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Sammanfattning: För att säkra patientsäkerheten krävs att kommunikationen 

mellan vårdpersonal främjas, de har visat sig att 

kommunikationen har ett samband med de misstag som sker i 

patientvården. Ett speciellt behov av vidare forskning på 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare finns, detta 

för att professionernas kommunikation sinsemellan är en stor 

del av patientens vård och säkerhet. Syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 

kommunikation mellan läkare och sjuksköterska relaterat till 

patientsäkerheten. Studien utfördes som en litteraturstudie. 

Resultatet visade att C-HIP och SBAR ansågs vara användbara 

för att främja en god kommunikation mellan professionerna 

och för att främja patientsäkerheten. För att främja 

kommunikationen professionerna emellan krävs god kvalitet 

av information och att informationen är relevant. Humor, 

empati, förståelse och öppenhet är faktorer i beteendet som 

främjar en god kommunikation. Hierarkin som fortfarande 

råder i sjukvården påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och läkaren negativt. Att höja rösten, 

nedvärdera varandra och att uppvisa ett respektlöst beteende är 

också faktorer som hindrar kommunikationen. Fler kurser 

behöver införas i sjuksköterskan och läkarens utbildning för att 

främja kommunikationen dem emellan. Ett förslag kan vara att 

införa en gemensam kurs där professionerna kan öva och även 

få en inblick i varandras arbetsuppgifter. 
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Abstract:            It requires better communication between medical staff to ensure                          

patient safety. It’s proved that communication is linked to the 

mistakes that occur in patient care. A special need for further 

research on communication between nurses and doctors are 

needed, this for the communication between them is a big part 

of patient care and safety. The purpose of this study was to 

illuminate factors that affect communication between doctors 

and nurses related to patient safety. The study was conducted as 

a literaturestudy. The results showed that C-HIP and SBAR 

were useful methods for promoting good communication 

between the professions and to promote patient safety. It 

requires good quality of the information and relevant 

information to foster good communication. Humor, empathy, 

understanding and openness are factors in behavior that 

promotes good communication. The hierarchy that still exists is 

affecting communication between the nurse and doctor negative. 

Raising his voice, depreciate each other and show a 

disrespectful behavior are barriers that effects the 

communication. More courses need to be introduced in the nurse 

and physician education to promote communication. One 

suggestion might be to introduce a common course in which 

professions can practice and also get an insight into each other's 

work. 
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Inledning 
 

Ett riskområde som har identifierats inom vården är bristande kommunikation och 

det kan vara brister i kommunikationen som uppstår mellan de olika personerna i 

vårdlaget som behandlar patienten. När det uppstår brister i kommunikationen kan 

patientsäkerheten påverkas (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Sjuksköterskor kan arbeta inom olika områden och träffa olika patientgrupper och 

i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att förebygga sjukdom, främja hälsa och 

lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [ICN], 2007). Sjuksköterskans 

roll i samhället är att ta ansvar för de som behöver vård, genom att vidta och 

stödja de åtgärder som behövs. Att främja ett bra samarbete med sina 

arbetskollegor är även en del av sjuksköterskans ansvar (ICN, 2007).  

 

Sjuksköterskans kanske viktigaste relation är den till patienten och närstående. 

Relationen till arbetskamrater i teamet, som exempelvis mellan sjuksköterska och 

läkare är dock minst lika viktig, för att kunna få en så kallad tvärprofessionell 

vård. Sjuksköterskan har en underordnad position gentemot läkaren och en 

överordnad position gentemot undersköterskan (Eide & Eide, 2009). En god 

kommunikation mellan yrkesgrupper är inte en självklarhet. En bra kvalitet i 

tvärprofessionell kommunikation och samarbete ger även god arbetsmiljö och en 

professionell kvalitet i vården av patienter och närstående. Således har varje 

enskild sjuksköterska ett etiskt ansvar i att främja god kommunikation och ett bra 

samarbete mellan professionerna (ibid). 

 

Stål (2008) anser att god kommunikation mellan professioner är en förutsättning 

för att vården ska bli säkrare och få en bättre kvalitet. Vården blir mer 

specialiserad vilket kan leda till att patienter möter olika professioner som 

kommunicerar otillfredsställande med varandra. Stål (2008) anser vidare att det är 

viktigt att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska förbättras för att 

vården ska bli så effektiv som möjligt. Edwards et al. (2009) menar att det finns 

ett behov av ytterligare forskning om hur kommunikation mellan sjuksköterska 

och läkare sker. 

 

Föreliggande arbete syftar till att belysa faktorer som påverkar kommunikation 

mellan sjuksköterska och läkare relaterat till patientsäkerheten. 

 

Bakgrund 
 

Kommunikation 
 

Med kommunikation menas bland annat att information överförs. Kommunikation 

kan också ses som en aktivitet, alltså att något utförs eller skapas. Kommunikation 

är en process som är nödvändig för vår överlevnad och för att kunna samarbeta. 

Ömsesidigt utbyte är en definition av ordet kommunikation, det kan även innebära 

att dela med sig av något (Fossum, 2007; Iwarson, 2010). Kommunikation innebär 
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både att använda sig av kroppsspråk, skriva, läsa, lyssna och att tala. Kroppsspråk 

kan vara omedvetet och medvetet. Iwarson (2010) anser att 50 % av 

kommunikationen innebär att lyssna. Det är viktigt att som lyssnare bekräfta det 

som sägs även om den som lyssnar inte delar åsikt med den som talar.   

