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Sammanfattning  Sjuksköterskeyrket är det äldsta traditionellt, professionella 

kvinnliga yrket inom vården. Sjuksköterskan kan bidra till en 
bra samverkan genom sin omvårdnadskunskap och 
yrkeskompetens. Syftet med studien var att belysa faktorer av 
betydelse för samarbetet mellan sjuksköterska och läkare som 
kan inverka på en välfungerande samverkan mellan de båda 
professionerna. Metoden är utförd som en litteraturstudie där 
sammanställning av forskning inom aktuellt område har 
genomförts genom systematiska sökningar i olika databaser. I 
resultatet framkom fem kategorier av viktiga faktorer för 
samverkan mellan läkare och sjuksköterskor, dessa var 
traditionella hierarkiska strukturer, respekt och jämställdhet, 
kunskap, kommunikation, samt strategier för förbättrad 
samverkan. Sjuksköterskor upplevde sig underordnade under 
läkare beroende på ojämlikheter som uppstår genom bristande 
respekt och dåliga kunskaper om andra professioners 
ansvarsområden. Kommunikation framhölls som en 
avgörande faktor för en positiv samverkan mellan 
sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskans kunskaper i att 
informera, planera, organisera och kommunicera verbalt och 
skriftligt visade sig ha stor betydelse för hur relationen 
utvecklade sig mellan olika professioner. Grunden för en bra 
relation mellan sjuksköterska och läkare är att kunna 
kommunicera och använda sig av olika strategier för att 
främja samverkan positivt. Sjuksköterskan kan bidra till att 
förbättra olika faktorer i samverkan professionerna. 
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1  

Inledning 
 
Sjuksköterskeyrket är det äldsta professionella kvinnliga yrket inom vården 
(Strömberg & Eriksson, 2004) och yrket har traditionellt varit starkt kopplat till 
kvinnor. Det var först 1923 som kvinnor gavs behörighet att arbeta inom vården 
(Strömberg & Eriksson, 2004) på samma villkor som manliga läkare och 
sjuksköterskeutbildningen erkändes på statlig nivå. Sjukvårdens organisation styrdes 
av läkarkåren som, tillsammans med statsmakten, styrde över den medicinska 
kunskapen och vetenskapen, fram till mitten på 1950-talet (Eide & Eide, 2007).  
Under perioden från 1970- talet till 2000- talet har vården genomgått stora 
organisationsförändringar (Strömberg & Eriksson, 2004). Dessa förändringar har 
inneburit att sjuksköterskans arbetsuppgifter blivit indelad i tre olika hierarkiska 
nivåer curing (bota), nursing (omvårdnad) och caring (ta hand om) där läkare har 
huvudansvar för att bota sjukdomar, sjuksköterskan för att planera, samordna och 
utvärdera omvårdnad medan undersköterskan ansvarar för att ta hand om patientens 
basala behov (Strömberg & Eriksson, 2004; Lindgren, 2001). Under de senaste 
decennierna har sjuksköterskans profession blivit mer fokuserad på omvårdnad och 
arbetsfördelningen har förtydligats för de olika professionerna avseende vem som 
skulle utföra vilka arbetsuppgifter (Strömberg & Eriksson, 2004). I början på 2000-
talet genomfördes organisationsförändringar som innebar att patienterna fick större 
inflytande i vården och att det blev större fokusering på samhällsperspektivet inom 
hälso- och sjukvården (Qvarsell, 2007). Hälso- och sjukvårdens organisation är i 
ständig förändring för att vården ska kunna effektiviseras och säkerställas på ett mer 
effektivt sätt (Hallin & Siverbo, 2007). God vård baseras i hög grad på jämlikhet 
mellan professioner och kunskap inom varandras yrkeskompetens, vilket bidrar till en 
säkrare vård. O`Brian, Martin, Heyworth, och Meyer, (2008) anser att det är viktigt att 
läkare behöver vara flexibla i sitt ledarskap för att ett bättre samarbete ska kunna 
utvecklas mellan professionerna. Enligt socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport 
(2009) har kunskapskraven ökat vilket medför att sjukvårdsorganisationen behöver ta 
ansvar för att personalen utvecklas genom olika kompetensutvecklingar och medverka 
till ett bra arbetsklimat. Då ett fungerande samarbete mellan olika yrkesprofessioner i 
hälso- och sjukvården är av stor vikt för att säkerställa att patienten erbjuds en god 
och säker vård är det betydelsefullt att belysa faktorer som kan inverka på samverkan 
mellan sjuksköterskor och läkare i syfte att skapa redskap att utveckla samarbetet 
mellan de olika professionerna.    
  
 
Bakgrund 
 
Läkarens respektive sjuksköterskans ansvarsområde 
 
Läkarens främsta uppgift inför patienten är i första hand att diagnostisera 
sjukdomstillstånd, ordinera läkemedel, bota och behandla sjukdomar, ta 
behandlingsbeslut, och sätta in eller ut medicin (Lindström, 2009; Strömberg, 2004; 
Larsson, 2007). Sjuksköterskans främsta uppgift är omvårdnad som innebär 
omvårdnadsansvar, medicinskt ansvar, verkställa läkarbeslut angående behandling, 
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vårdplanering och arbetsledning (Strömberg, 2004; Edhag & Rosenqvist, 2005; Björvell, 
2008; Larsson, 2007). Undersköterskor har som huvuduppgift hjälpa till med patientens 
dagliga vård och hjälpa dem med matning, duschning, på- och avklädning, omläggningar 
och bädda sängar. Sjuksköterskans arbetsuppgifter går in i både läkarens och 
undersköterskans arbetsområden vilket medför att gränsen mellan arbetsuppgifterna blir 
otydlig (Beck-Friis, 2009; Socialstyrelsen, 2009; Strömberg, 2004). Sjuksköterskan får 
utföra arbetsuppgifter som inte är styrda av regelverk förutsatt att sjuksköterskan har den 
kunskap som krävs för uppgiften (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskan har inte 
förskrivningsrätt utan specialistutbildning, får inte ställa diagnos och inte fatta 
medicinska beslut utan samråd med läkare (ibid). Verksamhetschefen har som uppgift att 
ansvara för att professionerna utför arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesansvar med 
hänsyn till kompetens och erfarenhet. Alla som arbetar i vården ska själv ta ansvar för att 
de utför sina arbetsuppgifter i enlighet med lagar och förordningar samt med hänsyn till 
patientens bästa (ibid).  
All hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS 
1982:763) som innebär att alla som är i behov av vård ska ha lika rätt till vård och 
behandling och att den som har störst behov prioriteras. Sjukvårdspersonal ska enligt 
denna lag förebygga, utreda och behandla olika sjukdomar och skador. Sjuksköterskor 
och läkare omfattas av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(SFS 1998:531) vilket innebär att dessa professioner har legitimation för yrket som 
medför ansvar och skyldigheter gentemot patienter i hälso- och sjukvården och ett 
yrkesansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.  
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5) ska 
läkaren inneha kunskap om olika sjukdomar och tillstånd, ha förmåga att självständigt 
söka information, kunna utföra olika medicinska åtgärder med hög säkerhet. Läkaren har 
krav på sig att ha ett förhållningssätt som är terapeutiskt och etiskt som visar att läkaren 
är medveten om olika värderingar i samhället (Läkarförbundets etiska regler, 2009). 
Läkaren ska efter sin AT tjänstgöring kunna upprätthålla ett bra samarbete med andra 
discipliner och serviceorgan inom hälso- och sjukvården. Läkare ska även ha fått en god 
inblick i sjukvårdens organisation och roll i samhället och ha blivit förtrogen med de 
samarbetsformer som finns mellan sjukvårdens olika vårdnivåer. Läkarens etiska regler 
beskriver hur läkare ska arbeta för att se till patientens bästa, själv söka information och 
ställa sin kunskap till förfogande, använda medicinska resurser enligt etiska regler och 
respektera andra kollegers yrkesområden (ibid).  
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha en humanistisk människosyn, ha respekt 
och ta tillvara på patienters och anhörigas livsvärld, ta tillvara på andra professioners 
kunskaps områden och erfarenheter, bidra till ett bra samarbete mellan professioner, 
patienter och anhöriga. 
 
