerar på är 
avgörande för patientvården och det är viktigt att använda ett språk som mottagaren 
förstår. Kommunikation kan beskrivas med hjälp av kommunikationsmodeller. En 
vanligt förekommande modell är den så kallade ”radiomodellen” som på ett förenklat 
sätt beskriver hur kommunikationen skickas från en sändare till en mottagare och att det 
däremellan finns ett brus som kan störa och påverka budskapet. Den komplicerade 
kommunikationen inom vården kan dock anses vara mer komplex än ”radiomodellens” 
(ibid.). Kommunikation, normer och attityder skiljer sig enligt Öhrn (2009) bland annat 
på ett psykologiskt plan då arbetsmomenten inom hälso- och sjukvården oftast inte är 
lika förutsägbara som inom andra branscher. 
 
Den goda kommunikationens betydelse för att arbetet inom hälso- och sjukvården ska 
upprätthålla en god kvalitet omnämns i flertalet studier (Xyrichis & Ream, 2008; 
McBride-Henry & Foureur, 2007; Leonard, et al., 2004; Hall & Weaver, 2001).  I en 
patientvård där kommunikationen mellan vårdarbetarna inte fungerar beskriver Öhrn 
(2009) att patientens säkerhet riskeras och faran för misstag som leder till vårdskador 
ökar. Kommunikationen i teamet kring patienten måste förmedlas på ett sådant sätt att 
rätt beslut kan tas och missförstånd undviks. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att 
kommunicera på ett respektfullt, empatiskt och lyhört vis både med patient, personal 
och närstående. Sjuksköterskan ska även arbeta för att rätt information överförs med 
kvalitet på ett effektivt sätt.  
 
Kommunikationsproblem inom teamet anges vara en vanlig orsak till att misstag som 
drabbar patienten uppstår (Xyrichis & Ream, 2008; McBride-Henry & Foureur, 2007; 
Leonard, et al., 2004). Sjuksköterskans och läkarens olika syn på, och skolning av, hur 
kommunikation utförs uppges vara en av anledningarna till varför 
kommunikationsproblem uppstår (Greenfield, 1999). En annan orsak till 
kommunikationsproblem inom teamet är enligt Salas, DiazGranados, Weaver och King 
(2008) bristen på övning och utbildning för vårdpersonal på hur effektiv 
kommunikation inom teamet kan genomföras. Det är viktigt att teammedlemmarna får 
öva på hur kommunikationen dem emellan ska leda till ett samordnat agerande, som i 
sin tur genererar ett genomförande av den ålagda uppgiften på ett tillfredsställande sätt 
(ibid.).  
  
 
Teamarbete  
I sjuksköterskans yrke ingår ett arbete över professionsgränserna. Det krävs en förmåga 
att arbeta i team där det gemensamma målet är att utöva en patientsäker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009a; 2007; Socialstyrelsen, 2005).  Enligt Xyrichis och Ream 
(2008) innebär teamarbete inom hälso- och sjukvården en dynamisk process mellan 
minst två olika professioner som bidrar med sina respektive kunskaper mot det 
gemensamma målet. Genom en öppen dialog, ett ömsesidigt beroende av varandra och 
ett delat beslutstagande planeras, genomförs och utvärderas patientvården.  Att arbeta i 
ett team är enligt Dunér och Blomqvist (2009) ett framgångsrikt sätt att nå goda resultat 
då teammedlemmarna delar med sig av information och sina kunskaper och förmågor 
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till varandra för att på så vis samarbeta mot ett gemensamt mål. För att inom vården nå 
ett resultatrikt arbete krävs ett aktivt gränsöverskridande mellan professionerna där 
patientens behov är det gemensamma målet. Inom teamet ska det enligt Berlin, 
Carlström och Sandberg (2009) finnas en prestigelös samverkan utan hierarkiska 
relationer. För att detta ska införlivas krävs det att medarbetarna har en positiv 
inställning till teamarbete samt upplever det som mer lönsamt att delta i än att stå 
utanför teamet (ibid.). Sandberg (2006) lyfter fram det fungerande teamet som en grupp 
individer med en synergi som leder till en större prestationsförmåga från teamet än vad 
enskilda prestationer kan uppnå. Finns inte denna synergi ger arbetet i teamet ett sämre 
resultat än vad ett enskilt arbete skulle generera.  
 
Antagandet att teamarbete infinner sig av sig själv inom hälso- och sjukvården blir en 
fara då det enligt Leonard, et al. (2004) leder till att utbildning på området hos 
vårdarbetarna uteblir. Hall och Weaver (2001) belyser att det krävs utbildning i hur flera 
professioner ska agera tillsammans i ett team. Denna ska innehålla undervisning i hur 
roller suddas ut, övningar i att lösa eventuella konflikter, kommunikationstekniker och 
ledarskap.  
 
Leonard, et al. (2004) beskriver hur hälso- och sjukvårdsmiljön blir allt mer komplex 
och i Svensk sjuksköterskeförenings publikation ”Säkerhet i vård och omsorg” (2009a) 
framhålls hälso- och sjukvården som en högriskverksamhet. Att skapa team i denna 
miljö är enligt Carlström (2009) ett sätt att öka kompetensen för att med en mer 
framgångsrik handlingskapacitet handskas med allt svårare uppgifter än tidigare. 
Internationell forskning (McBride-Henry & Foureur, 2007) visar att sjuksköterskan 
inom den somatiska vården upplever ett välfungerande teamarbete som en säkerhet, ett 
slags skydd som hjälper den enskilda personen att inte begå misstag som drabbar 
patienten. Teamet beskrivs som en trygg miljö där rum för frågor, stöd och en effektiv 
kommunikation finns. 
 

Vårdskador 
Socialstyrelsen definierar i sin föreskrift om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård en vårdskada som ” lidande, obehag, kroppslig 
eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som 
inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” (SOSFS 2005:12). Ett flertal 
studier visar att antalet problem med patienter som drabbas av vårdskador är omfattande 
både på ett internationellt plan (Öhrn, 2009; Holtschneider, 2007; World Health 
Organization [WHO], 2005) och ett nationellt då det har visat sig att nästan nio procent 
av de patienter i Sverige som vårdats inom slutenvården drabbats av vårdskador 
(Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen beskriver vidare (2008) att de flesta av dessa 
vårdskador läkte av sig själv, drygt hälften under vårdförloppet eller inom 30 dagar efter 
utskrivning och ytterligare en tredjedel inom tolv månader, men upp till tio procent av 
dessa patienter får bestående men och i ungefär tre procent av fallen går det så illa att 
patienterna avlider till följd av denna undvikliga skada.  Sammanfattningsvis motsvarar 
detta enligt Socialstyrelsen (2008) 105 000 vårdskador och 630 000 extra vårddygn på 
alla vårdtillfällen på svenska sjukhus under ett år vilket i sin motsvarar nästan tio 
procent av samtliga vårddygn. Det innebär, förutom att en stor del av vårdens resurser 
tas i anspråk, också ett stort mänskligt lidande genom förlängda vårdtider, 
sårinfektioner, återbesök och biverkningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2009a; 
Socialstyrelsen, 2008). 
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Patientsäkerhet  
Säkerhet är en grundläggande princip i omvårdnad och ett viktigt element vid 
kvalitetssäkring (WHO, 2005). Socialstyrelsen presenterade i samband med föreskriften 
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) begreppet God 
vård där bland annat en säker hälso- och sjukvård lyftes fram som ett av sex områden av 
vikt för just en god vård (Socialstyrelsen, 2009). Vidare beskriver Socialstyrelsen 
(2009) vikten av en god säkerhetskultur då patientsäkerheten är direkt beroende av detta 
och att en förutsättning för att hindra och förebygga vårdskador är att vårdgivaren har 
utvecklat metoder och rutiner som bidrar till en välfungerande kommunikation och 
samverkan både inom och mellan verksamheter. 
 
En god säkerhetskultur är enligt Öhrn (2009) en del av själva organisationskulturen och 
det som ligger till grund för om en organisation utövar en patientsäker vård. Antalet 
patienter som skadas av vården är ett direkt mått på patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 
2009) och för att hitta lösningar på olika problem inom området säkerhet beskriver 
Svensk sjuksköterskeförening (2009a) och Öhrn (2009) ett flertal områden att 
uppmärksamma. En medvetenhet om risker och säkerhet som ser till mer än bara en 
inträffad skada, en förmåga att se till systemet snarare än individen i bemärkelsen att 
organisationen kan erkänna att fel faktiskt kan inträffa samt att ha en öppen och 
tillåtande miljö där medarbetarna har möjlighet att rapportera avvikelser och risker utan 
att bli straffade (ibid.). Enligt Colla, Bracken, Kinney och Weeks (2005) har ett flertal 
studier under de senaste åren ämnat värdera säkerhetsklimatet då fokus har flyttats från 
de tekniska bristerna som den största orsaken till olyckor till de mänskliga faktorerna. I 
de fall patientsäkerheten äventyras ses ofta bakomliggande brister i organisationen, 
rutiner eller arbetssätt (Skärsäter, Palm, Ernsäter, Edwinsson, Hommel, Olsson, et al., 
2007). Det är av vikt att fokus i säkerhetsfrågor riktas mot systemet istället för individen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2009a; WHO, 2005) då dessa frågor inte kan isoleras till 
enbart hälso- och sjukvårdspersonalen utan även den bakomliggande organisationen. 
  