 

Fossum (2007) anser att det kan finnas svårigheter att förstå vad någon annan 

säger eller menar, det kan därmed medföra ett hinder i kommunikationen. 

Exempel på hinder kan vara, olika dialekter och brytning på ett främmande språk. 

I vården är det enligt Fossum (2007) tonfallet och rösten som har stor betydelse 

för kommunikationen. En faktor som påverkar kommunikationen negativt är 

stress hos läkare eller sjuksköterskor. Fossum (2007) anger att det uppstår 

kommunikationsproblem i vården, då vårdpersonalen fokuserar på det medicinska 

och därmed glömmer patientens upplevelser och känslor av den situation de 

befinner sig i. Andra hinder för kommunikationen är olika levnadsvanor, religion, 

kultur, yrke och sexualitet.  

 

Fossum (2007) anser att kommunikation kan vara enkel eller problematisk. En 

enkel kommunikation kan vara att det finns en sändare och en mottagare. Det är 

sändaren som sänder budskapet till mottagaren. Kommunikationen kan störas av 

hinder på vägen. Denna kommunikation kan ses som ensidig då budskapet endast 

går från sändaren till mottagaren. I vården är kommunikationen mer komplex än 

vad denna typ av kommunikation är (ibid). 

 
Enligt Eide och Eide (2009) och Stål (2008) kan sjuksköterskan och läkaren 

kommunicera på olika sätt, detta gör att kommunikationen blir komplex. I detta 

sammanhang ses den dialogiska kommunikationen och att se kommunikationen 

som en process som de mest intressanta. Den dialogiska kommunikationen 

innebär att en dialog förs människor emellan (Eide & Eide, 2009). I dialogen är 

initiativ och respons två centrala huvudbegrepp. Begreppen respons och initiativ 

förekommer som både verbala och icke verbala begrepp. Respons är viktig oavsett 

om den är verbal eller icke verbal. En icke verbal respons kan innebära ett leende 

som bekräftar att initiativet har bekräftats. Initiativ som icke är verbala kan vara 

medvetna pauser i kommunikationen, pauserna är till för att mottagaren ska få 

möjlighet att tala. Författarna anser att i en professionell kommunikation ska 

professionerna både kunna respondera och ta initiativ, det behövs en balans 

mellan responderandet och initiativtagandet. Att kommunikationen kan ses som 

en process innebär att mängden information ska vara väl anpassad till situationen, 

annars kan missförstånd uppstå (Eide & Eide, 2009). För att en god 

kommunikation ska uppnås är en förutsättning att mängden information är väl 

anpassad till situationen, annars kan mottagarna bli över eller understimulerade 

(Eide & Eide, 2009; Socialstyrelsen 2010). Kommunikationen kan försvåras vid 

för mycket eller för lite information. Mängden information ska anpassas efter 

kommunikationens syfte och efter mottagarens förmåga att hantera informationen. 

Informationen kan behöva upprepas för att mottagaren ska kunna tillgodogöra sig 

informationen och akuta situationer kan försvåra förmågan att ta till sig 

information (Eide & Eide, 2009; Socialstyrelsen 2010). 

 

Eide och Eide (2009) och Stål (2008) menar att förutsättningen för en god 

kommunikation är att ha förståelse för olika individers kulturer. I dagens samhälle 

är vårdpersonal från många kulturer och det finns en utmaning i 
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kommunikationen med individer från olika bakgrunder. Utmaningen innebär att få 

en förståelse för individens bakgrund och att kunna skapa en trygg miljö trots de 

olika kulturella bakgrunderna (ibid). 

 

 Sjuksköterskans roll  

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) arbetar sjuksköterskan efter en 

grundläggande värdegrund, relationer mellan människor är det som präglar 

värdegrunden. Värdegrunden är till för att få fram ett gemensamt förhållningssätt 

och etiska aspekter till grund för sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan verkar i 

sitt arbete för människors lika rättigheter, att respektera människors olika 

religioner och funktioner i samhället (ICN, 2007). I kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) anges det att sjuksköterskan 

ska kunna tillämpa kommunikationstekniker för att säkra kommunikation mellan 

professioner i vårdarbetet. Sjuksköterskan ska kunna kommunicera på ett 

respektfullt och empatiskt sätt med personal som exempelvis läkare. 

 

Sjuksköterskans arbetsroll innebär enligt Månsson (2006) och Socialstyrelsen 

(2005) bland annat att vara en god ledare och en bra förebild för andra 

professioner. Ledarskapet är personligt och skall främja god kvalitet av 

omvårdnaden, det handlar också om att handleda kollegor i arbetsgruppen. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att ta vara på kollegornas olika kompetensområden och 

fördela arbetet därefter. Sjuksköterskan ska kunna föra en dialog med sina 

kollegor för att alla ska sträva mot samma mål (ibid). 

 

Patientsäkerhet 

 

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kapitel 6 § 4 anges att sjuksköterskan är 

skyldig att bedriva en patientsäker vård. Patientsäkerhet är ett centralt ämne i 

vården som diskuteras mer och mer. Inom sjukvården skulle flygindustrins 

säkerhetstänkande kunna appliceras (Dahlén, Strandell, Lefvert 2009; Matic, 

Davidson, Salamonson, 2010; Iwarson, 2010). Detta skulle enligt Iwarson (2010) 

kunna leda till att patientsäkerheten ökas. Det har visat sig att piloter har ett bättre 

säkerhetstänkande än vad sjukvårdspersonal har, vilket innebär att de bland annat 

har en bättre insikt i hur trötthet och stress påverkar människans arbetsförmåga. 