ICN:s etiska kod (Sjuksköterskeföreningen, 2007) för sjuksköterskan beskriver hur 
sjuksköterskor ska förhålla sig till medarbetare och patienter och att sjuksköterskan ska 
ha kunskap om och förståelse för andra professioner. Den beskriver också att 
sjuksköterskan ska arbeta för att vara en bra medarbetare och skapa ett bra arbetsklimat.  
 
Gemensamt för läkare (SOSFS 1999:5) och sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är att 
de ska ha tid för reflektion för att tillsammans med andra arbetskolleger bearbeta olika 
situationer och händelser som har uppstått under arbetets gång. Ett professionellt 
förhållningssätt innebär att olika professioner ska kunna använda sin kunskap och 
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kompetens för att hjälpa andra på bästa sätt och efter bästa förmåga (Holm, 2009). Det 
innebär även att kunna gör saker som de vanligtvis inte gör och som handlar om att 
kunna tillfredställa andra människors behov i första hand utan att se till sina egna behov 
först.  
 
 
Hierarki i hälso- och sjukvård 
 
Hierarki definieras som en markant social rangordning där beslut och ansvar är klart 
strukturerat mellan olika nivåer (Nationalencyklopedin, 2009). Hierarki i vården har 
funnits under en lång tid (Hertting & Nilsson, 2008; Edhag & Rosenqvist, 2005) och är 
uppbyggd som en pyramid där de viktigaste besluten för verksamheten tas i toppen på 
pyramiden (Lindgren, 2001; Hallin & Siverbo, 2007). Toppen av pyramiden består av ett 
fåtal personer och domineras ofta av män (Lindgren, 2001). Hierarki bygger på den som 
har mest kunskap och/eller auktoritet har mest makt (Hallin & Siverbo, 2007). 
Kunskapsauktoritet utgår ifrån expertkunskap kring ett visst område och är relaterad till 
den personen som innehar kunskapen. Byråkratisk auktoritet är relaterad till en position i 
den hierarkiska strukturen som finns i sjukvårdsorganisationen, och ger makt till den 
person som är kopplad till en viss placering i strukturen (ibid). Hierarkin i vården är 
uppbyggd av en struktur där både kunskap och auktoritet bidrar till maktpositioner i 
vårdorganisationen, liksom traditionell kunskapssyn där läkarkåren, med stöd av 
statsmakten har inflytande över hur vetenskap värderas och används (Eide & Eide, 
2007). 
 
Makt definieras som att en person är beroende av en annan. Personen i maktposition får 
personen i beroendeställning att göra något, frivilligt eller mot sin vilja. Makt används 
ofta i olika organisationer där olika befattningar delges vissa personer och ger dem makt 
att kontrollera andra personer som inte har tilldelats befattningar av samma värde 
(Nationalencyklopedin, 2009). Läkaren har en hierarkiskt överordnad ställning och mer 
makt än sjuksköterskan som i sin tur är överordnad över undersköterskan (Lindström, 
2009; Strömberg, 2004). Denna makt kommer från gamla strukturer i organisationen 
som fortfarande lever kvar, då läkare hade störst makt över medicinsk kunskap och 
vetenskap (Eide & Eide, 2006). Sjuksköterskan befinner sig i mitten av hierarkin i 
vården vilket gör att sjuksköterskan betraktas som mellanchef där yrkesfunktionen 
påverkas på olika sätt då hierarkin förändras på olika nivåer i vårdorganisationen 
(Lindgren, 2001; Strömberg, 2004; Hertting & Nilsson, 2005).  
 
 
Samverkan  
 
Samverkan definieras som att arbetstagare ges möjligheter till att öka inflytande och 
delaktighet i arbetet genom ökade möjligheter till information och medskapande. Målet 
är en kontinuerlig utveckling av individen, arbetsplatsen och verksamheten 
(Nationalencyklopedin, 2009). Det är viktigt att kommunikationen mellan professionerna 
fungerar för att främja samverkan och för att patienterna ska få en säker vård (Edhag & 
Rosenqvist, 2005; Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Kommunikation är en 
överföring av budskap, som kan skapa trygghet, sociala relationer och bidra till att 
mottagaren får en tydlig förståelse för det kommunicerande budskapet i olika kontexter 
(Nilsson, 2005). Bekräftelsen av budskapet beror på hur mottagaren tolkar innebörden 
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och tolkningen påverkas av hur relationen är uppbyggd mellan de som deltar i samtalet 
(Ellis, Gates & Kneworth, 2006; Nilsson, 2005; Nilsson, 2002).  
 
Kön, makt och ålder har betydelse för hur samtalsrelationens struktur byggs upp (Ellis, 
Gates & Kneworth, 2006). Kommunikation kan ske med en hierarkisk anda, vilket 
innebär att någon försöker styra samtalet (Sandberg, 2009). Hierarkisk kommunikation 
påverkas av hierarkin som finns i organisationen runt arbetslaget (Edhag & Rosenqvist, 
2005; Ehnfors, et.al 2000).  Kommunikationen mellan samtalsparterna påverkas av det 
förväntade maktförhållandet mellan de personer som deltar i samtalet. Gruppens 
konstellation är av betydelse för hur kommunikationen fungerar, beroende på vilka 
professioner som deltar och om det är män eller kvinnor som är överrepresenterade 
(Ellis, et.al 2006; Nilsson, 2002). En bra kommunikation mellan sjuksköterska och 
läkare krävs för att främja bra arbetsrelationer (Sandberg, 2009; Beck-Friis, 2009). För 
att sjuksköterskor och läkare ska kunna utnyttja varandras kompetenser och kunskaper är 
det bra att tillsammans kunna lösa problem som uppstår. Kommunikation som förmedlar 
ett budskap kan ibland ha en ton som kan uppfattas negativt, ofta handlar detta om att 
den person som kommunicerar känner sig stressad eller saknar tillräckliga kunskaper för 
att hantera situationen (Sandberg, 2009; Arnold & Underman - Boggs, 2007). 
Sjuksköterskans uppfattning och förmåga att kommunicera på ett bra sätt har betydelse 
för hur situationen utvecklar sig (Arnold & Underman-Boggs, 2007; Eide & Eide, 2006). 
En förutsättning för ett bra samtal är att ha en grundläggande öppenhet som grund då 
diskussionen påbörjas (Hertting & Nilsson, 2009; Eide & Eide, 2006).  
 
Det är viktigt att olika professioner kan dokumentera olika behandlingar och beslut till 
olika enheter på ett språk som alla förstår och som inte är kränkande för patienter och 
anhöriga. Information om patienten måste göras tillgänglig för alla berörda professioner 
och dubbeldokumentation undvikas för att främja en god patientvård (Edhag & 
Rosenqvist, 2005). Dokumentation är viktigt för att kunna spåra olika händelseförlopp 
under vårdtiden för att kunna se tillbaka på vad som har hänt och vad som eventuellt 
gick fel liksom för att reda ut ansvarsfrågor då fel i vården begåtts (Socialstyrelsen, 
2009).  
 
Främjande för samverkan är att sjukvården är utformad med lagarbete där olika 
professioner arbetar tillsammans mot gemensamma mål (Beck-Friis, 2009; Hertting & 
Nilsson, 2008; Strömberg, 2004). En förutsättning för ett gott samarbete är förståelse och 
respekt för varandras kompetens och motverkar hierarki (O`Brian, et.al 2008; Hertting & 
Nilsson, 2008). Det gör att organisationsstrukturen förändras och skapar andra 
förutsättningar för att professionerna ska kunna arbeta mot samma mål (Hertting & 
Nilsson, 2008; Strömberg, 2004).  
 
Utifrån Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) kan det påvisas att 
kunskapskraven har ökat och att det ska finnas vetenskaplig grund för kliniska beslut 
som fattas. Missnöje bland vårdpersonal som anser att deras kunskaper inte värdesätts 
gör att sjukvårdsorganisationen behöver ta ansvar för att personalen utvecklas genom 
olika kompetensutvecklingar och medverka till ett bra arbetsklimat. För att framtida hitta 
nya arbetsformer som möjliggör produktivitetshöjningar och ökar vårdkvaliteten behövs 
det ökad flexibilitet där de olika professionernas kunskaper tas till vara för att främja 
strategier som möjliggör utveckling till en bättre samverkan mellan olika professioner. 
Då sjukvården är en komplex miljö är det viktigt att främja samverkan mellan läkare och 
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sjuksköterskor bland annat genom att belysa faktorer och förutsättningar för ett bra 
arbetsklimat som gynnar god samverkan.  
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att belysa faktorer av betydelse för samverkan mellan 
sjuksköterska och läkare i deras gemensamma arbete för en god och säker vård. 
 