Hälso- och sjukvården innefattar många risker och anses i likhet med exempelvis 
kärnkraftsindustrin och flygbranschen att vara en högriskindustri och hälso- och 
sjukvården har sedan ett par år tillbaka rekommenderats att kontinuerligt förbättra sin 
säkerhetskultur (Colla, et al., 2005).  Även om säkerhetstänkandet inte kommit lika 
långt i vården går det enligt Öhrn (2009) inte att jämföra resultaten med ovan nämnda 
branscher eftersom vården till skillnad från dessa inte innefattar samma mängd 
automatiserade, utan mer komplexa, processer med flera faktorer att ta hänsyn till. Det 
är bland annat en annan, mer komplicerad, dynamik när det kommer till samverkan i 
teamet gällande kommunikation och attityder och dessutom är arbetsmomenten inte 
standardiserade och förutsägbara på samma sätt som i exempelvis flygbranschen där 
risker lättare kan förutses och därmed förhindras (ibid.). 
 
Socialstyrelsen har under 2009 presenterat en handbok för patientsäkerhetsarbete som 
ett redskap för att mäta säkerhetskulturen på vårdenheter. I denna enkät lyfts ett flertal 
områden med betydelse för patientsäkerheten, exempelvis kommunikation och 
samarbete (Socialstyrelsen, 2009) och det finns önskemål om ett ledningssystem som 
stödjer en öppen och tillåtande miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2009a)där brister 
och fel uppmuntras att rapporteras och som arbetar effektivt för en säker vård. 
 
 



5 

God vård - omvårdnadsperspektivet och sjuksköterskans roll 
All vårdpersonal har skyldighet att arbeta på ett sätt som verkar för en patientsäker vård 
(Öhrn, 2009). Begreppet ”First do no harm” (WHO, 2007) bryts oftast inte medvetet av 
vårdpersonal men det faktum att patienter varje dag kommer till skada inom hälso- och 
sjukvården kvarstår. Då sjuksköterskan utgör en stor del av personalstyrkan inom all 
hälso- och sjukvård har hon/han en central roll i både de misstag som inträffar och vad 
som görs för att förhindra dessa (Kalisch & Aebersold, 2006). Omvårdnad är 
sjuksköterskans ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2009b) där vetenskaplig 
evidens ska vägas samman med beprövad erfarenhet och kunskap om patientens 
önskemål samt tillgängliga resurser, för att göra mest nytta och minst skada. Vidare 
beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2009a; 2009b) att sjuksköterskans kompetens 
och en god omvårdnad gör avgörande skillnad för verksamhetens möjligheter att skapa 
en säker vård av god kvalitet. 
 
En god omvårdnad innebär ett möte mellan patient och vårdgivare på en individnivå där 
ökat välbefinnande för patienten står i fokus. I mötet krävs såväl en emotionell som en 
teknisk kompetens av sjuksköterskan som ska tillgodose patientens integritet, autonomi 
och värdighet (Willman, 2009). Det är enligt Rutherford, Lee och Greiner (2004) av 
vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inser att det är patienten som står i centrum för 
omvårdnaden och att denne ska involveras i vården för att resultatet ska bli så bra som 
möjligt. Ett patientcentrerat arbetssätt och att patienten är delaktig har enligt 
(Socialstyrelsen, 2009) en positiv inverkan på vårdens resultat då denna vård grundas i 
respekt för den enskilde individens värdighet, självbestämmande och respekt och 
därmed minskar risken för lidande då patienten är expert på just sin situation men 
beroende av andras kompetenser, resurser och beslut. Att sjuksköterskan är lyhörd för 
och värdesätter patientens tankar och åsikter, för en dialog med patienten samt 
underlättar dennes delaktighet i vården, är av vikt då patienten bidrar med viktig 
kunskap om sin situation (Rutherford, et al., 2004). Målet med omvårdnaden är enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2009b) att, så långt det är möjligt, främja patientens 
självständighet, oberoende och upplevda hälsa samt att relationen mellan vårdpersonal 
och patient präglas av trygghet och respekt. Vården ska planeras och genomföras i 
samråd med patienten och denne ska bedömas utifrån det individuella sammanhanget 
och med respekt och lyhördhet för sina specifika behov, förväntningar och värderingar 
(Socialstyrelsen, 2009). Då varje människa är unik (Svensk sjuksköterskeförening, 
2009b) ska hon betraktas utifrån sina unika förutsättningar för att en god vård ska kunna 
utövas. 
 
Det är enligt Skärsäter, et al. (2007) upp till både den enskilde medarbetaren och 
ledningen att engagera sig i en kvalitetsutveckling som främjar ett patientsäkert arbete. 
Denna kvalitetsutveckling är endast genomförbar om sjuksköterskan och övrig 
vårdpersonal är beredd att arbeta för detta och om ledningen bidrar med de rätta 
förutsättningarna. Att arbeta i team är en bidragande faktor till en lyckad 
kvalitetssäkring. Det krävs ett kontinuerligt arbete över proffesionsgränserna för att 
vårdpersonalen ska samverka på ett sätt som främjar patientsäkerheten (ibid.). Även 
Kalisch och Aebersold (2006) beskriver betydelsen av teamarbete då det, när 
kommunikation och teamarbete fungerar, är en mindre risk för avvikande händelser och 
vårdskador samt att brister i teamarbete är ett hinder som måste övervinnas för en 
patientsäker vård. Eftersom det är påvisat att brister inom såväl kommunikation som 
teamarbete kan riskera en god och säker vård är det relevant att belysa vilka faktorer 
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som påverkar dessa processer för att öka kunskapen om vad som kan bidra till en ökad 
patientsäkerhet. 
 
 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som har inverkan på kommunikation 
och teamarbete relaterat till patientsäkerheten. 
 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie och utgick ifrån Fribergs (2006) 
beskrivning av granskning av publicerade vetenskapliga artiklar. Kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för vår studie granskades, 
bearbetades och sammanställdes för att få en översikt över det aktuella kunskapsläget 
inom det valda området. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen påbörjades genom att göra en pilotsökning i de databaser som ansågs 
vara relevanta till studiens syfte, det vill säga Cinahl och PubMed. Detta i syfte att 
säkerställa att aktuell litteratur fanns inom det sökta området. Även en sökning i 
bibliotekets katalog HULDA genomfördes för att eftersöka lämplig litteratur att 
använda till studien. Utifrån studiens syfte valdes sju sökord; patientsäkerhet, 
patientomhändertagande, teamarbete, kommunikation, samverkan, säkerhet och 
vårdkvalitet. För att kunna utföra en korrekt sökning i databaserna, omvandlades vart 
och ett till MeSH-termer för PubMed respektive Thesaurus-termer för Cinahl. De 
sökord som ej fanns som MeSH-termer eller Thesaurus söktes på fritext. 
Sökordsöversikten i tabell 1 redogör för omvandlingen av sökorden i de olika 
databaserna. Andra sökord användes men presenteras inte i sökhistoriken i tabell 2 då 
inga nya relevanta artiklar uppkom, alternativt redan uppkommit och valts ut i tidigare 
sökningar. Dubbletter redovisas ej. Endast de kombinationer av sökord som ledde till att 
artiklar inledningsvis valdes ut till ett första urval redovisas i sökhistoriken. 
 
I Cinahl var inklusionkriterierna research- artiklar publicerade på engelska mellan 1999 
och 2009. Inklusionskriterier för artikelsökningen i PubMed var att de skulle ha ett 
abstract, vara publicerade på engelska mellan 2005/01/01 och datum för sökningen, 
samt avse människor. Anledningen till att årtalen i PubMed-sökningen begränsats från 
2005/01/01 var att sökningar på åren 1999-2009 gav ett för stort antal träffar.  
Exklusionskriterier för sökningarna var review-artiklar samt artiklar som enbart 
handlade om kommunikation och relation mellan vårdpersonal och patient.  
Sökningarna medförde ett varierat antal träffar där alla titlar lästes igenom och de som 
ansågs svara mot studiens syfte valdes ut. Detta resulterade i 65 utvalda artiklar vars 
abstract lästes igenom. Efter genomläsning betraktades 34 av artiklarna vara relevanta 
och rekvirerades till ett första urval. Samtliga artiklar lästes igenom och deras 
vetenskaplighet granskades först individuellt och diskuterades sedan gemensamt efter 
Carlsson och Eimans bedömningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod 
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(2003). Efter diskussion valdes de artiklar som hade tillräckligt hög vetenskaplig grad 
och var relevanta till vår studie ut vilket resulterade i 15 artiklar till urval 2 (se bilaga I, 
tabell 2).  Tolv av artiklarna bedömdes att vara av grad I vilket innebär en hög 
vetenskaplig kvalitet och resterande tre bedömdes vara av grad II vilket innebär en 
vetenskaplig medelnivå (se bilaga II, tabell 3). De resultatartiklar som fanns att tillgå i 
fulltext via databaserna benämns med [Electronic version] i referenslistan. 
 
Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord 
(Databas) 

MeSH term 
(PubMed) 

Cinahl Headings 
(Cinahl) 

Patientsäkerhet 
 

Patient safety (fritextord) Patient safety 

Patientomhändertagande Patient care Patient care 

Kommunikation 
 

Communication Communication 

Teamarbete 
 

Teamwork (fritextord) Teamwork 

Samverkan 
 

Cooperative behaviour Cooperative behavior 

Säkerhet 
 

Safety Safety 

 
 

Databearbetning 
De utvalda artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt (se bilaga II, tabell 3) där 
syfte, metod, urval, slutsatser och vetenskaplig grad presenterades för att skapa en 
överskådlighet.  Artiklarnas resultat granskades utifrån en induktiv ansats för att belysa 
faktorer som har inverkan på kommunikationen och samverkan inom teamet och hur 
detta kan påverka patientsäkerheten. Analysprocessen av artiklarna medförde att fyra 
kategorier växte fram och under dessa sammanställdes faktorer av betydelse utifrån 
likheter och olikheter. 
 
Resultat 
Resultatet redovisas i fyra kategorier som uppkommit under arbetets gång. De olika 
kategorierna beskriver faktorer som har inverkan på kommunikation och teamarbete 
samt hur dessa kan påverka patientsäkerheten. Under tillåtande klimat beskrivs 
komponenter inom teamet, under arbetsmiljö den praktiska arbetsmiljön, under 
ledarskap och organisation betydelsen av ett fungerande ledarskap och organisationens 
ansvar och under utbildning i kommunikation och teamarbete olika modeller och 
metoder som kan främja dessa områden. 
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Tillåtande klimat 
Ett tillåtande klimat mellan vårdpersonal (O'Connell, Duke, Bennett, Crawford & 
Korfiatis, 2006; Horak, Pauig, Keidan & Kerns, 2004) var en nyckelkomponent för att 
kunna förbättra och effektivisera patientvården. Att arbeta i team bidrog till en ökad 
effektivitet och säkrare vård då vårdpersonalens kunskaper och färdigheter på så sätt 
nyttjades optimalt. Av respondenterna i Kaissi, Johnson och Kirschbaums studie (2003) 
ansåg 99,6 % att teamarbete var lika viktigt som klinisk kompetens när det gällde att 
minska risken för vårdskador. Teamarbetet beskrevs av Sargeant, Loney och Murphy 
(2008) vara en dynamisk process som krävde kontinuerligt engagemang, arbete och 
uppmärksamhet från alla teammedlemmar då varje individ var av betydelse för att bidra 
till ett effektivt teamarbete. Flertalet studier (Kalisch, Weaver & Salas, 2009; Sargeant, 
et al., 2008; Fleming, Smith, Slaunwhite & Sullivan, 2005; Wicke, Coppin & Payne, 
2003) beskrev att kommunikationen inom teamet var den grundläggande faktorn i allt 
arbete och den avgörande faktorn i huruvida teamarbetet blev framgångsrikt eller inte. 
Enligt Woods, Hall, Angst, Echiverri & Johnson et al. (2008) var kommunikationen 
mellan vårdpersonal en stor utmaning i främjandet av patientsäkerhet. Manojlovich och 
Antonakos (2008) belyste att en tillfredsställande kommunikation hade samband med 
tryggheten i yrkesrollen, antal år på arbetsplatsen och personlig erfarenhet. Även 
medarbetarnas erfarenhet och förmåga att kommunicera var av betydelse då det visade 
sig att sjuksköterskorna fann en större tillfredsställelse i kommunikationen med mer 
erfarna läkare jämfört med dem som befann sig i början av sin karriär. 
Kommunikationen ansågs av sjuksköterskorna i studien som tillfredsställande först när 
den innefattade öppenhet, förståelse och noggrannhet (ibid.).   
 
Enligt Horak, et al. (2004) ska teammedlemmarna agera med respekt gentemot 
varandra och allas insatser ska betraktas som lika värdefulla. Vidare beskrev Kalisch, et 
al. (2009) och Sargeant, et al. (2008) att när medlemmarna i teamet visade respekt för 
andras förmågor samt ett ömsesidigt förtroende för varandra medförde detta en 
förbättrad relation i teamet. Fleming, et al. (2005) belyste vikten av att alla medlemmar 
i teamet oavsett profession var tillåtna att ge varandra feedback, ifrågasätta varandras 
beslut samt att säga ifrån vid oro för situationer med risk för att fel och misstag uppstår 
för att på så vis främja patientsäkerheten. Uppmuntran till varandra var något som 
enligt Kaissi, et al. (2003) krävdes för att våga ifrågasätta andra teammedlemmars 
omdömen. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till en ständigt förändrande miljö, 
att vid behov stötta och backa upp sina medarbetare samt uppmärksamma fel och agera 
skyddsnät bidrog till ett effektivare arbete (Kalisch, et al., 2009). Enligt Miller, Riley 
och Davis (2009) var det av vikt att samtliga medlemmar, i det som ansågs vara ett 
tillförlitligt team, hade en gemensam förståelse för vad som var väsentligt i utövandet 
av en säker vård. Andra viktiga komponenter var enligt O'Connell, et al. (2006) 
medarbetarnas erfarenhet, personlighet och arbetsmoral samt en medvetenhet om, 
förståelse för och uppskattning av andras arbetssätt, kunskaper och färdigheter. 
Sargeant, et al. (2008) och McCallin och Bamford (2007) belyste att hänsyn måste tas 
till den kognitiva aspekten som var mycket viktig för att uppnå ett framgångsrikt 
teamarbete. Den kognitiva aspekten innebär i detta fall hur medlemmars tankar om och 
förståelse för varandra påverkar dynamiken i teamet. Vidare beskrev McCallin och 
Bamford (2007) att de personliga olikheterna hade en avgörande inverkan på huruvida 
detta skulle lyckas. Emotionell intelligens nämndes som en viktig faktor att ta hänsyn 
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till utöver kunskap, expertis och färdighet då denna inte värderats lika högt i 
vårdarbetet som de praktiska områdena (ibid.).  
 
En tydlig rollfördelning var enligt Sargeant, et al. (2008) och O'Connell, et al. (2006) 
värdefullt för att klargöra teamarbetarnas ansvarsområden i omhändertagandet av 
patienter. Detta gav en uppfattning om vad alla hade för arbetsuppgifter (O'Connell, et 
al., 2006) men även information och förståelse för andras kunskaper och färdigheter 
samt för hur dessa kompletterade de egna (Sargeant, et al., 2008) för att främja en god 
vård. Otydligheter gällande ansvarsområdena kunde enligt O'Connell, et al. (2006) leda 
till att patientsäkerheten äventyrades då det fanns en risk att nödvändiga uppgifter 
förbisågs då ingen tog ansvar för dem. Ytterligare en positiv konsekvens med tydlig 
roll- och ansvarsfördelning var att vårdpersonalen kunde avlösa och avlasta varandra 
vid behov vilket bidrog till ett problemfritt utövande av vård vilket ökade 
tillfredsställelsen hos patienterna (ibid.).    
 

Arbetsmiljö  

Det var viktigt att se till den omgivande arbetsmiljön i arbetet för en fungerande 
kommunikation som kunde främja en god vård, då en rad faktorer visade sig vara av 
betydelse (Woods, et al., 2008; Woloshynowych, et al., 2007). Arbetsmiljön beskrevs 
av O'Connell, et al. (2006) som en föränderlig miljö vars stabilitet ofta ruckades på på 
grund av händelser som var svåra att förutse. Utövandet av en säker vård var en 
komplex uppgift som påverkades av både personal, patient och organisation där bland 
annat stress och hård arbetsbelastning ansågs riskera en effektiv kommunikation i 
teamet (ibid.) men också säkerheten i vårdutövandet (Fleming, et al., 2005). Ytterligare 
hinder för en god kommunikation identifierades av Sargeant, et al. (2008), Woods, et 
al. (2008) och Woloshynowych, et al. (2007) som kom fram till ett flertal faktorer som 
medverkade till en problematisk kommunikation. Ett stort bekymmer för en effektiv 
kommunikation var enligt Woloshynowych, et al. (2007) en stor mängd uppgifter att ta 
itu med samtidigt. Ett annat problem var enligt Sargeant, et al. (2008) och Woods, et al. 
(2008) när all berörd personal inte var närvarande vid exempelvis ronder och möten, 
eller tillgängliga för kommunikation när det ansågs nödvändigt, vilket ledde till en 
ineffektivisering av sammankomsterna. Ronder och möten som var schemalagda, 
strukturerade och med alla inblandade medarbetare samlade beskrevs enligt Woods, et 
al. (2008) vara effektiva gällande det att främja en effektiv kommunikation. Vanligt 
förekommande var enligt Kalisch, et al. (2009) kommunikationssvårigheter vid 
övergången och rapporteringen mellan olika arbetspass då det fanns tendenser till att 
utelämna kritisk information samtidigt som onödig information rapporterades. Onödig 
information svårgjorde enligt Woloshynowych, et al. (2007) en effektiv kommunikation 
och Kalisch, et al. (2009) beskrev att irrelevanta inslag i överföring av 
kommunikationen såsom småprat och socialisering var ett störande moment likaså att 
behöva vänta på icke närvarande medarbetare. Förändringar i teamgrupperingen hotade 
enligt McCallin och Bamford (2007) den psykosociala tryggheten bland medlemmarna 
i ett team och Kalisch, et al. (2009) och Wicke, et al. (2003) beskrev att team som var 
inkonsekventa och instabila var en bidragande orsak till att kommunikationen 
hämmades. 
  