Var sjätte månad måste piloter genomgå kontroller som är både praktiska och 

teoretiska, de genomgår också en kontroll där deras kommunikationsförmåga 

utvärderas. Då utvärderas bland annat hur deras kommunikation fungerar med 

flygtrafikpersonal. Det säkerhetstänkandet hade varit bra för patientsäkerheten, 

det skulle innebära en säkerhetskontroll att sjukvårdspersonalen hela tiden kan 

bevisa att de kan det som de är utbildade till (Iwarson, 2010).  Kommunikation, 

fatta beslut, organisera teamet och ett bra ledarskap är enligt Matic et al. (2010) 

viktiga faktorer för ett säkert arbete. Att applicera dessa faktorer i vården kan 

åstadkomma en patientsäker vård.  
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Den ekonomiska faktorn spelar en stor roll i sjukvårdens organisation, den strama 

ekonomin leder till låg bemanning av personal bland annat sjuksköterskor och 

läkare. Detta leder till att sjuksköterskor och läkare ofta får arbeta långa 

arbetspass, samtidigt ska deras prestationer alltid utföras med god kvalitet 

(Iwarson, 2010). Kortare arbetspass innebär en högre kostnad då det krävs mer 

personal, fler studier behöver göras för att få en insikt i hur långa arbetspass 

sjuksköterskor och läkare klarar av innan de riskerar att bli en fara för 

patientsäkerheten. Sjuksköterskor tar ibland hänsyn till att läkarna är trötta och har 

arbetat långa jourpass (Iwarson, 2010). Detta kan innebära att sjuksköterskan 

avböjer att kontakta läkaren i vissa situationer, det kan då få konsekvenser som 

påverkar patientsäkerheten (Iwarson, 2010; Rosenstein & O'Daniel 2005). Enligt 

Iwarson (2010) visar tidigare studier att sjukvårdspersonal skulle få en bättre 

insikt i vårdens säkerhetstänkande om de tränades tillsammans som ett lag. 

Kommunikation i vården är enligt Dahlén et al. (2009) av stor betydelse för 

patientsäkerheten, sjuksköterskan och läkaren måste därför arbeta som ett team 

och sträva mot samma mål. 

 

Ferguson (2007) och Iwarson (2010) menar att faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten är arbetsbelastningen, nedskärning av personal, stort ansvar, 

dåligt samarbete, överbeläggning, ekonomiska frågor och bristande 

kommunikation. 

 

Kommunikation mellan sjuksköterska och läkare 
 

Sjukvården präglas än idag av hierarki, när det gäller fördelning av 

arbetsuppgifter. Hierarkin är mer diffus idag än tidigare, kommunikationen kan 

därmed bli lättare eller svårare professionerna emellan (Thornquist, 2001). De 

olika professionerna styrs av lagar och författningar, som skiljer professionernas 

arbetsuppgifter åt.  

 

Thornquist (2001) anser att läkarna har stort inflytande på vården då det är de som 

ställer patientens diagnos. Läkaren avgör också om patienten behöver ytterligare 

vård. I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 27 framgår det att 

patienten ska ha en ansvarig läkare. Thornquist (2001) anser att när en patients 

tillstånd förändras till det sämre har sjuksköterskan som uppgift att kontakta 

läkaren. Det medicinska ansvaret i vården är läkarens uppgift, det innebär att 

ordinera läkemedel och behandling medan sjuksköterskan utför ordinationerna. 

 

Thornquist (2001) menar att sjuksköterskans huvudområde är vård och omsorg 

runt patienten, eftersom det är ett brett område är det svårt att definiera området 

som endast sjuksköterskans. Läkarens och sjuksköterskans relation har förändrats 

betydligt ur ett historiskt perspektiv, sjuksköterskan har tagit över en stor del av 

läkarens tidigare arbetsuppgifter, vilket innebär både administrativa och praktiska 

uppgifter. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska skriver 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2005) att sjuksköterskan ska ha förmåga att delta 

vid behandling men också utföra ordinationer på ett korrekt sätt. Vid oklarheter 

ska sjuksköterskan kunna ifrågasätta för att få klarhet i ordinationer och 

instruktioner.  
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 Enligt McKnight, Stetson, Bakken, Curran och Cimino (2002) är sjuksköterskan 

och läkaren oense om de muntliga ordinationerna. Sjuksköterskan anser att de 

muntliga ordinationer ska tas bort helt, läkarna anser däremot att det är ett 

funktionellt sätt då de kan ha svårt att infinna sig på avdelningen i rimlig tid  

 

Rosenstein och O´Daniel (2005) menar att sjuksköterskan och läkarens relation 

har betydelse för en god kommunikation. Det har också visat sig att relationen är 

av betydelse för sjuksköterskans trivsel med arbetet. Dödsfall, eller förlust av 

kroppsfunktion har ofta berott på kommunikationsproblem och mänskliga 

faktorer. Med mänskliga faktorer menas relationer människor emellan, teknik och 

arbetsmiljö (Rosenstein & O´Daniel, 2005).  