 
Metod  
 
Detta är en litteraturstudie som genomförts utifrån riktlinjer för vetenskapliga arbeten 
(Friberg, 2007) och skriftliga riktlinjer på Högskolan i Halmstad. Litteraturstudien 
innehåller både kvantitativ och kvalitativ forskning och har en induktiv ansats som 
innebär att litteraturen undersöktes med intention att belysa samverkansfaktorer utan att 
bekräfta någon färdig modell på ämnesområdet eller teori.  
 
Datainsamling 
 
För att undersöka förekomst av relevant litteratur gjordes ett antal olika pilotsökningar. 
För att hitta relevanta artiklar till resultatet gjordes sökningar i databaserna PubMed , 
Cinahl, PsycInfo och Science Direct. Artiklar som var relevanta för syftet påträffades i 
PubMed och Cinahl. För att artikelsökning användes Cinahl Headings termer i Cinahl 
och Mesh termer i Pubmed i kombination med fritext som sökmetod. Fritextsökord 
användes när specifikt sökord inte på träffades i Cinahl Headings och i Mesh . Sökorden 
som användes presenteras i tabell 1. För att få fram ett tillräckligt antal artiklar till det 
valda problemområdet kombinerades dessa sökord vid 7 av sökningarna. 
Inklusionskriterier för inkluderade artiklar var att de skulle vara vetenskapliga, innehålla 
abstract, publicerade mellan 2000-2009, skrivna på engelska, innehålla sökord med 
läkare och sjuksköterska, handla om samverkan i vården och vara publicerade i fulltext 
och fokusera på samverkan mellan läkare och sjuksköterska. Exklusionkriterier som 
användes var att artiklarna inte skulle fokusera på patientfall samt att de inte fick vara 
reviewartiklar. 
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Tabell 1 Sökordslista 
 
Sökord Cinahl headings Pubmed mesh Fritext sökord 
Attityder   Attitud* 
Kommunikation Communication Communication  
Läkare- sjuksköterska 
relation 

   Physician- 
Nurs*Relation* 

Samarbete Collaboration Collaboration  
Organisationens 
kultur 

Organizational 
culture 

Organizational 
culture 

 

Läkare-sjuksköterska Physician-Nurse Physician-Nurse  
Profession   Profession 
Doktor   Doctor* 
Vårdkultur   Care culture 
Omsorg   Caring 
Hierarki   Hierarch* 
Mellan 
professionerna 

  Interprofessional 

Sjuksköterskans 
ledarskap 

  Nursing leadership 

Könsroller   Gender  
Specialist 
sjuksköterska 

  Advance practice 
nurse 

Beslut mellan 
professioner 

   Interprofessional 
desicion making 

 
 
När artiklarnas titel och abstrakt stämde överens med studiens syfte och problemområde 
skrevs de ut i fulltext eller beställdes genom biblioteket på Högskolan i Halmstad. Efter 
att hänsyn tagits till inklusions- och exklusionskriterier inkluderades sammanlagt 16 
artiklar till det första urvalet. Artiklarna lästes igenom och sammanfattades, och 
bedömdes vetenskapligt efter Carlsson & Eiman, (2003) bedömningsmallar för 
kvantitativ och kvalitativ metod (bilaga III). Sammanfattning av samtliga artiklar ledde 
till att 10 artiklar stämde överens med syftet och kunde användas i resultatet. Utav dessa 
10 artiklar var 7 kvalitativa och 3 var kvantitativa och samtliga artiklar uppnådde grad I 
eller grad II. 
 
 
 Databearbetning  
 
Artiklarna lästes igenom ett antal gånger och översattes från engelska till svenska. 
Därefter diskuterades artiklarna för att se om innehållet i artiklarna var relevant för 
resultatet. Artiklarna bearbetades och sammanfattningen presenteras i bilaga II där 
publikations år, land där studien utfördes, titel, författare, syfte, metod och slutsats 
redovisas. Sammanfattningarna lästes igenom noggrant och de relevanta delarna av 
resultatet i artiklarna valdes ut och relaterades till syftet och problemformuleringen. Efter 
bearbetningen av artiklarna framkom olika kategorier som innehöll både motverkande 
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och främjande faktorer för samverkan mellan läkare och sjuksköterska. Kategorierna 
omfattade traditionella hierarkiska strukturer, respekt och jämställdhet, kunskap, 
kommunikation samt strategier för förbättrad samverkan 
 
 
Resultat 
 
Traditionella hierarkiska strukturer 
 
Samverkan beskrevs som en viktig aspekt för en god vård och motverkande för en bra 
samverkan var då läkare ansåg att endast läkare kunde se helheten hos patienten, därför 
att de diagnostiserar, planerar och bedömer vilken behandling som är bäst för patienten 
(Snelgrove & Hughes, 2000). Läkare framhöll att de endast behövde involvera 
sjuksköterskan i beslut angående patienten när sjuksköterskorna skulle utföra läkarens 
instruktioner och assistera läkaren (Snelgrove & Hughes, 2000; Daiski, 2004). 
Sjuksköterskor ansåg att de var involverade i patienten dygnets samtliga timmar och 
därför var bäst uppdaterade om patienternas status samt att det därför var viktigt att de 
kunde agera självständigt utan närvaro av läkare. Sjuksköterskor ansåg att deras ansvar 
mot patienten var att framföra patientens önskemål till läkaren, men på grund av gamla 
djupt rotade traditionella hierarkiska strukturer som påverkade arbetsklimatet, upplevde 
sjuksköterskorna detta som en svår uppgift (Daiski, 2004). Ytterligare en motverkande 
faktor som inverkade på samverkan var att sjuksköterskor upplevde att äldre rutinerade 
sjuksköterskor ansåg att förändringar som kunde påverka gamla rutiner på avdelningen 
inte fick genomföras utan medgivande från läkare (Manias, Aitken & Dunning, 2004; 
Snelgrove & Hughes, 2000). Gamla förlegade strukturer bidrog till att sjuksköterskor 
upplevde att de var underordnade under läkare och att läkare var ansvariga för skapandet 
av att en hierarkisk struktur uppstod mellan professionerna (Daiski, 2004; Riley & 
Manias, 2005; Savic´& Pagon, 2008). Otydliga riktlinjer inom medicin och omvårdnad 
för hur ett bra ledarskap skall utvecklas, framhölls som en betydande faktor som 
inverkade på samverkan mellan läkare och sjuksköterskor. Läkare upplevdes som den 
grupp som hade den starkaste attityden i sin yrkesroll jämfört med andra professioner. 
Gamla strukturer som levde kvar berodde mycket på att sjuksköterskor anpassade sig 
efter det arbetsklimat som rådde på den avdelning de arbetade på, vilket gjorde att 
sjuksköterskor ofta upplevde att de mötte motstånd mot att införa förändringar som 
kunde påverka samarbetet mellan läkare och sjuksköterska (Savic`& Pagon, 2008; 
Manias, et.al 2004). Sjuksköterskor beskrev att sjukhusorganisationen är den ledning 
som måste visa att sjuksköterskeyrket är en egen profession. (Savic`& Pagon, 2008). 
Sjukhusorganisationen ansågs även vara den ledning som skulle ta ansvar för att både 
läkares och sjuksköterskors erfarenhet och kunskap tillvaratas.  
 