Woods, et al. (2008) beskrev att oläsliga, otydligt formulerade och otillgängliga 
dokument ansågs vara indirekta problem som var ett hinder för en effektiv 
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kommunikation inom teamet. O'Connell, et al. (2006) belyste att det uppstod problem 
vid kommunikationen då standardiserade dokument inte var uppdaterade eller 
vägledande vilket kunde leda till att mycket tid togs av patientvården. Woods, et al. 
(2008) beskrev också att tekniska problem som dåligt fungerande och svårnavigerade 
datasystem samt användningen av telefoner och personsökare som 
kommunikationsmedel kunde orsaka hinder i kommunikationen. Andra tillfällen som 
beskrevs vara kritiska för en fungerande kommunikation var vid överrapportering av 
patientdata vid förflyttningar av patienter, när involverad vårdpersonal hade bristande 
kunskap om rådande situationer eller vid underbemanning på avdelningar (ibid.). 
 
Den enskilda teamarbetarens medvetenhet om olika vårdsituationer och hur detta 
kommuniceras med annan vårdpersonal var av vikt (Miller, et al., 2009). Sargeant, et al. 
(2008) betonade att det var betydelsefullt att finna lämpliga metoder för hur 
information delas med andra och nämnde även värdet av en kommunikation mellan 
olika enheter såväl som i teamet samt att alltid ta hänsyn till sekretess och tystnadsplikt. 
Woods, et al. (2008) belyste att vid behov kalla in nödvändig expertis för att hjälpa till 
med att säkerställa bästa möjliga vård är något som främjar kommunikationssäkerheten. 
Vidare beskrev Sargeant, et al. (2008) att teamarbete inte var ett enkelt åtagande då det 
att arbeta med andra i grupp inte var samma sak som att arbeta i ett team. I alla grupper 
tas hänsyn till tankar, attityder och tekniska färdigheter men detta påpekades vara 
synnerligen viktigt i teamarbetet ( Kalisch, et al., 2009; Sargeant, et al., 2008). 
 
 
Ledarskap och organisation 
En framträdande förutsättning för ett effektivt teamarbete var ett välfungerande 
ledarskap både utanför och inom teamet (Kalisch, et al., 2009; O'Connell, et al., 2006; 
Kaissi, et al., 2003; Wicke, et al., 2003). I en studie av Kaissi, et al. (2003) 
uppmärksammades det faktum att hela 67 % av deltagarna uppgivit att de någon gång 
varit tveksamma angående vem som ledde teamet. Svårigheter i teamarbetet kunde 
enligt Wicke, et al. (2003) orsakas av ett otydligt ledarskap eller att ledaren uppfattades 
stå utanför teamet. Sjuksköterskor ansåg att ett bra ledarskap var en viktig komponent i 
genomförandet av ett bra arbetsskift (O'Connell, et al., 2006). Bland vårdpersonal 
kunde det dock förekomma en känsla av att ledarna inte förstod vad teamarbete 
handlade om, eller hur viktigt det var att det fungerade (Wicke, et al., 2003). Enligt 
O'Connell, et al. (2006) kunde även en varierad nivå av samverkan mellan vårdpersonal 
leda till misslyckad kommunikation som i sin tur påverkade patientsäkerheten och ett 
hinder var det faktum att vissa endast önskade kommunicera med någon som hade en 
ledarroll. Ett sådant arbetssätt bidrog också enligt Wicke, et al. (2003) till att det ansågs 
komplicerat och vanmäktigt att lösa kommunikationssvårigheter med dem i ledarroller 
trots att det var just ledarna (Kalisch, et al., 2009) som hade ansvaret att underlätta 
lämplig kommunikation. Kaissi, et al. (2003) påvisade att kvaliteten på relationen till 
ledarna, när det gällde kommunikation och teamarbete, skattades som lågt eller väldigt 
lågt av så många som 30 % av de tillfrågade sjuksköterskorna.  
 
En fungerande kommunikation var en avgörande faktor vid utövandet av en 
patientsäker vård (Kalisch, et al., 2009; Sargeant, et al., 2008; Woods, et al., 2008; 
Fleming, et al., 2005; Wicke, et al., 2003) och ett flertal aspekter belystes som 
relaterade till ledarskap och organisation. Insatser som krävs för att skapa ett team 
ansågs tidigare ha blivit förbisedda i organisationen på grund av att teambuilding har 
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antagits vara något som kom naturligt för personal inom hälso- och sjukvård (Sargeant, 
et al., 2008).  Hur team fungerade och kommunicerade beskrevs enligt Ferguson, 
Calvert, Davie, Fallon & Fred et al. (2007) som vardagliga ämnen som riskerades att bli 
förbisedda då ingen hade ett specifikt ansvar för en kvalitetssäkring.  Enligt Woods, et 
al. (2008) hade organisationen ett ansvar när det gällde att skapa en teamkultur som 
främjade kommunikation och Wicke, et al. (2003) beskrev önskemål om riktlinjer och 
policies som skapats gemensamt för att inte bara överföra information utan också 
upprätthålla och stärka arbetsförhållandena. För att optimera patientvården beskrev 
deltagarna i studien av Kaissi, et al. (2003) att medlemmarna i teamet behövde få en 
större delaktighet i de vårdbeslut som togs i arbetet. Enligt Woods, et al. (2008) var det 
viktigt med tydlig ansvarsfördelning och förväntningar på vårdpersonal. Även 
kommunikationen var av vikt och det beskrevs att det var nödvändigt med en klar 
ansvarskedja för en effektivisering av kommunikationen då det vid en problematisk och 
bristande sådan inte alltid stod klart vem som kontaktades och vilka åtgärder som 
vidtogs vid dessa tillfällen (ibid.). 
 

Utbildning i kommunikation och teamarbete  
Ett flertal metoder har visat sig vara av betydelse för att främja kommunikationen i 
teamarbetet (Becket & Kipnis, 2009; Kalisch, et al., 2009; Miller, et al., 2009; Sehgal, 
Fox, Vidyarthi, Sharpe & Gearhart et al., 2008) som enligt Ferguson, et al. (2007) är ett 
område att uppmärksamma för att säkra kvaliteten på patientvården. Vidare beskrev 
Fleming, et al. (2005) att ett ständigt arbete för att förbättra kommunikationen var 
viktigt för att minska misstag som påverkade patientsäkerheten. För att främja 
kommunikationen och lyckas med ett teamarbete kunde en gemensam tankemodell 
enligt Kalisch, et al. (2009) och Miller, et al. (2009) användas, då den medförde ett 
samförstånd och en gemensam förståelse för hur och vad som var primärt i varje 
enskild patients situation. När teamet förhöll sig till en gemensam tankemodell kunde 
teamarbetarnas behov av information lättare förutses och de behövde inte ställa så 
många frågor då det redan framgått vid det naturliga informationsutbytet och 
rapporteringen. Kalisch, et al. (2009) belyste vidare att det med hjälp av en sådan 
modell blev lättare för teammedlemmarna att få respons för sina tankar samt nå en 
gemensam ståndpunkt för vilka beslut som behövde tas angående patientvård. Kaissi, et 
al. (2003) beskrev att det fanns ett starkt stöd bland vårdpersonal för strategier som 
underlättade kommunikation. Beckett och Kipnis (2009) som efter att ha arbetat för att 
förbättra kommunikation genom tillämpning av SBAR-modellen (Situation, Bakgrund, 
Analys, Råd) beskrev att både personal och patienter upplevde en ökad tillfredsställelse 
i frågan om samarbete och säkerhet. Det visade sig även att patientsäkerheten stärktes 
tack vare den förbättrade kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren. Den 
process det innebar att ändra kommunikationsmönstret visade sig dock vara 
tidskrävande då det fordrade en ominlärning hos vårdpersonalen (ibid.). I en 
observationsstudie av Miller, et al. (2009) som belyste att SBAR-modellen var viktig 
vid rapporteringar i kritiska situationer, uppmärksammades att sjuksköterskorna i 
simulerade akuta situationer inte visade ett konsekvent användande av modellen. 
Vidare observerades även huruvida kommunikationsmodellen Closed-loop, som går ut 
på att mottagaren av informationen upprepar det som sagts för att säkerställa att viktig 
information mottagits samt hur den uppfattats, användes i mötet med patienter och 
arbetskollegor. Här varierade resultatet i användningen av modellen från 14 % till 69 % 
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(ibid.). Closed-loop modellen beskrevs även av Kalisch, et al. (2009) som en faktor för 
främjande av kommunikation i teamarbetet.  
 
Sehgal, et al. (2008) har tagit fram ett 4 timmar långt utbildningsprogram ”The triad for 
optimal patient safety” (TOPS) som gick ut på att lära deltagarna om tekniker för 
kommunikation och beteende i teamet, att bryta ner barriärer mellan olika discipliner 
för att få dem att interagera med varandra samt vilken inverkan dessa områden har på 
patientsäkerheten. Hela 99 % av deltagarna i denna studie ansåg att TOPS-utbildningen 
varit givande och skulle rekommendera den till andra. En majoritet av dem trodde även 
att de skulle komma att förändra sitt sätt att kommunicera tack vare detta 
utbildningstillfälle. De efterfrågade även fler tillfällen för vidare utbildning i teamarbete 
och kommunikationstekniker samt sammankomster där de kunde diskutera kring detta 
ämne i grupper där flera professioner deltog (ibid.).   
 