 

De flesta sjuksköterskor upplever ofta problem i kommunikationen med läkaren 

(Arnold & Underman Boggs, 2003). Vidare menar de att professionernas dåliga 

relation ofta baseras på konflikt, dålig tillit och respektlöshet. Då dagens samhälle 

och hälso- och sjukvård ständigt förändras leder detta till att professionernas 

relation uppmärksammas mer. Det krävs empati och förståelse för varandras 

synsätt för att få en starkare kommunikation mellan professionerna. Det har även 

visat sig att patientens behandlingsresultat förbättrats när sjuksköterskan och 

läkaren kan samarbeta på ett professionellt sätt. Socialstyrelsen (2005) belyser att 

kommunikation mellan personal ska präglas av respekt och empati. 

Sjuksköterskan behöver bli bättre på att framföra relevant information till läkaren. 

Samtidigt måste läkaren bli bättre på att bemöta sjuksköterskan. Det skulle då leda 

till en bättre kommunikation professionerna emellan (Rosenstein & O´Daniel, 

2005). Faktorer som kan påverka kommunikationen är att läkaren har en längre 

utbildning och högre status. Läkarna är enligt Arnold och Underman Boggs 

(2003) motvilliga till att möta sjuksköterskan på dennes nivå, då de är 

underordnade, vilket kan leda till att sjuksköterskan känner sig osäker i sin 

profession.  

 

För att säkra patientsäkerheten krävs att kommunikationen mellan vårdpersonal 

främjas, det har visat sig att kommunikationen har ett samband med de misstag 

som sker i patientvården. Det finns många faktorer som påverkar sjuksköterskan 

och läkarens kommunikation. Det är därför viktigt att finna faktorer som kan 

främja kommunikation istället för att hindra den. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 

kommunikation mellan läkare och sjuksköterska relaterat till patientsäkerheten. 
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Metod 
 

Studien utfördes som en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskades. 

 

Datainsamling 

 

Sökningarna påbörjades i databaserna Cinahl och PubMed då de ansågs mest 

relevanta utifrån det valda området. Därefter valdes åtta sökord ut, de valdes ut för 

att stämma överens med syftet. Sökorden var: kommunikation, patientsäkerhet, 

sjuksköterska, läkare, relationer mellan sjuksköterska och läkare, samarbete, 

teamarbete, team, sjuksköterskans attityd och vårdpersonal. Sökorden ändrades 

till MeSH-termer i PubMed och i Cinahl ändrades sökorden till Thesaurus-termer. 

Patientsäkerhet fanns inte som MeSH-term i PubMed, därför söktes 

patientsäkerhet som fritext. Team fanns inte som Thesaurus-term i Cinahl, därför 

söktes team som fritext. Sökorden som gjordes om till MeSH-termer respektive 

Thesaurus-termer redovisas i tabell 1, sökordsöversikt. Fler sökningar har gjorts 

med andra sökord som inte har presenterats på grund av att inga relevanta artiklar 

hittades. Dubbletter förekom i sökningarna men har inte redovisats. 

 

I både PubMed och Cinahl var inklusionskriterierna att artikeln skulle vara 

vetenskapligt granskad, att en sammanfattning fanns samt att den skulle vara 

skriven på engelska. Årsbegränsningar varierade för att begränsa sökningarna (se 

tabell 2, sökhistorik). Exklusionskriterier i både Cinahl och PubMed var review 

artiklar. Vid varje sökning lästes alla titlar igenom och sammanfattningar lästes 

igenom på de titlar som var mest intressanta för området. Sammanlagt lästes 61 

sammanfattningar. Några av artiklarna innehöll mycket allmänt om 

kommunikation men det var inte mellan sjuksköterska och läkare, därför valdes 

det bort på grund av att det inte var relevant för syftet. Utifrån 

sammanfattningarna valdes 26 artiklar ut till urval 1 för att granskas enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Det var 13 artiklar som kom till 

urval 2, dessa lästes igenom för att få en överblick. Genom överblicken framkom 

det att artiklarna stämde överens med syftet.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed MeSH-term Cinahl Subject heading 

list 

Kommunikation Communication Communication 

Patientsäkerhet Patient safety (fritext) Patient safety 

Sjuksköterskans attityd  Nurse attitudes 

Sjuksköterska Nurses Nurses 

Läkare Physicians Physicians 

Relationer mellan 

sjuksköterska och läkare 

Physician-Nurse relations Nurse-Physician relations 

Samarbete Cooperative behavior Collaboration 

Teamarbete  Teamwork 

Team  Team (fritext) 

Vårdpersonal/lag Patient care team Nursing staff, hospital 

     

 Databearbetning 
 

En artikelöversikt gjordes på de 13 utvalda artiklarna (se bilaga II tabell 3). 

Artikelöversikten presenterar en sammanfattning och en lätt överskådlighet av 

artiklarna. Artiklarna delades in i olika övergripande teman utefter syftet för att 

lättare kunna sammanställa resultatet. Artiklarna lästes därefter igenom mer 

noggrant och egna sammanfattningar skrevs för att sammanställa det mest 

relevanta. En del av artiklarna innehöll mycket om teamet och kommunikation. I 

dessa artiklar valdes endast det ut som klart och tydligt tog upp kommunikation 

mellan sjuksköterska och läkare, då det visade sig vara en viktig faktor i teamet. I 

artiklarna presenterades olika kommunikationstekniker och modeller som ansågs 

vara viktiga för kommunikationen mellan professionerna, de ansågs även vara av 

stor vikt för patientsäkerheten. Utifrån denna databearbetning framkom följande 

kategorier: faktorer som främjar kommunikation, faktorer som hindrar och 

kommunikationens påverkan på patientsäkerheten. Dessa utgör rubriceringarna i 

resultatet. 