 
Respekt och jämställdhet 
 
Könsroller och maktfördelning ansågs av sjuksköterskor som en motverkande orsak till 
att hierarki uppstod i vården (Rytterström, Cedersund & Arman, 2009; Savic & Pagon, 
2008; Rothstein & Hannum, 2007; Mantzoukas, 2004). Sjuksköterskor beskrev vidare att 
ojämlika maktförhållanden mellan läkare och sjuksköterskor var vanligt förekommande i 
vården och såg sig själva ibland vara upphov till att maktfördelningen var ojämn (Savic 
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& Pagon, 2008; Daiski, 2004). Sjuksköterskor upplevde att personer med starka 
personligheter hade stort inflytande på vårdkulturen och att dessa personer kunde ha en 
både positiv effekt och negativ effekt på arbetsmiljön då dessa färgstarka personer 
upplevdes ta över och styra arbetsklimatet (Rytterström, et.al 2009). Sjuksköterskor 
framhöll att det var viktigt att veta vilka förhållanden som rådde på den avdelning som 
de skulle arbeta på för att underlätta anpassning för att bli accepterad av den övriga 
personalen (Savic & Pagon, 2008). Ålder betonades av sjuksköterskor som en betydande 
faktor för samarbete mellan sjuksköterska och läkare.  Det upplevdes bland 
sjuksköterskor vara lättare att samarbeta med både manliga och kvinnliga läkare under 
50 år, medan samarbetet var svårare med kvinnliga läkare över 50 år (Rothstein & 
Hannum, 2007). Omvårdnadsarbetet upplevdes av en del sjuksköterskor som ett feminint 
yrke och att det hade betydelse för hur omvårdnad betraktades liksom vilken status 
sjuksköterskans arbete tillmättes (Daiski, 2004). Sjuksköterskeyrket framhölls också som 
betydelsefullt men i behov av bättre erkännande från andra professioner. Orsaken till 
detta berodde på att det fanns problem som ständigt uppstod mellan läkare och 
sjuksköterskor och som inverkade på en bra samverkan mellan professionerna (ibid).  
Sjuksköterskor upplevde att bristande respekt för sjuksköterskerollen var en viktig orsak 
till att sjuksköterskans kunskaper inte ansågs likvärdiga med läkarens. Respekt från 
läkarna framhölls av sjuksköterskor vara en väsentlig faktor i samarbetet mellan 
professionerna (Daiski, 2004; Mantzoukas, 2004). Bristande respekt från läkare 
upplevdes som en motverkande faktor, då ett ojämlikt förhållande uppstod mellan 
yrkesrollerna (Rothstein & Hannum, 2007; Daiski, 2004). Detta ledde till att många 
sjuksköterskor upplevde att de hade begränsad makt jämfört med läkare att påverka 
beslut som hade betydelse för omvårdnaden (Mantzoukas, 2004). En bidragande faktor 
till att sjuksköterskor kände sig underlägsna läkare var att de upplevde läkarens ledarroll 
som starkare än sjuksköterskans (Savic & Pagon, 2008). Respekt från läkare för 
sjuksköterskeprofessionen framhölls av sjuksköterskor som främjande för ett fungerande 
samarbete mellan professionerna. Mer respekt från läkare skulle enligt sjuksköterskor 
leda till att en jämning av de ojämlikheter som rådde mellan professionerna på 
avdelningen (Daiski, 2004; Mantzoukas, 2004). Acceptans för andras professioner och 
ett jämlikt förhållningssätt mellan läkare och sjuksköterskor visade sig vara en allmänt 
främjande faktor som bidrog till en positiv samverkan mellan professionerna (Budge, 
Carryer & Wood, 2003; O´Brien, Martin, Heyworth & Meyer, 2007). Hierarkin i 
förhållandet mellan sjuksköterskor och läkare uppfattades vara på väg att förändras mot 
ett samarbete mellan professionerna och målet var att de båda professionerna skulle 
accepteras som professioner med egna yrkesroller och kunskapsområden som kan 
komplettera varandra (Budge, Carryer & Wood, 2003). Jämlikhet mellan läkare och 
sjuksköterskor som byggde på tillit och förtroende beskrevs som uppskattat av 
sjuksköterskor (O´Brien, et.al 2007). Ojämlikheter som uppstod mellan sjuksköterskor 
och läkare var något som behövde förändras för att såväl sjuksköterskor som läkare 
skulle kunna fungera bättre tillsammans (Mantzoukas, 2004). Likvärdiga uppfattningar 
om hur en bra kommunikation fungerar eftersträvades av båda professionerna (O´Brien, 
et.al 2007). 
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Kunskap 
 
Motverkande för samverkan mellan läkare och sjuksköterska var att läkaren såg sig själv 
som viktig för organisationen på grund av att de besitter den betydande medicinska 
behandlingskunskapen, därför ansåg de att deras beslut skulle gälla i första hand 
(Rothstein & Hannum, 2007; Mantzoukas, 2004; Manias, et.al 2004; Snelgrove & 
Hughes, 2000). Detta beskrevs resultera i att sjuksköterskor kände sig trängda mellan 
sjukhusorganisationens riktlinjer och de läkare som menade att de hade bättre kunskap 
än sjuksköterskor. Detta beskrevs även ha stor betydelse genom att sjuksköterskor 
upplevde att de inte hade lika stora möjligheter att påverka vården som läkarna (Riley & 
Manias, 2005; Mantzoukas, 2004). Sjuksköterskans kunskaper betraktades inte 
likvärdiga med läkarens på grund av att läkare ansåg sjuksköterskerollen som mindre 
betydelsefull (Mantzoukas, 2004; Manias, et.al 2004). Läkares agerande berodde enligt 
sjuksköterskor på att de inte hade tillräcklig kunskap om sjuksköterskans 
kunskapsområde och ansvar i yrkesrollen (Snelgrove & Hughes, 2000). Kunskap visade 
sig å andra sidan även vara främjande för samverkan mellan läkare och sjuksköterskor, 
genom fortlöpande utbildningar och kurser avsedda för respektive profession. 
Sjuksköterskor ansåg att utbildning bidrog till ökad förståelse för och kunskap om 
varandras kompetenser (ibid). Utbildning bidrog också till att utveckla samarbetet mellan 
professionerna och motverkade hierarkiska vårdbeteenden (O´Brien, et.al 2007; Riley & 
Manias, 2005). Sjuksköterskor upplevde att det behövdes tydligare riktlinjer från 
sjukhusorganisationen för hur sjuksköterskor och läkare skulle agera i sina ledarroller 
(Savic & Pagon, 2008). Läkare beskrev att det som främjade ett bra samarbete var 
öppenhet för ny kunskap, flexibilitet och en positiv attityd till arbetet och andra 
medarbetare (O´Brien, et.al 2007).  
 
 
Kommunikation 
 
Kommunikation framhölls som en avgörande faktor för medverkan till en positiv 
samverkan mellan sjuksköterskor och läkare (Savic & Pagon, 2008). Det som ansågs 
ligga till grund för ett välfungerande samarbete mellan sjuksköterska och läkare var att 
kunna ge och ta information på ett bra sätt och att kunna lyssna på varandras åsikter 
(O´Brien, et.al 2007). Sjuksköterskans kunskaper i att informera, planera, organisera och 
kommunicera muntligt, och skriftligt hade en betydande innebörd för relationens 
utveckling, samt att läkare och sjuksköterskor hade förståelse och respekt för varandras 
kompetensområden. Kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor hölls både på 
en formell och på informell nivå beroende på situationen (Manias, et.al 2004). Den 
informella kommunikationen skedde oftast via telefon och den formella mest vid 
personlig kontakt. Ronden upplevdes vara det enda tillfälle som sjuksköterskor hade 
möjlighet att diskutera det som berörde patienten med läkaren (Manias, et.al 2004). 
Kommunikation framstod som ett angeläget mål för ett gott samarbete mellan 
professionerna och organisationen (Savic & Pagon, 2008). Både skriftlig och muntlig 
kommunikation sågs som en viktig förbindelse mellan professionerna (O´Brien, et.al 
2007). Ett bra samarbete mellan professionerna krävdes för att skapa ett bra arbetsklimat 
(Budge, et.al 2003). Vidare beskrevs att det skapades bättre relationer på arbetsplatsen 
om professionerna strävade efter att ha en öppen kommunikation och pratade 
personligen med arbetskolleger utanför sin yrkeskår (Savic & Pagon, 2008; O´Brien, 
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et.al, 2007). Detta upplevdes främja professionernas arbetsklimat genom ökad förståelse 
och respekt för varandras kompetensområden (Daiski, 2004).  
 