Önskemål bland vårdpersonal om möten och utbildningar belystes även av Horak, et al. 
(2004) och Wicke, et al. (2003) då det identifierats att kommunikation och teamarbete 
var områden som det var av vikt att arbeta med för att främja patientsäkerheten. Horak, 
et al. (2004) beskrev att dessa önskemål ledde till att möten för teambuilding 
anordnades vilket resulterade i en ökad förståelse för varandra bland sjuksköterskorna 
och läkarna som båda, efter en avslutande undersökning såg en förbättring i 
kommunikation och teamarbete. Även användningen av SBAR visade sig vara effektiv 
(Beckett & Kipnis, 2009; Miller, et al., 2009) och Beckett och Kipnis (2009) beskrev 
vidare att det efter implementering av modellen spred sig ett tänkande om SBAR som 
ett verktyg för att främja och underhålla en hållbar förändring av kommunikation, 
teamarbete och säkerhet över hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
 

Diskussion      
Metoddiskussion 
Val av databaser föll på Cinahl och PubMed då dessa har en huvudsaklig inriktning mot 
omvårdnad, hälso- och sjukvård och medicin och här genomfördes en systematisk 
sökning av artiklar. Sökningar gjordes även i Academic Search Elite, en allmän databas 
som täcker många ämnesområden, men då inga nya relevanta artiklar framkom ansågs 
artikelinsamlandet vara klart. Sökorden som användes och redovisas i tabell 1 valdes 
utifrån ett antal sökord som ingick i den inledande pilotsökningen. De som valdes bort 
var de som inte visade sig ge några relevanta träffar i sökningarna. I Cinahl användes 
databasens egna omvandlingsverktyg för att få fram Cinahl Headings. I Cinahl söktes 
artiklar utifrån major headings, vilket innebar att artiklarna som framkom hade de 
utvalda sökorden som ämnesord. Detta ansågs vara en styrka för att få fram relevanta 
artiklar, men då dessa sökningar inte genererade tillräckligt antal träffar gjordes även 
sökningar i fritext på termerna som framkommit i Cinahl Headings. Detta kan ses som 
en svaghet då risken finns att irrelevanta artiklar med referenser utanför det intressanta 
ämnesområdet uppkommer men i föreliggande studie bedömdes detta som nödvändigt 
för att hitta artiklar som skulle kunna svara mot syftet. Begränsningarna var desamma i 
alla sökningar i Cinahl då vi sökte efter artiklar som var publicerade på engelska mellan 
1999 och 2009 och som skulle vara researchartiklar, vilket ansågs vara en styrka. Att 
artiklarna från sökningarna i Cinahl var publicerade 2003 eller senare ansågs vara en 
styrka då de därmed bedömdes innehålla aktuell forskning.  



13 

 
Med hjälp av Karolinska Institutets sökhjälp för medicinsk information, svensk MeSH 
(u.å.), översattes sökorden om det var möjligt till MeSH termer för sökningar i PubMed. 
De ord som inte fanns som MeSH termer återges som fritextord för sökningarna i 
PubMed. I PubMed begränsades sökningarna till att avse människor, inneha ett abstract, 
vara publicerade på engelska mellan 2005/01/01 och datum för sökningen. Anledningen 
till att de begränsande årtalen skiljer sig från sökningarna i Cinahl var för att sökningar 
på samma årtal i PubMed resulterade i ett för stort antal träffar. Det ansågs därför vara 
en styrka att minska årtalsbegränsingen till 2005 för att ta del av endast den senaste 
forskningen. Abstract valdes som en inklusionskriterie i PubMed då typ av artikel 
medvetet inte specificerades för att inte utesluta artiklar som kunde vara av vikt. Ett 
abstract ansågs därmed kunna bidra till att snabbt kunna göra ett första avgörande av 
artikelns typ och innehåll. 
 
Inklusionskriterier, avgränsningar och sökningar ansågs i båda databaserna vara 
relevanta då samma artiklar återkom i flera sökningar. Dubbletter redovisas ej. Endast 
de kombinationer av sökord som ledde till sökningar där artiklar inledningsvis valdes ut 
till urval 1 redovisas i sökhistoriken i tabell 2, bilaga I. Totalt 15 artiklar valdes ut till 
urval 2 och av dessa var 10 kvalitativa och 5 kvantitativa. Två av artiklarna redovisade 
både kvalitativ och kvantitativ data men valdes att granskas och bedömas utifrån en 
kvalitativ mall då den ena hade sin utgångspunkt i grounded theory och den andra trots 
enkätundersökningar valde att lägga fokus på datan från fokusgrupper och individuella 
intervjuer. Majoriteten kvalitativa artiklar ansågs vara en styrka för att belysa de 
faktorer som skulle kunna ha inverkan på kommunikation och samverkan i teamet och 
därmed påverka patientsäkerheten. Tolv av artiklarna bedömdes vara av vetenskaplig 
grad I och de övriga tre grad II. Åtta av artiklarna var från USA, två från Kanada, två 
från Storbritannien, två från Australien och en från Nya Zeeland. En induktiv ansats 
användes då den ansågs lämplig för att nå fram till det som kom att ligga till grund i 
föreliggande litteraturstudie då ansatsen karaktäriseras av en upptäckande väg i 
forskningsprocessen.  
 
Det fanns svårigheter att hitta relevanta artiklar som på ett önskvärt sätt undersökte hur 
kommunikation och teamarbete kunde påverka patientsäkerheten, detta kan tänkas bero 
på att området är relativt outforskat. Många artiklar behandlar ämnena kommunikation 
och samverkan i vårdarbetet, men få utforskar det direkta sambandet mellan dessa och 
uppkomst av vårdskador som enligt Socialstyrelsen (2009) är ett direkt mått på 
patientsäkerheten.  
 

Resultatdiskussion  
Efter en granskning av artiklarna enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall för 
kvalitativ och kvantitativ metod (2003) graderades samtliga artiklar till grad I eller II 
och det ansågs vara en styrka att de granskades både individuellt och gemensamt. Det 
kan innebära en svaghet att använda en poängsättningsmall där en subjektiv bedömning 
sker utifrån tidigare kunskaper då varierande erfarenheter angående artikelgranskning 
kan färga resultatet. Att tolv utav femton artiklar bedömdes vara av grad I kan både ses 
som en styrka, men också som en följd av ovanstående faktorer. De tre artiklarna som 
bedömdes vara av grad II var otydliga i redovisningen av urval, bortfall och etiska 
aspekter men inkluderades då de ansågs kunna bidra till litteraturstudiens resultat. Att 
dessa artiklar inkluderades ansågs inte ha påverkat reliabiliteten av föreliggande 
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litteraturstudies resultat som ansågs ha en hög vetenskaplig kvalitet. Tio av de femton 
artiklarna var kvalitativa vilket kan anses vara en styrka då dessa ämnar skapa en 
djupare förståelse för en företeelse, i detta fall faktorer som kunde ha inverkan på 
kommunikation och samverkan i teamet och hur dessa kunde påverka patientsäkerheten. 
Ett par av studierna utfördes med hjälp av flera metoder som exempelvis fokusgrupper, 
intervjuer och enkätundersökning och då dessa valdes att bedömas som kvalitativa kan 
föreliggande litteraturstudies bedömningar av artiklar och resultat ha påverkats. Samlat 
visade alla artiklar på en god kvalitet på analysmetoden. Icke enhetliga 
forskningsmetoder i studierna kan ha påverkat resultatet då det gör det svårare att 
jämföra dem med varandra. 
 
Urval och bortfall i resultatartiklarna varierade då flera olika typer av studier förekom. I 
hälften av studierna var ett flertal yrken representerade bland informanterna och i andra 
hälften deltog endast sjuksköterskor. Detta bedömdes inte påverka litteraturstudien 
negativt då alla artiklar ansågs bidra till litteraturstudiens resultat. Antalet informanter 
varierade från ett fåtal till flera hundra beroende på typ av studie. Ett litet urval kan, 
trots att artikeln har en hög vetenskaplig kvalitet, påverka studiens resultat vilken kan 
anses vara en svaghet. En styrka var dock att flertalet studier hade ett större antal 
deltagare även i de kvalitativa studierna där exempelvis Woods, et al. (2008) beskriver 
att 274 deltagare deltog i 63 fokusgrupper vilket ansågs vara en omfattande 
undersökning av forskningsfrågan. Bortfallet varierade och sex av artiklarna redovisade 
inte detta överhuvudtaget. Vissa av dessa studier var observationsstudier och här 
bedömdes bortfallet som ej angivet för att inte ge en felaktigt hög gradering vid 
granskningen. Otydligt redovisat bortfall kunde utgöra en svaghet samtidigt som vissa 
av artiklarnas deltagarantal var så högt som 90 %. 
 