 

Resultat 

Faktorer som främjar kommunikation 

Kaissi, Johnson och Kirschbaum (2003) visade att det fanns olika faktorer som 

främjade en god relation och ett bra samarbete mellan läkare och sjuksköterska, 

ledarskap är ett exempel på en faktor som främjade detta. En god kommunikation 

främjades av samarbete professionerna emellan (Kaissi et al. 2003; Robinson, 

Gorman, Slimmer, Yudkowsky, 2010). Idéer, information och erfarenhet var 

viktiga delar i kommunikationen för att samarbetet skulle fungera mellan 

sjuksköterskan och läkaren (Berridge et al., 2010; Propp et al. 2010). En annan 

faktor som främjade kommunikationen var att när professionerna 

uppmärksammade varandras budskap och bekräftade det (Robinson et al. 2010). 

Läkarna ansåg att kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare behövde 
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främjas mer enligt Simpson, James och Knox (2006), de ansåg även att samarbetet 

kunde bli bättre än vad det redan var då det upplevdes att de inte arbetade som ett 

team utan istället arbetade sida vid sida. Genom att de arbetade som ett team 

förbättrades sjuksköterskan och läkarens samarbete och då främjades också en 

god kommunikation. Något som främjade kommunikation och samarbete var att 

läkare och sjuksköterskor skulle strävade mot samma mål med patientens 

behandling (Robinson et al. 2010). Sjuksköterskan och läkaren strävade ofta mot 

samma mål, men hade olika synsätt på hur målet skulle uppnås (Simpson et al. 

2006).  I en studie av Vazirani, Hays, Shapiro och Cowan (2005) framkom det att 

läkaren och sjuksköterskan kommunicerade bättre med sjuksköterskestudenter, än 

professionerna emellan. Sjuksköterskestudenterna medverkade vid ronden istället 

för sjuksköterskan och det främjade samarbetet mellan sjuksköterskestudenterna 

och läkarna. För att få en bättre relation och kommunikation visade det sig att 

vissa egenskaper hos sjuksköterskan respektive läkaren främjade detta. Simpson 

et al. (2006) fann att sjuksköterskans önskvärda egenskaper på en bra läkare för 

att främja relation och kommunikation mellan professionerna var att: de ska vara 

trevliga, professionella, inte höja rösten, att bemöta och behandla patienterna på 

ett bra sätt, respektera sjuksköterskans arbete, lita på sjuksköterskans åsikt och 

omdöme. Läkarens önskvärda egenskaper på en bra sjuksköterska var att: de ska 

vara aktiva, omsorgsfulla gentemot patienten, inte vara själviska, vara äldre, ha 

kunskap, erfarna, förutseende och att sjuksköterskan ger patienten den bästa 

behandlingen (ibid).  
 

Propp et al. (2010) fann att sjuksköterskan var viktig för patientens vård, då 

sjuksköterskan har den närmsta kontakten med patienten i jämförelse med 

läkaren, det är därför viktigt att sjuksköterskan och läkaren kan ge och ta av 

varandras kunskap och erfarenheter. För att minska missförstånd i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare var det viktigt att 

sjuksköterskan vågade ställa frågor till läkaren vid oklarheter. En annan viktig 

faktor för att främja kommunikationen var att sjuksköterskan lyssnade på läkarens 

förklaringar, för att sedan kunna diskutera oklarheterna tillsammans. Enligt 

Robinson et al. (2010) upplevdes effektiv kommunikation när professionerna 

respekterade och stöttade varandra i svåra situationer. Den bästa 

kommunikationen mellan professionerna uppnåddes när sjuksköterskan och 

läkaren hade arbetat ihop under en längre tid, då de kände till varandras goda och 

dåliga sidor (Tjia et al. 2009). Att läkarna kände en större trygghet när de fick 

arbeta tillsammans med erfarna sjuksköterskor var något som framkom, då 

professionerna kände till varandras rutiner och hur de skulle agera i akuta 

situationer (Simpson et al. 2006).  

 

Det var viktigt att både sjuksköterskan och läkaren uppvisade ett lugnt beteende i 

stressade situationer, detta för att inget skulle missas i kommunikationen 

(Robinson et al. 2010). När läkaren lyssnar, använder sig av humor och empati 

sågs ses ett samband med att sjuksköterskan upplevde tillfredsställelse med 

kommunikationen professionerna emellan (Wanzer, Wojtaszczyk & Kelly, 2009). 

Öppenhet och förståelse ansågs vara faktorer som främjade en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och läkaren (Manojlovich & Antonakos, 

2008), då både öppenhet och förståelse ansågs bidra till ett positivt klimat. En 

bättre arbetsmiljö med mindre störande faktorer kan förbättra sjuksköterskan och 

läkarens kommunikation (Berridge et al., 2010; Manojlovich, DeCicco 2007). 
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Kommunikationstekniken bör anpassas till situationen, för att sjuksköterskan ska 

få läkaren att förstå innebörden av situationen och för att sjuksköterskan ska få 

den respons som behövs (Simpson et al. 2006). Läkaren ansåg att sjuksköterskan 

borde använda sig mer av medicinska termer, för att främja en god 

kommunikation professionerna emellan (Propp et al. 2010). Enligt Robinson et al. 

(2010) och Tjia et al. (2009) var det också av betydelse att sjuksköterskans 

kommunikation var relevant och tydlig för läkaren. Det visade sig att vården blev 

effektivare när professionerna kommunicerade tydligt och noggrant med varandra. 