 
Strategier för förbättrad samverkan 
 
Olika typer av strategier framhölls som betydande för samverkan mellan sjuksköterskor 
och läkare (Savic & Pagon, 2008; Daiski, 2004). Handledning mellan chefer och 
anställda ansågs av sjuksköterskor som en bidragande faktor till ökad förståelse av 
varandras kompetensområden. En gemensam uppskattning för professionerna skulle 
växa fram om de båda professionerna kunde lära sig lyssna på varandra med respekt och 
förståelse (ibid). Olika vidareutbildningar för respektive profession för att främja 
samverkan, beskrevs leda till att sjuksköterskans kompetensområde gavs möjlighet att 
uppmärksammas på ett positivt sätt av läkare (Savic`& Pagon, 2008). En gemensam 
förståelse för att det finns andra yrkeskategorier som är lika viktiga som den egna 
professionen sågs som en främjande faktor för en bättre samverkan mellan 
professionerna som samtidigt förbättrade kontinuiteten i patientvården (Savic & Pagon, 
2008; Daiski, 2004). Reflektioner i arbetet ansågs vara en viktig del som skulle öka den 
professionella kunskapen ytterligare (Mantzoukas, 2004). Reflektion framhölls av 
sjuksköterskor som en betydande faktor för att kunna öka förståelsen och kunskapen om 
läkares och sjuksköterskors yrkesprofessioner för att främja ett bra samarbete mellan 
professionerna. Däremot upplevdes det som problematiskt att införa reflektion i det 
dagliga arbetet, även om det framgick att det var främjande för samverkan (Mantzoukas, 
2004).  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion  
 
Studiens syfte var inriktat på att belysa faktorer som påverkar samverkan mellan 
sjuksköterska och läkare i vården. Tanken var att beskriva samverkan i den svenska 
hälso- och sjukvården, men på grund av begränsat antal träffar av artiklar fick sökningen 
utökas till internationella studier. Det kan ses som en svaghet att den svenska 
sjukvårdsorganisationen inte är så väl representerad som avsetts i studien, men styrkan i 
den omfattade sökningen ligger i hur samverkan fungerar i olika världsdelar. Artiklarna 
var från USA, Canada, Europa och Australien, England, Sverige och Nya Zeeland och 
var publicerade mellan 2000 och 2009.  
 
I hälso- och sjukvårdsorganisationer i olika delar av världen framkom att liknande 
resultat kunde påvisas när artiklarna jämfördes. Det fanns faktorer och beteenden mellan 
läkare och sjuksköterskor som inverkade på samarbetet och vårdarbetet inom hälso- och 
sjukvårdsorganisationer i ett antal länder i olika världsdelar. 
 
Databaserna Cinahl och PubMed valdes med anledning av ämnesområdet. Sökningar på 
samverkan hittades inte i lika stor omfattning i PubMed som i Cinahl därför valdes de 
flesta artiklarna ut från Cinahl. Databasen PubMed har en inriktning mot det medicinska 
ämnesområdet, vilket kan vara orsaken till att så få relevanta artiklar relaterade till ämnet 
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hittades. Fritextsökord valdes för att hitta fler artiklar när Cinahl headingstermer och 
MesH termer inte gav relevanta träffar. Sammanlagt gav sökningarna 134 träffar vars 
abstrakt genomlästes. I första urvalet valdes 16 artiklar ut till resultatet. De valda 
artiklarna genomlästes, diskuterades och granskades varav 10 slutligen valdes ut som 
relevanta för resultatet i andra urvalet. De artiklar som bortvaldes handlade inte om 
samverkan. De artiklar som gick vidare till slutresultatet bestod av 7 kvalitativa 
respektive 3 kvantitativa artiklar. 
 
Resultatdiskussion 
 
Efter granskning av vetenskapliga artiklar enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömnings 
mall för kvalitativ och kvantitativ metod uppnådde 7 av artiklarna grad I som beskriver 
en hög vetenskaplighet och 3 av artiklarna uppnådde grad II vilket beskriver lägre 
vetenskaplighet än grad I. Övervägande antal resultatartiklar i litteraturstudien bedömdes 
vara av hög kvalitet vilket har betydelse för pålitligheten i litteraturstudiens resultatdel.  
Granskningen av artiklarna utfördes i två steg, det första steget utfördes individuellt och 
därefter fördes en gemensam diskussion.   
 
De kvantitativa artiklarna genomfördes i Slovenien, USA och New Zeeland. Studien som 
genomfördes i New Zeeland använde sig av frågeformuläret Revised Nursing Work 
Index och Medical Outcomes Study. Studien gick ut på att undersöka hur arbetsmiljön 
påverkas av förhållandet mellan sjuksköterska och läkare. Anledningen till att studien i 
New Zeeland använde sig av detta frågeformulär var att jämföra New Zeelands resultat 
med andra länder som använt sig av samma frågeformulär, för att se om det fanns stora 
skillnader på relationer i vården. Studien som utfördes i Slovenien använde sig av 
frågeformulär med påstående från Cameron and Quinn (2003). Studiens syfte var att 
belysa hur sjuksköterska och läkare samverkar och hur deras relation fungerar i vården. 
Studien som utfördes i USA (O`Brian, et.al, 2008) hade som syfte att undersöka 
samverkan mellan manliga läkare och kvinnliga sjuksköterskor och användes sig av ett 
egenhändigt utvecklat frågeformulär där frågorna baserades på ett antal artiklar som 
beskrev förhållandet mellan läkare och sjuksköterskor. Samtliga kvantitativa artiklar var 
godkända av en etiskkommitè.  
 
De kvalitativa studierna genomfördes i Canada, England, Australien, Sverige och USA.  
Avsikten med dessa studier var att undersöka samverkan mellan läkare och 
sjuksköterska. Inriktningen var att belysa hur relationen mellan professionerna fungerar i 
vårdarbetet, med fokus på hur läkare och sjuksköterska förhåller sig till varandra, vilka 
erfarenheter sjuksköterskan har av att arbeta i olika miljöer, hur sjuksköterskan upplever 
sin egen yrkesroll i vården och hur sjuksköterskan uppfattade betydelsen av reflektion i 
sin verksamhet i vården. Fyra av dessa kvalitativa artiklar redovisade godkännande av 
etiskkommitté, två studier uppgav att det inte behövdes etiskt godkännande för den 
sortens studier och en studie redovisar inget etiskt godkännande. Majoriteten av 
deltagarna i studierna bestod övervägande av kvinnliga sjuksköterskor, vilket kan ses 
som en svaghet i artiklarnas urval då det visar på en snedfördelning när det gäller 
yrkesroller och könsfördelning. En jämnare fördelning mellan yrkestillhörighet och 
könsfördelning hade kanske gett ett annat utfall. Sammanfattningsvis höll de 
vetenskapliga artiklarna en hög vetenskaplighet vilket redovisas i resultatet för de 
vetenskapliga granskningarna där sju artiklar uppnådde grad I och tre artiklar uppnådde 
grad II. Det kan ses som en styrka i litteraturstudien att artiklarnas resultat svarar mot 
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syftet och att de kommer från olika delar av världen. Samverkan mellan läkare och 
sjuksköterska tycks därmed vara något som behöver utvecklas i större delen av världen.  
 
Samverkan ses som en betydande faktor för en god vård (Socialstyrelsen, 2009). Savic´ 
och Pagons (2008) studie i Slovenien lyfter fram att sjukvårdsorganisationen har som 
ansvar att framhålla sjuksköterskerollen som en profession med egen yrkeskompetens, 
samt att läkarens och sjuksköterskans erfarenhet och kunskap ska tas till vara genom att 
öka kunskapen för varandras professioner genom olika vidareutbildningar. Detta kan 
härledas till socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) som lyfter fram 
betydelsen av att utveckla olika professioners kompetenser i hälso- och sjukvården 
genom olika utbildningar som främjar samverkan mellan olika professioner. Även O´ 
Brien, et.al (2007) och Riley och Manias (2005) framhäver detta i sina studier som 
utfördes i USA och Australien. Ovanståendes studiers resultat visar att det finns ett stort 
behov av kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården både i Sverige och andra 
världsdelar i syfte att öka förståelsen för varandras yrkesroller och för att främja 
samverkan.  
 