Det kan anses vara en svaghet att inga studier från Sverige framkommit i sökningarna 
men att samtliga studier genomförts i västvärlden ansågs vara en styrka, då resultaten 
delvis kan anses vara applicerbara även i Sverige då många likheter kan ses i kulturerna. 
Gällande etiska ställningstaganden beskrivs och diskuteras detta i tio av artiklarna och 
åtta av dem har innan studien fått sitt godkännande av en etisk kommitté vilket bidrog 
till en god vetenskaplighet både för studiernas resultat och vid granskningen av dem i 
föreliggande litteraturstudie.  
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att tillåtande klimat, arbetsmiljö, 
ledarskap och organisation samt metoder och modeller för att främja kommunikation 
och teamarbete är viktiga komponenter i arbetet för en säkrare vård. Det antas att det är 
en viktig förutsättning med ett klimat som är respektfullt där hänsyn tas till andras 
förmågor och insatser utifrån vad (Kalisch, et al., 2009; Sargeant, et al., 2008; Horak, et 
al., 2004) beskriver om faktorer av betydelse för ett fungerande teamarbete. Detta styrks 
av Parsons och Newcomb (2007) som efter en intervention med syfte att undersöka vad 
som kunde bidra till en säkrare vård och en utveckling av en positiv arbetsmiljö, 
beskriver att respekt är en grundläggande faktor för en sådan kvalitetssäkring.  Ett ökat 
förtroende mellan teammedlemmarna leder till förbättrade relationer (Kalisch, et al., 
2009; Sargeant, et al., 2008) och McBride-Henry och Foureur (2007) beskriver att 
teamet ska vara en trygg och stödjande miljö med utrymme för frågor och 
förutsättningar för en fungerande kommunikation. Vidare belyser Horak, et al. (2004) 
att allas insatser i teamet ska betraktas som lika värdefulla. Detta kan vara något som 
anses självklart, men som inte är det då teamarbete har visat sig kräva både utbildning 
och skicklighet, något som enligt Sargeant, et al. (2008) och Leonard, et al. (2004) 
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riskeras att bli förbisedda och utebli då teamarbete har ansetts infinna sig naturligt hos 
personal inom hälso- och sjukvård. Detta är värt att ifrågasätta eftersom olika 
yrkeskategorier har olika utbildning, exempelvis har sjuksköterskan och läkaren enligt 
Leonard, et al. (2004) från sina respektive utbildningar lärt sig olika 
kommunikationstekniker, vilket kan tänkas påverka deras förmåga att kommunicera 
med varandra. Det kan tänkas att en gemensam utbildning i kommunikation och 
teamarbete för nyutbildad vårdpersonal kan bidra till en snabbare utveckling av 
färdigheter inom detta område. 
 
Sargeant, et al. (2008) och O'Connell, et al. (2006) betonar betydelsen av tydliga roller 
inom teamet för att klargöra olika ansvarsområden i vårdarbetet. Saknas tydliga 
ansvarsområden i teamet poängterar O'Connell, et al. (2006) vidare att detta kan leda till 
att patientsäkerheten äventyras eftersom uppgifter kan försummas på grund av att ingen 
tar ansvar för dem. Sjuksköterskan utgör en stor del av personalstyrkan i hälso- och 
sjukvården (Kalisch & Aebersold, 2006) med omvårdnad som ansvarsområde och 
möjligheterna för att skapa en säker vård avgörs bland annat av den enskilda 
sjuksköterskans yrkesskicklighet (Svensk sjuksköterskeförening 2009a; 2009b). Det är 
enligt Holtschneider (2007) lika viktigt att sjuksköterskan har en god 
kommunikationsförmåga som en klinisk färdighet och detta kan till viss del styrkas av 
Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) som 
beskriver att det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att arbeta för en adekvat 
kommunikation och samverkan. Det råder alltså inga tvivel om att sjuksköterskan ska 
inneha en förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Frågan kvarstår 
huruvida detta, som inte bara är ett individuellt ansvar utan även enligt Woods, et al. 
(2008) kräver organisatoriska insatser, faktiskt prioriteras, underhålls och utvecklas av 
sjukvårdsorganisationen. Saknas en tydlig ansvarsfördelning för kvalitetssäkring inom 
dessa områden riskeras enligt Ferguson, et al. (2007) arbetet med kommunikation och 
samverkan att försummas. Detta kan således tänkas påverka patientsäkerheten negativt 
då det enligt Xyrichis och Rehm (2008) är just brister i kommunikationen mellan 
vårdarbetarna som ofta bidrar till att orsaka vårdskador.  
 
Hälso- och sjukvården beskrivs enligt O'Connell, et al. (2006) vara en föränderlig miljö 
där oförutsägbara händelser bidrar till en komplexitet i vårdutövandet samt att både 
personal, patient och organisation har en inverkan på hur vårdarbetet utförs. 
Socialstyrelsen (2009) beskriver att en grundläggande förutsättning för en 
välfungerande kommunikation och teamarbete är metoder och rutiner som främjar just 
detta, något som talar om att det finns en förväntning på den bakomliggande 
organisationen i arbetet för en säker vård. Detta styrks av Woods, et al. (2009) som 
beskriver att organisationen har ett ansvar i skapandet av en teamkultur som främjar en 
god kommunikation. En grundläggande förutsättning för denna uppgift kan tänkas vara 
en ledare som både stöttas av den bakomliggande organisationen och utför dess 
önskemål samt engagerar sig i arbetet för en god kommunikation och samverkan i 
teamet. Wicke, et al. (2003) belyser vikten av en ledare som förstår innebörden och 
betydelsen av ett fungerande teamarbete. Ett tydligt ledarskap som stödjer idéer om hur 
dessa områden kan främjas är betydelsefullt för att hålla samman och vidareutveckla 
arbetet inom organisationen (Parsons & Newcomb, 2007). En ledare som inte 
uppmärksammar dessa områden som något som faktiskt kräver kunskap och 
engagemang kan därför anses vara en risk för att utövandet att vård inte blir optimalt för 
patientsäkerheten.  
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Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att det är önskvärt med modeller och 
metoder som främjar kommunikation och samverkan för att säkra kvaliteten på 
patientvården. Detta styrks av Salas, et al. (2008) som uttrycker att det är viktigt att 
vårdpersonalen utbildas och får möjlighet att öva på hur kommunikation i teamet kan 
leda till ett samordnat agerande. Enligt Hall och Weaver (2001) ska utbildning inom 
området även bidra till kunskaper i konfliktlösning, kommunikationstekniker och 
förmåga att leda arbetet. Att införa en gemensam tankemodell är enligt Kalisch, et al. 
(2009) och Miller, et al. (2009) bra för patienterna då denna modell medför en 
gemensam förståelse bland vårdpersonalen för vad som är primärt för vårdutövandet i 
varje situation. Detta kan sättas i relation till det som O'Connell, et al. (2006) beskriver 
om hur en varierad nivå av samverkan kan äventyra kommunikationen som i sin tur kan 
påverka patientsäkerheten. Här skulle en gemensam tankemodell kunna bidra till ett 
enhetligt samarbete som istället främjar en god kommunikation i teamet.  
 
Det finns ett tydligt behov av att främja arbete i team genom olika former av 
utbildningar och övningar och detta är även ett önskemål bland vårdpersonal (Horak, et 
al., 2004; Kaissi, et al., 2003; Wicke, et al., 2003), vilket tyder på att teamarbete är ett 
område som inte får den uppmärksamhet som krävs trots att det anses vara en 
nödvändighet. Ett engagemang från både den enskilde medarbetaren och organisationen 
är ett krav då organisationen ska bistå med förutsättningar och redskap och varje 
medarbetare ska vara beredd att delta i arbetet med att säkra en god vård (Skärsäter, et 
al., 2007). Ett exempel som nämns i föreliggande litteraturstudies resultat är 
utbildningsprogrammet ”The triad for optimal patient safety” (TOPS) som syftar till att 
lära ut tekniker för kommunikation och beteende inom team, att främja samverkan över 
gränserna för de olika yrkesprofessionerna samt öka förståelsen för hur detta påverkar 
patientsäkerheten (Sehgal, et al., 2008). TOPS-utbildningen framstår vara ett potentiellt 
redskap för att öka kunskapen och kompetensen om kommunikation och teamarbete 
inom hälso- och sjukvården. Detta kan styrkas av det faktum att nästan alla deltagare i 
Sehgal, et al.'s studie (2008) ansåg att de efter utbildningen skulle ändra sitt sätt att 
kommunicera samt att de skulle rekommendera TOPS-utbildningen till sina 
arbetskamrater. En övning i TOPS-utbildningen som används för att förbättra 
kommunikationsfärdigheterna var SBAR-modellen som även förespråkas av Beckett 
och Kipnis (2009) och Miller, et al. (2009). Kommunikationsverktyget SBAR som 
består av de fyra rapporteringsdelarna Situation, Bakgrund, Analys och Råd, kommer 
från USA och har modifierats i Danmark där den inledande delen identifikation lagts till 
(Öhrn, 2009). Wallin och Thor (2008) beskriver att SBAR är ett välbeprövat 
kommunikationsformat som med fördel kan användas vid informationsöverföring vid 
exempelvis kritiska situationer. Ett samtal som struktureras enligt SBAR ska under den 
inledande delen situation ge en förklaring på vad problemet är, under bakgrund ge 
kortfattade och relevant bakgrundsinformation, under analys ge en tolkning av vad som 
antas vara problemet och under råd ge förslag på rekommendation om vilka åtgärder 
som behöver vidtas baserat på situation, bakgrund och bedömning (ibid.). 
 