En tydlig och noggrann kommunikation mellan sjuksköterskan och läkaren kunde 

också minska de misstag och missförstånd som annars kan uppstå i 

kommunikationen (Manojlovich, DeCicco 2007; Propp et al., 2010; Wanzer et al. 

2009). För att sjuksköterskan skulle känna sig säkrare i sin profession behövde 

han eller hon ifrågasätta läkaren vid oklara ordinationer, för att förstå innebörd 

och konsekvenser av patientens behandling (Manojlovich, DeCicco, 2007; Propp 

et al. 2010). Om sjuksköterskan blev säkrare i sin profession kunde det leda till en 

bättre kommunikation professionerna emellan. Enligt Robinson et al. (2010) och 

Tjia et al. (2009) visade det sig att en god kommunikation uppstod när 

sjuksköterskan och läkaren fokuserade på patientens vård och när de hade klara 

direktiv och en förståelse för vilka arbetsuppgifter var och en hade. Enligt Propp 

et al. (2010) upplevde sjuksköterskan tidsbrist i arbetet på grund av läkarens 

begränsade tillgänglighet. Det som då ansågs viktigt för att främja 

kommunikationen mellan professionerna var att informationen om patientens 

behandling anpassades till läkarens personlighet, erfarenhet och specialisering.  

 

Manojlovich och DeCicco, (2007) Rosenstein och O'Daniel (2008) visade att 

livserfarenhet var en faktor som påverkade kommunikationen professionerna 

emellan. En god kommunikation främjades också när sjuksköterskan och läkaren 

visade förståelse för varandras uppväxt och tidigare erfarenheter.  

 

Sidlow och Katz-Sidlow (2006) menade att när sjuksköterskan får tillgång till 

läkarens dokumentationsprogram om patientens behandlingsplan underlättades 

deras kommunikation, för att det strukturerade upp dagens arbete. Avsikten var 

inte att ersätta den muntliga kommunikationen professionerna emellan, det sågs 

däremot som ett hjälpmedel.  

 

Faktorer som hindrar kommunikation 
 

Vissa faktorer hindrade en god kommunikation mellan läkare och sjuksköterska, 

vilket påverkade deras samarbete och relation. En faktor som påverkade var 

hierarkin mellan sjuksköterskor och läkare (Propp et al. 2010). Att hierarkin 

fortfarande finns hindrade sjuksköterskan från att framföra relevant information 

om patienten då nya beslut skulle fattas (Propp et al. 2010). Det visade sig att när 

sjuksköterskan känner sig otrygg i sin profession ledde det till att läkaren fick 

information som inte upplevdes relevant angående patientens tillstånd 

(Manojlovich, DeCicco 2007; Propp et al. 2010). Att läkaren fortfarande har ett 

dominant förhållningssätt var en annan faktor som ansågs vara ett hinder för 

kommunikationen. Sjuksköterskan kände sig underlägsen och vågade därmed inte 
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ta tillräckligt med plats i beslut om patientens behandling (Vazirani et al. 2005).  

Sjuksköterskan kände sig ibland stressad över att utföra ordinationer som enligt 

läkaren var viktiga men som sjuksköterskan inte prioriterade lika högt. När 

ordinationer blev ifrågasatta och kändes mindre relevanta av sjuksköterskan 

upplevde läkaren frustration (Simpson et al. 2006). Det visade sig att läkaren inte 

litade tillräckligt på sjuksköterskan angående patientens vård (Propp et al., 2010; 

Robinson et al., 2010; Tjia et al. 2009). Att läkaren och sjuksköterskan 

nedvärderade varandra och använde sig av ett respektlöst beteende påverkade 

kommunikationen negativt (Robinson et al., 2010; Rosenstein, O'Daniel, 2008). 

Att nedvärdera varandra innebar att den andra individen kände sig mindre 

kompetent och enligt Robinson et al. (2010) kunde ett respektlöst beteende 

innebära att vara aggressiv. De menade vidare att brusa upp och höja rösten mot 

varandra påverkade kommunikationen negativt. När ordinationerna inte utfördes 

tillräckligt snabbt upplevde sjuksköterskan att läkaren höjde rösten (Simpson et al. 

2006).  

 

Språket var en faktor som visade sig vara intressant för påverkan av 

kommunikationen professionerna emellan (Robinson et al. 2010; Tjia et al. 2009). 

Språket kunde försvåra kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren, 

genom att bristande förståelse uppstår. Dialekter kunde också försvåra 

kommunikationen genom att vissa ord har olika innebörder och att orden kan 

betonas olika (Robinson et al. 2010; Tjia et al. 2009). Kulturer kunde också vara 

ett hinder enligt Robinson et al. (2010), eftersom uppfostran och värderingar kan 

vara olika. Detta gjorde att sjuksköterskan och läkaren kunde uppfatta situationer 

på olika vis. I studien av Tjia et al. (2009) framkom att ett fåtal av 

sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen påverkades negativt när läkaren 

använde sig av medicinska termer. 

 

Faktorer i sjuksköterskan och läkarens arbetsmiljö påverkar professionernas 

kommunikation (Berridge et al., 2010; Manojlovich, DeCicco, 2007). Studier av 

Berridge et al. (2010) har visat att telefoner, datorer och högljudda konversationer 

är störande faktorer i arbetsmiljön som kan utgöra ett hinder i kommunikationen. 