Hierarki i vården grundas på att den som har mest kunskap och/eller makt har störst 
auktoritet att hävda sin bestämmanderätt (Hallin & Siverbo, 2003). Litteraturstudien visar 
att hierarki är något som fortfarande upplevs i sjukvården (Rytterström, et.al 2009; Savic 
& Pagon, 2008; Rothstein, 2007; Mantzoukas, 2004) genom att läkare tydligt visar att de 
inte respekterar sjuksköterskerollen som en egen profession (Daiski, 2004; Mantzoukas, 
2004). Detta kan härledas till att sjukvårdsorganisationen leddes av läkarkåren fram till 
mitten på 1900-talet (Eide & Eide, 2007), vilket kan tolkas som att det är en bidragande 
orsak till att många läkare själv anser att de har en överordnad roll i sjukvården 
(Snelgrove & Hughes, 2009). Mot bakgrund av ovanstående dras slutsatsen att detta tyder 
på att läkare inte har tillräcklig kunskap om sjuksköterskans kompetensområde (ibid) 
samt att det är en bidragande orsak till att läkare uppfattas brista i respekt för 
sjuksköterskerollen (Mantzoukas, 2004). Detta visar att ett fungerande samarbete har stor 
betydelse för hur arbetsklimatet utvecklas (Fransson-Sellgren, Ekvall & Thomson, 2008).  
 
Enligt Daiski (2000) finns det gamla hierarkiska strukturer som gör att det är svårt 
att införa förändringar i vårdarbetet, i enlighet med Rytterström, et.al (2009) som 
hävdar att många sjuksköterskor känner av vilken arbetsmiljö som råder på 
arbetsplatsen för att smälta in. Savic`och Pagon (2008), Manias, et.al (2004) och 
Daiski (2004) visar att sjuksköterskor själva har ett ansvar i att de känner sig 
underlägsna läkare genom att de själv underordnar sig de strukturer som redan 
finns på arbetsplatsen. Det är troligen en bidragande faktor till att många 
sjuksköterskor upplever att de inte har så stor makt att agera på egen hand (Riley & 
Manias; 2005; Mantzoukas; 2004; Daiski, 2004). Acceptans och jämställdhet anses 
som förutsättning för en bra samverkan mellan sjuksköterskor och läkare (Budge, 
et.al 2003; O´ Brien, et.al 2007), samtidigt som det kan vara svårt med tanke på att 
omvårdnad betraktas som ett feminint yrke (Strömberg & Eriksson, 2004) och att 
det finns ont om män som arbetar som sjuksköterskor, denna reflektion stöds av att 
majoriteten i de inkluderande studierna är kvinnor.   
 
Sjuksköterskor befinner sig i en mellanposition som gör att de betraktas som en 
mellanchef (Herrting & Nilsson, 2005; Strömberg, 2004; Lindgren, 2001) som kan  
tolkas som ännu en bidragande faktor till att många sjuksköterskor upplever att läkare 
inte respekterar sjuksköterskerollen som en egen profession (Daiski, 2004; Mantzoukas, 



 13 

2004). Ovanstående styrks även av Savic`och Pagon (2008) som anser att det behövs 
bättre ledning och riktlinjer från sjukhusorganisationen för att de båda professionerna ska 
kunna utvecklas och respektera varandras kunskaper. Å andra sidan kan det ifrågasättas 
varför Savic`och Pagon (2008) anser att sjukhusledningen ska vara den som ska belysa 
sjuksköterskeprofessionen som en egen profession, när professionens kunskapsområde 
och yrkeskompetens borde tala för sig själv. Med tanke på att läkarnas expertis i 
medicinsk kunskap och vetenskap har stärkt deras makt i vården (Eide & Eide, 2006), 
borde även sjuksköterskans kunskaper i omvårdnad (Strömberg, 2004; Edhag & 
Rosenqvist, 2005; Björvell, 2008; Larsson, 2007) stärka deras makt i vården på samma 
sätt. Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) har dragit slutsatsen att kunskap 
inom olika kompetensområden bidrar till en säkrare vård och bättre effektivitet. Mot 
bakgrund av detta borde sjuksköterskans kunskaper ses som en tillgång för läkare och 
andra professioner i syfte att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper för att 
främja samverkan. Med tanke på att kunskap ger mer makt (Hallin & Siverbo, 2004) 
som är en bidragande orsak till att hierarki uppstår (Rytterström, et.al 2009; Savic & 
Pagon, 2008; Rothstein & Hannum, 2007; Mantzoukas, 2004), ligger det i bägge 
professionernas intresse att ständigt söka information och vara uppdaterade. Olika 
professioner borde vara uppdaterade inom andra professioners kunskapsområden för att 
främja samverkan och därmed motverka att hierarki uppstår (Hallin & Siverbo, 2004).  
 
Kommunikation anses som en viktig faktor för god samverkan (Savic & Pagon, 
2008) vilket gör att det är viktigt att arbetsrelationen mellan läkare och 
sjuksköterska fungerar på ett tillfredställande sätt och att maktfördelningen mellan 
professionerna är jämställd.  Med tanke på att en bra kommunikation krävs för att 
samverkan ska fungera (ibid) är det viktigt som Mantzoukas (2004) har kommit 
fram till i sina studier, att införa reflektioner där professionerna kan kommunicera 
om olika situationer som har uppstått under arbetets gång. Ronden ses som ett 
möjligt tillfälle att samtala med läkaren (Manias, et.al 2004) vilket kan medföra att 
sjuksköterskan känner sig stressad över att det är enda tillfället som finns för att ge 
och ta emot information som är nödvändig för vårdarbetet. Dokumentation anges 
som viktig information att delge till andra professioner (Edhag & Rosenqvist, 
2005), vilket tyder på att kommunikationen under arbetets gång måste fungera för 
att kunna ifrågasätta information utan att det upplevs kränkande.  
 
Reflektion är en strategi som ansågs av Mantzoukas (2004) som en betydande 
faktor för ökad respekt och förståelse för läkares och sjuksköterskors 
kompetensområden vilket har betydelse för fortsatt utveckling av respektive 
yrkeskompetens (Nortvedt & Grimen, 2006; Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 
Sjuksköterskan har möjligheter att utveckla olika strategier som är utvecklande för 
samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare (Erlandsson, 2009). Med tanke på att 
reflektera innebär att prata om och jämföra varandras erfarenheter för att förebygga 
felaktiga slutsatser borde diskussioner i tvärprofessionella grupper ses som en 
reflekterande strategi för att stärka samverkan mellan professioner (Nortvedt & 
Grimen, 2006). Handledning är ytterligare en strategi som många sjuksköterskor 
ansåg vara en bidragande faktor till bra samverkan mellan professionerna (Savic & 
Pagon, 2008; Daiski, 2004). Fler arbetsgivare i vården borde använda sig av 
reflektioner och handledning för att stärka samverkan mellan olika professioner i 
syfte att utveckla kunskap och förståelse för andra kompetensområden. O´Brien, 
et.al (2007) beskriver att läkare och sjuksköterskor behöver eftersträva samma 
värderingar för att kunna samarbeta på ett bra sätt vilket styrks av Sellgren (2009), 
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Bengtsson (2004), SOSFS 1995:15 och SOSFS 1999:5 som säger att 
sjuksköterskor och läkare ska arbeta för att uppnå samma mål och arbeta för en 
gemensam värdegrund. 
 
 
Konklusion 
 
Denna litteraturstudie undersöker faktorer som påverkar samverkan mellan 
sjuksköterskor och läkare då denna samverkan har betydelse för att säkerställa att 
patienten erbjuds en god och säker vård. Resultatet visar fyra kategorier av faktorer som 
påverkar samverkan mellan professionerna både positivt och negativt. Kategorier 
omfattade traditionella hierarkiska strukturer, respekt och jämställdhet, kunskap, 
kommunikation, och strategier för förbättrad samverkan. Traditionella hierarkiska 
strukturer ansågs ha en hindrande påverkan på samverkan mellan sjuksköterskor och 
läkare då dessa strukturer försvårade utveckling och förändring. Kommunikation 
beskrevs som en nödvändig och främjande faktor för samverkan mellan professionerna 
medan kunskap om den var för ensidig och förenad med en överdriven maktposition 
uppfattades hindrande för samverkan men främjande om den innefattade kunskap även 
om varandras ämnesområden. Strategier för förbättrad samverkan beskrevs innefatta 
handledning, tid för reflektion och utbildning. Sammanfattningsvis påvisar studien 
vikten av att sjuksköterskor och läkare har en gemensam värdegrund liksom att 
sjukvårdsorganisationen stödjer en god samverkan genom att verka för respekt och 
jämlikhet mellan professionerna och att de olika kompetensområdena värderas lika. 
 