Det finns många kommunikationstillfällen som skulle kunna säkras och effektiviseras 
inom vården, exempelvis vid övergång och rapportering vid olika arbetspass (Kalisch, 
et al., 2009). Risken finns vid dessa tillfällen att onödig information förmedlas samtidigt 
som nödvändig information utelämnas, vilket anses ha en stor betydelse för 
patientsäkerheten och förmågan att utföra en säker vård. Sjuksköterskan har enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ett ansvar 
att arbeta för att korrekt information förmedlas på ett effektivt sätt, och det bör ligga i 
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allas intresse att införskaffa sig de kunskaper som krävs för att kommunicera adekvat 
information både för patienternas och medarbetarnas skull. Det kan därför anses vara 
relevant att införa ett kommunikationsverktyg som SBAR då det underlättar för både 
givare och mottagare av information i akuta såväl som icke akuta situationer eftersom 
givaren vet vad som bör kommuniceras och mottagaren kan lita på att informationen 
som mottas är relevant och tillräcklig för situationen. Denna uppfattning styrks av 
Beckett och Kipnis (2009) som beskriver att patientsäkerheten stärktes efter 
implementeringen av SBAR och Velji, Ross Baker, Fancott, Andreoli, Boaro, et al. 
(2008) som framhåller att SBAR bidrar till en ökad förståelse angående vikten av 
effektiv kommunikation i teamet och att detta har en inverkan på patientsäkerheten. Det 
är dock viktigt att vara medveten om att båda parter ska ha kunskap om hur 
kommunikationsverktyget SBAR fungerar (Wallin & Thor, 2008) samt att det inte 
automatiskt är effektivt om inte båda parterna uppfattar eller är uppmärksamma på det 
som sägs. En metod som även främjar kommunikation är Closed-loop modellen 
(Kalisch, et al., 2009) som kan tänkas användas i samband med SBAR för att säkerställa 
informationsöverföringen då Closed-loop innebär att mottagaren bekräftar den givna 
informationen. Det kan tänkas att Closed-loop tekniken bör införlivas i alla 
kommunikationssammanhang inom hälso- och sjukvården då den är enkel att 
implementera i alla nivåer av kommunikation samt främjar patientsäkerheten.                    
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att kommunikation är en stor utmaning i 
främjandet av patientsäkerhet och ett område som kräver uppmärksamhet och ständig 
uppföljning för att minska risken för misstag (Woods, et al., 2008; Ferguson, et al., 
2007). Att arbeta för främjad kommunikation kan anses vara en essentiell del av arbetet 
inom hälso- och sjukvården idag eftersom det är tydligt att arbetet är beroende av en 
fungerande kommunikation som kanske hittills har tagits för given.  
 
 
 
Konklusion  
Resultatet visar att ett flertal faktorer har inverkan på kommunikation och samverkan 
inom teamet samt att dessa påverkar utgången av den givna vården och 
patientsäkerheten. Ett tillåtande klimat är en nyckelkomponent i en effektiv patientvård 
där tydliga roller och förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter och 
ansvarsområden är av vikt. Det är även av betydelse att arbetsmiljön underlättar ett bra 
samarbete och en god kommunikation genom effektiva, strukturerade och schemalagda 
sammankomster som fokuserar på att kommunicera adekvat och relevant information. 
Ett tydligt ledarskap både inom och utanför teamet är viktigt då ledarna har som uppgift 
att underlätta en god kommunikation på organisationens vägnar. Det är organisationen 
som har ansvar att skapa förutsättningar och möjligheter för träning och utbildning inom 
teamarbete och kommunikation för vårdpersonalen och på så vis bidra till en förbättrad 
säkerhetskultur.  En gemensam tankemodell, TOPS-utbildning, SBAR och Closed- loop 
kommunikation är betydelsefulla metoder som kan tillämpas i vårdarbetet för att 
förbättra kommunikation och teamarbete och således främja patientsäkerheten och 
möjligheten att utöva en god vård. 
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Implikation 

Kommunikationens och teamarbetets inverkan på patientsäkerheten är ett ämne som på 
senaste tiden hamnat mer och mer i fokus då brister inom dessa områden ses som en 
stor riskfaktor för att fel och misstag ska inträffa. Det är därför önskvärt att fortsatt 
forskning inriktar sig på att undersöka det direkta sambandet mellan kommunikationen i 
teamet och patientsäkerhet för att ytterligare belysa ämnet. I en patientcenterad vård ska 
patientens rätt till en god och säker vård sättas främst för att undvika uppkomst av 
vårdskador. Det är även en absolut nödvändighet att arbete och forskning inom detta 
område prioriteras eftersom patientens upplevelse av en säker vård, där kommunikation 
och teamarbete har visat sig spela en stor roll, är ett mått på hur framgångsrikt arbetet 
med patientsäkerheten är. Ytterligare forskning som belyser hur de modeller och 
metoder som finns att tillgå tillämpas i arbetet och hur effektiva de är, är 
eftersträvansvärt då forskningen som hittills finns tillgänglig endast i varierande grad 
beskriver detta.  
 
Det saknas tillräckliga studier i både kvalitativ och kvantitativ form och det är ett behov 
att studier utförs även i Sverige då ämnet är lika aktuellt på ett nationellt, som 
internationellt plan. En ständig utveckling av kommunikation och samverkan i 
teamarbetet bör prioriteras och vara en självklar del av kvalitetsutvecklingen av en säker 
hälso- och sjukvård. [0]Teambuilding och tillämpning av olika kommunikationsmodeller 
kan bidra till ökad kompetens och kunskap hos vårdpersonal. SBAR anses vara ett 
lovande verktyg och det är önskvärt att denna modell blir en del av det arbete som 
utförs inom hälso- och sjukvården idag gällande hur och vad som karaktäriserar en 
effektiv informationsöverföring. 
 
Att kommunikationens och teamarbetets inverkan på patientsäkerheten tas upp redan 
under sjuksköterskeutbildningen är önskvärt då detta kommer att leda till en ökad 
medvetenhet samt förbereda den blivande sjuksköterskan för det kommande yrket. Det 
är även av vikt att diskussionen om patientsäkerhet hålls levande i arbetet inom hälso- 
och sjukvården där det allra viktigaste är just att skapa en god och säker vård för 
patienten. 
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sjuksköterskornas 
tillfredsställelse med 
kommunikationen med 
läkarna på en 
intensivvårdsavdelning
. 

En kvantitativ studie där 
4 skalor av 47 ur 
instrumentet ”ICU nurse-
physician questionnaire” 
användes för att 
kartlägga värderingarna 
av kommunikationen 
enligt en likertskala. 462 
sjuksköterskor, av dem 
84 % kvinnor, svarade på 
enkäten vilket innebar en 
svarsfrekvens på 53.3 % 
efter att ha skickat ut 
undersökningen till ett 
urval av sjuksköterskor 
på 25 intensivvårds- 
avdelningar på 8 sjukhus 
i Michigan, USA. På 55 
enkäter fattades data 
vilket resulterade i ett 
slutligt urval på 407 
enkäter som vidare 
analyserades. 

Då detta var den första 
studien av sitt slag ansågs 
resultaten vara av intresse 
för att de kastar ljus över 
det faktum att en stor 
mängd faktorer påverkar 
tillfredsställelsen med 
kommunikationen. 
Öppenhet, förståelse och 
riktighet var faktorer som 
identifierades spela en stor 
roll vilket var 
uppmuntrande då detta 
främjade patientsäkerheten. 
Det framkom även 
skillnader i sjuk- 
sköterskornas 
tillfredsställelse med 
kommunikation mellan 
mindre och mer erfarna 
läkare vilket tydde på att 
läkarna genom sin 
utbildning lär sig 
kommunicera med 
sjuksköterskor på ett mer 
tillfredsställande sätt. 

Grad I 



 

Bilaga II:8 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Nya Zeeland 

McCallin, A., & 
Bamford, A. 

Interdisciplinary 
teamwork: is the 
influence of emotional 
intelligence fully 
appreciated? 

Att resonera kring 
ämnet emotionell 
intelligens för att se 
vilken påverkan den 
har på det 
interdisciplinära 
teamets effektivitet.  

Kvalitativ studie med en 
ansats i grounded theory. 
Analysen grundades på 
data som var insamlad 
från två stora 
akutsjukhus, där 80 
timmars intervjuer med 
och 80 timmars 
observationer av 44 
sjukvårdsarbetare från 
sju olika yrkeskategorier 
genomförts.  

Resultatet visade att det 
finns ett behov av ledare 
som är socialt kompetenta 
och engagerade i 
teambuilding. Emotionell 
intelligens hade en 
påverkan på teamets 
prestationer och på 
patientvården. Huruvida 
emotionell intelligens 
förekom avspeglade även 
hur bra arbetstrivseln var 
för vårdpersonalen. 

Grad II 

2009 
USA 

Miller, K., 
Riley, W., & 
Davis, S. 

Identifying key 
nursing and team 
behaviours to achieve 
high reliability 

Att värdera 
sjuksköterskors 
beteenden inom 
interdisciplinära team 
under simulering av 
kritiska situationer för 
att fastställa om och i 
vilken utsträckning 
olika kommunikations-
metoder användes.   

Kvalitativ metod. 
Förlossningsläkare, 
barnmorskor, 
specialistsjuk-sköterskor 
inom neonatal vård och 
anestesi, narkosläkare, 
avdelningssekreterare 
och operationspersonal 
deltog i simulations 
övningar där sjuk- 
sköterskornas 
uppträdande och sättet att 
kommunicera 
observerades. 

Sjuksköterskan hade en 
viktig roll främjandet av 
patientsäkerheten. Detta 
var dock en komplex 
uppgift och flertalet brister 
i kommunikationen med 
patient och team- 
medlemmar identifierades. 
Utbildning i 
kommunikationstekniker 
och teamarbete 
efterfrågades.  