Det framkom att det skapades missförstånd i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och läkare på grund av att den datoriserade kommunikationen tog 

över och det medförde att den muntliga kommunikationen uteblev (Robinson et 

al. 2010).  

 

Kommunikationens påverkan på patientsäkerheten 
 

Tillit, öppen kommunikation och ett effektivt samarbete mellan professionerna 

främjar patientsäkerhet (Simpson et al. 2006). Det visade sig att en bristande 

kommunikation mellan sjuksköterska och läkare kan leda till att misstag sker i 

vården. Det kan vara misstag som felmedicineringar och misstag i omvårdnaden 

som kan påverka patientsäkerheten (Kaissi et al., 2003; Manojlovich, DeCicco, 

2007; Rosenstein, O'Daniel, 2008). Studier visade att om kommunikationen 

mellan sjuksköterska och läkare förbättrades minskades också 

felmedicineringarna (Manojlovich & DeCicco, 2007). God kommunikation 
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mellan professionerna var minst lika betydelsefull för patientsäkerheten som 

teknisk kunskap (Kaissi et al., 2003; Rosenstein, O'Daniel, 2008). 

 

Det har framkommit i studien av Manojlovich och Antonakos (2008) att det finns 

en vilja till att införa mer tid till att kommunicera för att öka patientsäkerheten. Ett 

tillvägagångssätt för en god kommunikation och patientsäkerhet var att det finns 

möjlighet för sjuksköterskan och läkaren att vid ronden gå igenom patientens 

vård, då fanns utrymme för frågor vid oklarheter (Kaissi et al., 2003; och Tjia et 

al. 2009). Det är av stor betydelse för kommunikationen att sjuksköterskan får 

rapportera färdigt vid rond. Det framkom att sjuksköterskan ofta blev avbruten i 

sin rapportering av läkarna, vilket var ett störande moment som då blev ett hinder 

för kommunikationen (ibid).  

 

Robinson et al. (2010) visade att det var viktigt med tydlig kommunikation som 

innehåller feedback. I studien gjord av Miller et al. (2009) framkom det att 

kommunikationsbrister uppstod för att deltagarna inte gav någon feedback på 

informationen. Det som fungerade bättre var att svara på frågor som ställdes av 

den som gav informationen. Det framkom att the situation-background-

assessment-recommendation (SBAR) var en nödvändig metod för överlämnandet 

av information som var kritisk. Det visade sig att denna metod inte användes 

tillräckligt mellan sjuksköterskan och läkaren (ibid). Communication human 

information processing model (C-HIP) framkom som en annan effektiv 

kommunikationsmetod där feedback var en viktig del så att informationen 

uppfattades korrekt (Tjia et al. (2009).  

 

Sjuksköterskan ska vara väl förberedd med relevant och tillräcklig information när 

läkaren kontaktas (Tjia et al. 2009). Det visade sig att när sjuksköterskan hade 

otillräcklig och orelevant information vid kontakt med läkaren via telefon blev 

läkaren otålig och lättirriterad. Detta kan leda till att sjuksköterskan avböjer att 

kontakta läkaren via telefon, vilket då påverkar patientsäkerheten (Rosenstein, 

O'Daniel 2008; Tjia et al. 2009). Enligt Kaissi et al. (2003) och Robinson et al. 

(2010) var samarbete mellan alla professioner av stor betydelse för 

patientsäkerheten, detta ansågs av både sjuksköterskor och läkare i studierna.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Studien utfördes med litteraturstudie som metod. Sökningarna valdes att göra i 

databaserna Cinahl och PubMed, detta för att de ansågs mest relevanta då de har 

en medicinsk och omvårdnadsinriktning. De flesta av artiklarna hittades i Cinahl 

vilket kan ses som en svaghet då det kan tyda på att det finns lite forskat på ämnet. 

I Cinahl användes Thesaurus-termer och i PubMed användes MeSH-termer, 

endast ett fritextord användes i PubMed och ett fritextord i Cinahl. Det sågs som 

en styrka att databasernas termer användes då det gjorde att sökningarna 

specificerade sig till ämnet. Sökningarna börjades med ett mindre antal sökord, 
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det blev då ett fåtal träffar och då diskuterades hur sökningarna skulle utvidgas. 

Genom att titta på några av de relevanta artiklarnas sökord ökades förståelsen och 

det gav inspiration för vidare sökord. En del av sökorden som exempel teamwork 

anses kanske inte relevanta till syftet, men det visade sig att sjuksköterska och 

läkare var en viktig del av teamet och därför valdes sökordet. Sökningar som 

bland annat innehöll teamwork resulterade i fler relevanta artiklar. 

Inklusionskriterierna som användes begränsade sökningarna ytterligare. 

Sökningarna i Cinahl gav fler träffar än i PubMed, några visade sig vara review 

artiklar och fick därför väljas bort. De sökningar som inte gjordes med 

årtalsbegränsning resulterade i två äldre artiklar från 2003 och 2005. Vilket kan 

ses som en svaghet, de valdes ändå att användas i resultatet på grund av att det 

som framkom kunde styrkas med artiklar som publicerats de senaste åren. Fler 

sökningar än de redovisade (se tabell 2, sökhistorik) har gjorts, de valdes bort för 

att de inte gav träffar som stämde överens med syftet.  

Det som avvek ifrån syftet var oftast att artiklarna handlade om sjuksköterskans 

kommunikation med andra sjuksköterskor och sjuksköterskan och läkarens 

kommunikation med patienten. De flesta av artiklarna som kom till urval 1 gick 

även vidare till urval 2. Sex av artiklarna var kvantitativa och fem var kvalitativa. 