Implikation 
 
I litteraturstudien framkommer att sjuksköterskan har möjligheter att inverka på 
samverkan mellan sjuksköterskan och läkare genom olika strategier. Sjuksköterskan 
behöver på alla utbildningsnivåer vidare kunskap och utbildning om olika strategier som 
kan främja samverkan mellan professioner på lång sikt.  Sjukhusorganisationen behöver 
visa att fungerande samverkan mellan olika professioner är ett prioriterat område genom 
att underlätta för och erbjuda sjuksköterskor såväl som övriga professioner i hälso- och 
sjukvården vidareutbildning, handledning, kompetensutveckling och tid för reflektion för 
att främja samverkan. Varje vårdavdelning bör ha som mål att främja samverkan för att 
bidra till ett bra arbetsklimat och en god och säker patientvård. Fortsatta studier behöver 
genomföras för att undersöka sambandet mellan samverkan, vårdkvalitet och 
patientsäkerhet. Likaså behöver fortsatt forskning fokusera på hur olika typer av 
organisationsstruktur och kommunikationsmönster inverkar på samverkan mellan olika 
professioner. 
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Tabell 2. Sökhistorik                                                                                                Bilaga I:1                                      
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 
1 

Urval 
2 

Cinahl 091120 Nurs*-Physician 
AND 
Profession 
AND  
Collaboration (Headings) 
AND  
Attitudes (Headings) 
AND 
SM: Physician-Nurse, Physician 
attitudes, Nurse attitudes  
Search modes: Smart text Search. 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 
 

21 21 4 1 

Cinahl 091120 Organizational culture (Headings) 
AND 
Physician-Nurse relations (Headings) 
Search modes: Boolean/ Phrase 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 
 

9 9 2 1 

Cinahl 091120 Nurs*-Physician relation* 
AND 
Attitudes (Headings) 
AND 
Communication 
(Headings) 
Search modes: Boolean/ Phrase 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

30 30 1 1 

Cinahl 091120 Advance practice nurses (Headings) 
AND 
Nurse-Physician relations (Headings) 
AND 
Gender  
SM: Advance practice nurses, Nurse-
Physician relations 
Search modes: Smart text searching 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 
 

11 11 1 1 

Cinahl 091120 Inter professional decision making 
AND  
Doctor* 
AND 
Nurses 
SM: Nurse-Physician relations 
Search modes: Smart text Searching 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

30 30 3 1 



 

Cinahl 091120 Nurs*-physician 
AND 
Profession 
AND 
Collaboration (Headings) 
SM: Collaboration 
Search Modes: Smart Text 
Searching. 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

6 6 1 1 

Cinahl 091120 Nurse (Headings) 
AND 
Professional relation* 
Search Mode: Boolean/ Phrase 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

23 23 1 1 

Cinahl 091120 Care culture 
AND 
Caring (Headings) 
Search modes: Boolean/Phrase 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

3 3 1 1 

Cinahl 091120 Hierarch* 
AND 
Nursing leadership 
SM: Empowerment, nursing staff 
Hospital 
Search Modes: Smart Text Searching 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

14 14 1 1 

Pubmed 091120 Organization culture (Mesh) 
AND 
Nurse-relations (Mesh) 
Limits: English only with full text. 
Includes Abstract 
Publish date from: 2000/01/01 

7 7 1 1 

SM= Subject Major 
Headings= Cinahl Headings 
Mesh= Pubmed Mesh 
 
 
 
 



 

Tabell 3. Artikelöversikt 
 

Bilaga II:1 

Pub år/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 New 
Zealand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budge, C. 
Carryer, J. & 
Wood, S. 

Health correlates 
of autonomy, 
control and 
professional 
relationships in 
the nursing work 
environment. 

Att undersöka hur 
arbetsmiljön påverkas 
av förhållandet 
mellan sjuksköterska 
och läkare, se hur 
arbetsmiljön påverkar 
hälsan. 

Kvantitativ metod med 
frågeformuläret Revised 
Nursing Work Index 
(NWI-R) och Medical 
Outcomes Study (MOS) 
användes. 36 frågor Item 
Short –Form Health 
Survey (SF-36) med 4 
svars alternative som 
graderas. Frågeformulären 
användes i syfte att 
jämföra relationer som 
påverkar arbetsklimatet 
med tidigare studier i 
USA. Utav 359 tillfrågade 
sjuksköterskor valde 225  
att ingå i studien. 
 
 
 

Det visade sig 
finnas en stark 
koppling mellan 
hur bra relationer 
mellan 
sjuksköterska och 
läkare kan påverka 
arbetsklimatet. 
Studien visar hur 
viktigt det är för 
sjuksköterskan att 
relationerna med 
andra professioner 
fungerar på ett 
tillfredställande sätt 
för att förbättra 
hälsa och 
livskvalité.  

Grad I 

2003 Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daiski, I. Changing 
nurses´dis-
empowering 
relationship 
patterns. 

Att belysa 
sjuksköterskans 
perspektiv på sin 
egen diskurs för att 
kunna förbättra 
förhållandet med 
andra professioner. 

Kvalitativ metod. En 
deskriptivt utforskande 
studie som utarbetades 
mellan år 1998-1999. 
Intervjuer med öppna 
frågor som spelades in 
och transkriberades. 
20 sjuksköterskor deltog i 
studien varav 17 var 
kvinnor och 3 var män.  
 

Det visade sig att 
förändringar 
behövs genom 
kunskap och 
strategier för att 
förbättra 
sjuksköterskans 
relationer med 
andra professioner 
och stärka sin egen 
position i hierarkin. 

Grad I 



 

 
 
 
Tabell 3. Artikelöversikt 
 

Bilaga II:2 

Pub år/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats   Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manias, E. 
Atkien, R. & 
Dunning, T. 

Graduate nurses’ 
communication 
with health 
professionals 
when managing 
patients’ 
medications. 

Att belysa hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar med 
andra professioner. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer med 12 
sjuksköterskor från ett 
sjukhus i Melbourne i 
Australien. Varav 11 
sjusköterskor var kvinnor 
och 1 var man. Åldern var 
mellan 21- 45 år. 

Det är viktigt att 
förstå hur en 
effektiv 
kommunikation 
med olika 
professioner har för 
betydelse för god 
hälsa för patienter. 
 
 
 
 

Grad I 

2004 England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantzoukas, S. 
& Jasper, M.A. 

Reflective 
practice and 
daily ward 
reality: a covert 
power game 

Att belysa 
sjuksköterskans 
uppfattning på 
reflektion i den 
dagliga verksamheten 
och att undersöka hur 
svårt det var att införa 
reflektioner i den 
dagliga 
omvårdnaden. 

Kvalitativ innehålls 
analys. Etnografisk 
metod. 16 sjuksköterskor 
från 4 avdelningar 
observerades vid 
omhändertagandet av 2 
patienter och intervjuades 
om detta vid 2 olika 
tillfällen. 
 
 

Reflektera i den 
dagliga 
omvårdnaden 
ansågs som ett 
betydelsefullt sätt 
för sjuksköterskan 
att behålla sin makt 
gentemot andra 
professioner. 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

 



 

 
 
 
 Bilaga II:3 
Pub år/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

O´Brien, J-L., 
Martin D-R., 
Heyworth, J. & 
Meyer, N-R. 

A 
phenomenologic
al perspective on 
advanced 
practice nurse-
physicians 
collaboration 
within on 
interdisciplinary 
health care team 

Att beskriva hur 
sjuksköterskan 
upplever sitt 
samarbete med 
läkare.  
 
 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk studie. 
Giorgi´s method (97). 2 
intervjuver som varade 
60-90 minuter med öppna 
frågor, spelades in och 
därefter transkriberades.    
I studien ingick deltagare 
från olika hälsovårds team 
som ansvarade för 40 
olika sjukhem. 8 
sjuksköterskor och 5 
läkare mellan 29-51 år 
ingick i studien.  
 

Det framkom fyra 
olika egenskaper 
som hade betydelse 
för samarbetet 
mellan 
sjuksköterska och 
läkare.  
Dessa egenskaper 
var möjligheter att 
göra framsteg, 
kunna lyssna, att 
kunna samverka 
och att kunna 
kommunicera med 
andra professioner.  
 