Grad I 



 

Bilaga II:9 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Australien 

O’ Connell, B., 
Duke, M., 
Bennett, P., 
Crawford, S., & 
Korfiatis, V. 

The trials and 
tribulations of team-
nursing 

Att efter att ha infört 
vårdteam på 2 
avdelningar utvärdera 
och belysa styrkor och 
svagheter med 
modellen som innebar 
att arbeta i team där 
personal med olika 
former av kunskaper 
och utbildning, under 
ledning av en 
sjuksköterska, är 
ansvariga för en grupp 
patienter under ett 
arbetspass.  

Både kvalitativa och 
kvantitativa data 
insamlades för att få 
tillgång till grundlig data 
ifrån olika perspektiv. 
Fokus lades på 
informationen från 
fokusgrupper samt 
individuella intervjuer 
för att effektivast kunna 
få en grund till fortsatt 
implementering av 
metoden i andra miljöer. 
Sammanlagt deltog 14 
sjuk-sköterskor, 12 
undersköterskor, 9 vård- 
biträden och 3 
avdelningssekreterare av 
totalt 82 anställda på två 
olika avdelningar.  Av 
dessa deltog 38 stycken i 
13  fokusgrupper, 4 i 
individuella intervjuer 
och alla 38 svarade på 
enkäten ”Staff continuity 
of care questionnaire” 
som undersökte åsikter 
omvårdnads-
dokumentation och 
utövandet patientvård i 
rätt tid. 

Resultaten visade att 
deltagarna ansåg att det 
fanns många fördelar med 
att arbeta i dessa team då 
det skapade ramar för en 
stödjande och lojal miljö 
som bidrog till en säker och 
effektiv omvårdnad. Det 
var en komplex uppgift 
som krävde arbete och 
engagemang och bland de 
viktigaste faktorerna var 
tydliga roller och 
instruktioner, rättvis 
fördelning av arbetet, 
kommunikation och 
dokumentation. 

Grad I 



 

Bilaga II:10  
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Kanada 

Sargeant, J., 
Loney, E., & 
Murphy, G. 

Effective 
interprofessional 
teams: ”Contact is not 
enough” to build a 
team 

Att belysa vad hälso- 
och sjukvårdspersonal 
hade för uppfattningar 
och erfarenheter av 
effektiva inter-
proffesionella team för 
att tydliggöra likheter 
och skillnader och på 
så vis både öka 
förståelsen för vilka 
kriterier som krävs 
samt eventuella 
inlärningsbehov i 
teamet för att öka 
effektiviteten. 

En kvalitativ studie där 
grounded theory 
användes för att genom 
fokusgrupper belysa 
deltagarnas uppfattningar 
och erfarenheter om 
effektiva team. 8 av 9 
inbjudna distrikt tackade 
ja till deltagande och 
utifrån detta skapades 9 
fokusgrupper med 4-11 
deltagare i varje. Det 
totala deltagandet var 61 
och 13 olika yrkes- 
grupper fanns 
representerade såsom 
sjuksköterskor, läkare 
och arbetsterapeuter. 

Fem karaktäristika för 
effektivt interproffesionellt 
samarbete framkom. Att 
förstå och respektera 
individerna i gruppens 
roller, att ha ett gemensamt 
språk och förståelse för 
arbetet, att inneha en 
praktisk kunskap angående 
uppgifter som krävs, att 
förstå att teamarbete är 
något man måste jobba för 
och att ha en effektiv 
kommunikation.  
Teamarbete ansågs vara ett 
åtagande som krävde 
kognitiva, affektiva och 
tekniska kompetenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 



 

Bilaga II:11 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 

Sehgal, N. L., 
Fox, M., 
Vidyarthi, A. R., 
Sharpe, B. A., 
Gearhart, S. & 
Bookwalter, T. 
et al. 

A multidisciplinary 
teamwork training 
program: the triad for 
optimal patient safety 
(TOPS) experience 

Att ta fram ett program 
med avseende att 
utveckla teamarbete 
och kommunikations- 
förmågan inom det 
multidisciplinära 
teamet.  

Kvantitativ metod.  225 
personer deltog frivilligt 
i TOPS programmets 4-
timmars utbildning och 
203 av dessa fyllde efter 
utbildningen i en 
utvärdering vilket ger en 
svarsfrekvens på 90 %.   
Utbildningen bestod av 
en introduktion om 
patientsäkerhet och 
vikten av teamarbete och 
kommunikation, en video 
om säkerhet, ett föredrag, 
case-övningar i mindre 
grupper och till sist en 
återsamling med 
summering av 
utbildningen samt en 
kursutvärdering. 

TOPS-utbildningen fick ett 
högt deltagande bland 
personalen på sjukhuset. I 
utvärderingen de gjorde 
efter utbildningstillfället 
framkom att 99 % av 
deltagarna skulle 
rekommendera sina 
kollegor att gå på 
utbildningen. Deltagarna 
angav även att det var 
troligt att de efter denna 
utbildning skulle komma 
att förändra sitt sätt att 
kommunicera och agera. 

Grad I 



 

Bilaga II:12 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Storbritannien 

Wicke, D., 
Coppin, R., & 
Payne, S. 

Teamworking in 
nursing homes 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor som 
arbetade på ett 
vårdhem upplevt 
teamarbete för att på så 
vis kunna bidra till en 
ökad förståelse om 
ämnet och finna 
möjliga implikationer 
för nya 
handlingsplaner inom 
detta område. 

En kvalitativ studie där 
15 vårdhem kontaktades 
med en inbjudan om att 
delta. Av dessa svarade 6 
stycken och sammanlagt 
22 av 46 anställda 
kvalificerade sjuk- 
sköterskor svarade ja till 
att delta. Utifrån deras 
möjlighet att delta valdes 
ett bekvämlighets- 
urval på 12 stycken ut att 
delta i 2 olika fokus- 
grupper. 

Uppfattningar om 
teamarbete grupperat i fyra 
större kategorier beskrevs. 
Kommunikation ansågs 
vara den största av dessa, 
men även arbetsmönster 
såsom skift- och 
deltidsarbete, ledning och 
beslutsfattande spelade in.  
Sjuksköterskorna 
eftersträvade ett effektivt 
teamarbete men fann att 
det var svårt att uppnå 
önskemålen och det 
framgick att förbättrat 
teamarbete ökade både 
arbetslivskvaliteten och 
patientsäkerheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 



 

Bilaga II:13 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Storbritannien 

Woloshynowych, M., 
Davis, R., 
Brown, R., & 
Vincent, C. 

Communication 
patterns in a UK 
emergency department

Att identifiera faktorer 
som påverkar 
kommunikations- 
bördan för den 
ansvariga 
sjuksköterskan på en 
akutmottagning. 

En kvantitativ icke 
experimentell 
observationsstudie. 
Datainsamlingen 
grundades i Coieras 
kommunikations-
observationsmetod som 
skiljer på 
kommunikation initierad 
av det observerade 
objektet och 
kommunikation initierad 
av andra. Den ansvariga 
sjuksköterskan på 
akutmottagningen 
observerades. 
Sammanlagt 
observerades elva 
sjuksköterskor vid 18 
tillfällen under totalt 20 
timmar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett mycket stort antal 
kommunikations-tillfällen 
uppmättes hos den 
ansvariga sjuksköterskan. 
Denna kommunikations- 
börda visade sig lätta om 
det var fler sjuksköterskor 
som arbetade under skiftet. 
Effektiv kommunikation 
utan irrelevant och onödig 
information eller avbrott är 
viktig i patientvården. 

Grad I 



 

Bilaga II:14 
Publikationsår/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 

Woods, D.M., 
Holl, J.I., 
Angst, D.B., 
Echiverri, S.C., 
Johnson, D. & 
Soglin, D.F. 
et al. 

Gaps in pediatric 
clinician 
communication and 
opportunities for 
improvement 

Att undersöka vad som 
bidrar till en effektiv 
respektive 
problematisk 
kommunikation mellan 
kliniker inom 
pediatrisk vård på 
sjukhus. Detta för att 
bidra till en ökad 
förståelse för vad som 
kan bidra till en 
tillförlitlig 
kommunikation och 
därmed minska risken 
för undvikbara fel. 

En kvalitativ studie som 
använde sig av 
fokusgrupper ge insikt 
om forskningsfrågan. 
Antalet fokusgrupper 
fastställdes till 63 då man 
uppnått datamättnad och 
i dessa grupper deltog 
sammanlagt 274 
deltagare som 
representerade samtliga 
yrkeskategorier inom 
pediatrisk vård, från 5 
sjukhus i Chicago. Dessa 
var 66 ST-läkare, 70 
överläkare, 107 
sjuksköterskor, 12 
avdelningschefer samt 19 
stycken övrig personal. 
Varje fokusgrupp hade i 
genomsnitt 4 deltagare 
som delades in efter yrke 
och facklig kunskap för 
att främja en öppen och 
bekväm diskussion. 

Effektiv och problematisk 
kommunikation relaterades 
till kommunikations- 
metoder, 
kommunikationens 
kontext, organisatoriska 
principer och policies för 
kommunikation och 
samtliga visade ett direkt 
samband med 
patientsäkerhet. Ett 
välfungerande teamarbete 
med kriterier som respekt 
och att bryta hierarkiska 
mönster sågs som 
nyckelkomponenter för 
lyckad kommunikation. 

Grad I 

 