Grad II 

2005 
Australien 
 
 
 
 
 

Riley, R. & 
Manias, E 

Governing time 
in operation 
rooms 

Att belysa hur en bra 
kommunikation 
mellan läkare 
sjuksköterska kan 
spara tid. 

En etnografisk kvalitativ 
metod som baserades på 
11sjuksköterskor. Över 
230 timmar observerades 
operations sjuksköterskor 
mellanåren 2001-2003 på 
3 olika sjukhus som 
observerades, intervjuades 
och förde dagbok. 
 
 

Tid är dyrbar och 
måste utnyttjas väl. 
Sjuksköterskor 
kommunicerar med 
läkare om deras 
behov av tid för 
operation för att 
kunna fördela tiden 
på ett bra sätt.  

Grad I 



 

 
 Bilaga II:4 
Pub år/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rothstein, G. & 
Hannum, S. 

Profession and 
gender in 
relationships 
between 
advanced 
practice nurses 
and physicians. 

Att belysa samverkan 
mellan två 
professioner inom 
sjukvården och att 
belysa den 
traditionella manliga 
läkaren och skillnader 
på kvinnliga 
sjuksköterskor. 

En kvantitativ studie. Ett 
färdigstrukturerat 
frågeformulär som 
strukturerades efter 
artiklar där sjuksköterskan 
och läkarens relation 
beskrevs. I 
frågeformuläret ingick 13 
frågor om relationen 
mellan sjuksköterska och 
läkare. Svaren 
rangordnades i 4 steg från  
sam tycker helt till 
samtycker inte alls..  
I ett annat frågeformulär 
skulle sjuksköterskan 
beskriva med egna ord 
hur samarbetet fungerade 
med läkaren. 173 
specialist sjuksköterskor 
tillfrågades varav 125 
deltog. Ålder mellan 30-
49 år, 4% av deltagarna 
var män och 96% var 
kvinnor. 
 
 

Förhållandet 
mellan olika 
professioner är 
avgörande för 
samverkan. 
Det professionella 
ansvaret i yrket 
påverkar 
samverkan mer än 
genusperspektiv. 
Sjuksköterskor har 
olika förväntningar 
beroende på kön. 
De tycker bättre om 
yngre kvinnliga 
läkare än äldre 
kvinnliga läkare de 
yngre upplevs mer 
förstående. Bland 
de manliga läkarna 
så hade åldern 
ingen betydelse. 
 

Grad II 

2008 Sverige 
 
 
 

Rytterström, P., 
Cedersund, E. 
& Arman, M. 

Care and caring 
culture as 
experienced by 
nurses working 

Att öka förståelsen 
för  sjuksköterskans 
erfarenheter av att 
arbeta i olika miljöer 

Kvalitativ metod 
utvecklad av Lindseth-
Norberg .En 
fenomologisk-

Hur används care 
och caring? För att 
kunna ge en god 
omvårdnad är det 

Grad II 



 

 
 
 
 
 
 
 

in different care 
environments: A 
phenomenologic
al-hermeneutic 
study 

baserat på 
sjuksköterskans egna 
upplevelser i 
omvårdnadsmiljön. 

hermeneutisk studie, 
Filosof,Ricoer 1976. 28 
kvinnliga sjuksköterskor 
tillfrågades och  
17 valde att delta, ålder 
mellan 25-64 år. Narrativa 
intervjuer som varade från 
1 timme till 1 timme och 
50 minuter.  7 
sjuksköterskorna följdes 
upp 1 år senare med 
följdfrågor. 
 
 

viktigt för 
sjuksköterskan att 
veta hur 
arbetsklimatet ser 
ut på den avdelning 
som sjuksköterskan 
ska arbeta på. 5 
olika teman kom 
upp som var 
avgörande för hur 
sjuksköterskan 
anpassade sig till 
arbetsklimatet. Att 
kunna se det som 
inte syns, att kunna 
vara sig själv, 
starka 
personligheter, hur 
patienter anpassar 
sig till olika 
situationer, att 
kunna anpassa sig 
till rutiner, gällande 
klimat och 
värderingar som 
råder på 
avdelningen.    



 

 
 Bilaga II:5 
  
Pub år/ 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Slovenien 
 
 
 
 
 
 

Savic,S. B. & 
Pagon, M. 

Relationship 
between nurses 
and physicians in 
terms of 
organizational 
culture: Who 
responsible for 
subordination of 
nurses? 

Att belysa hur 
sjuksköterska och 
läkare samverkar och 
hur deras relation 
fungerar i vården. 

Kvantitativ studie. Färdig 
strukturerat frågeformulär 
med 24 påstående från 
Cameron and Quinn 
(1999). 558 
sjuksköterskor och 106 
läkare deltog från 14 olika 
sjukhus i Slovenien 2005. 
Därefter gjordes en 
randomisering så att 20 % 
av varje personal kategori 
skulle representeras, som i 
sin tur skulle representera 
42 % av Sloveniens 
sjukhus. 
 
 

Sjuksköterskans 
utveckling i 
omvårdnaden hotas 
av organisatoriska 
faktorer som 
hierarki, dåligt 
samarbete mellan 
sjuksköterska och 
läkare, otillräcklig 
kunskap. 
Sjuksköterskan 
upplevde sig som 
underordnad i 
vårdkulturen, 
berodde ofta på 
lägre utbildning, 
olika kulturer och 
graden av 
engagemang.  

Grad I 

2000 England 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snelgrove, S. & 
Hughes, D. 

Interprofessional 
relations between 
doctors and 
nurses: 
perspectives 
from South 
Wales. 

Att belysa den 
naturliga 
förändringen som 
sker i förhållandet 
mellan läkare-
sjuksköterska  och 
om doctor-nurse 
game förhållandet 
fortfarande är 
relevant i det 
moderna vårdarbetet. 

Kvalitativ studie där data 
insamlades genom 
semistrukturerade 
intervjuver. 50 
sjuksköterskor och 27 
läkare tillfrågades varav 
39 sjuksköterskor och 20 
läkare valde att vara med i 
studien. Perioden varade i 
4 månader. 

Sjuksköterskor vill 
ha ett större 
erkännande för sin 
yrkesroll av läkare. 
Sjuksköterskor och 
läkare behöver se 
över sina 
yrkesroller för att 
kunna involvera 
varandra i 
vårdarbetet. 

Grad I 



 

Tabell 4. Vetenskapliga granskningsmallar Bilaga III:1 
 
 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 
Poängsättning   0  1  2  3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas             1/3  2/3  Samtliga 
 
Introduktion    Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 
 
Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 
 
Metod 
  Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
  Metodbeskrivning 
  (repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
  Triangulering   Saknas  Finns 
  Urval (antal, beskrivning, 
  representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 

 
    Ej undersökt Liten andel  Hälften  Samtliga 
  Bortfall    Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
  Bortfall med betydelse för   Analys saknas/ 
  resultatet    Ja  Nej 
  Kvalitet på analysmetod   Saknas  Låg  Medel  Hög 
  Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna 
 
Resultat 
 
  Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
  Resultatbeskrivning 
  (redovisning, kodning etc)   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Tolkning av resultatet 
  (citat, kod, teori etc)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
 
Diskussion 
 
  Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Diskussion av 
  egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
  Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 
 
Slutsatser 
 
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 
 
Total poäng (max 48 p)     
 
Grad I: 80 %  
Grad II: 70 %  
Grad III: 60 % 
 
 
 
 
 



 

Bilaga III:2 
 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 
Poängsättning   0  1  2  3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas  1/3  2/3  Samtliga 
 
Introduktion    Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 
 
Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 
 
Metod 
Metodval adekvat till frågan   Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
    

 Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga 
Bortfall     Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
Bortfall med betydelse för   Analys saknas/ 
resultatet    Ja  Nej 
Etiska aspekter   Ej angivna  Angivna 
 
Resultat 
Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc)   Saknas  Otydlig Medel  Tydlig 
Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans)  Saknas  Mindre bra Bra 
Confounders    Ej kontrollerat  Kontrollerat 
Tolkning av resultatet   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
 
Diskussion 
Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 
 
Slutsatser 
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 
 
Total poäng (max 47 p)  
 
Grad I:  80 %  
Grad II: 70 %  
Grad III: 60 %



 

 