Två studier hade använt sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. En av 

artiklarna granskades utifrån den kvalitativa mallen och den andra granskades 

utifrån den kvantitativa mallen.  
 
Resultatskrivningen påbörjades utan att en sammanfattning av artiklarnas resultat 

och diskussion hade gjorts. Detta var en svaghet och därför ändrades 

bearbetningen. I stället gjordes sammanfattningar av artiklarna för att lättare 

kunna se vad som skulle användas i resultatet.  

 

De flesta artiklarna i litteraturstudien har gjorts i USA, vilket kan ses som en 

svaghet då sjukvården ser annorlunda ut i USA i jämförelse med Sverige. 

Däremot anses resultatet ändå vara applicerbart i svensk sjukvård, då 

kommunikation mellan sjuksköterska och läkare är en viktig faktor i vården 

oberoende av hur sjukvården är organiserad.  

 

Det hade varit önskvärt om mer forskning funnits inom ämnet då det hade funnits 

mer artiklar att välja mellan. Ämnet har ändå ansetts viktigt för vården och därför 

valdes det trots att endast 13 artiklar valdes ut. 

 

Resultatdiskussion 
 

Granskningen av artiklarna utgick ifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall för 

kvalitativ och kvantitativ metod (2003). Artiklarna graderades från grad I till grad 

III där grad I anses ha en hög vetenskaplig kvalitet och grad III anses ha en låg 

kvalitet. Därför valdes endast de artiklarna som graderades till grad I och II ut till 

litteraturstudien. Tio av artiklarna fick grad I och tre av artiklarna fick grad II. 

Flertalet av resultatartiklarnas etiska aspekter upplevdes vara otydligt beskrivna, 

alla artiklar tog inte med etiska aspekter. Artiklarna valdes ändå ut för att 

användas i resultatet då de ansågs vara relevanta. Det ansågs att de etiska 

aspekterna inte spelade någon roll för artikelns resultat. I flertalet av artiklarna 
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som valdes ut till resultatet var bortfallet otydligt eller inte alls presenterat och det 

diskuterades inte om bortfallet kan ha påverkat studiens resultat. Detta ses som en 

svaghet i litteraturstudien då bortfallet kan ha betydelse för resultatet. Det var ofta 

de etiska aspekterna och bortfallet som gjorde att artiklarna fick sämre gradering. 

Granskningen utfördes individuellt och tillsammans. De artiklarna som 

granskades individuellt diskuterades sedan tillsammans så att bådas uppfattningar 

stämde överens. Detta ses som en styrka i granskningen av artiklarna, däremot är 

det den egna granskningen som har graderat artiklarna och det kan ha påverkat 

graderingens resultat. De två artiklarna som hade använt sig av både kvantitativ 

och kvalitativ metod valdes den granskningsmall som ansågs mest passande 

utifrån artikeln. Det kan ses som en svaghet då resultatet av graderingen kan 

påverkas utifrån vilken granskningsmall som använts. 

 

I resultatet framkom det att kommunikation mellan sjuksköterska och läkare anses 

vara bristande (Kaissi et al. 2003). Även Stål (2008) menar att kommunikation i 

vården anses vara bristfällig, han anser vidare att det är viktigt att främja en god 

kommunikation mellan professionerna för att vården ska bli så säker som möjligt. 

För att en god kommunikation ska uppnås professionerna emellan krävs att 

professionerna arbetar mer tillsammans (Berridge et al., 2010; Propp et al., 2010; 

Robinson et al. 2010). Detta styrks även av Rosenstein och O’Daniel (2005) som 

menar att relationen mellan sjuksköterska och läkare är av stor betydelse för en 

god kommunikation. För att sjuksköterskan och läkarens relation ska bli bättre är 

det viktigt att sjuksköterskan vågar stå för sin sak och verkligen visar sin kunskap. 

Är det något sjuksköterskan är osäker på måste han/hon veta var informationen 

finns för att uppdatera sin kunskap. 

 

Sjuksköterskan har många ansvarsområden i sin profession bland annat att främja 

ett samarbete med sina arbetskollegor (ICN, 2007). Eftersom sjuksköterskans 

värdegrund präglas av relationer mellan människor ses relationen mellan 

arbetskamrater som en självklarhet, i det här fallet mellan sjuksköterska och 

läkare (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Då den hierarkiska positionen 

fortfarande finns kvar gör det att relationen inte alltid ses som en självklarhet 

(Propp et al., 2010; Simpson et al. 2006). Sjuksköterskans underordnade position 

gör sig påmind, vilket kan leda till att sjuksköterskan blir osäker i sin position och 

relationen mellan sjuksköterska och läkare blir sämre och därmed påverkas 

kommunikationen negativt (Arnold & Underman Boggs, 2003).  Studierna gjorda 

av Propp et al.,(2010) och Simpson et al. (2006) visade att sjukvården idag 

fortfarande är en hierarkisk organisation och att det hierarkiska förhållningssättet 

mellan sjuksköterska och läkare är starkt. Vilket även styrks av Thornquist 

(2001), som däremot menar att det hierarkiska förhållningssättet är mindre tydligt 

idag än tidigare. En aspekt på varför denna skillnad framkommit kan bero på att 

studierna av Propp et al. (2010) och Simpson et al. (2006) utförts i USA och 

Thornquist (2001) utgår ifrån den svenska sjukvårdsorganisationen. Då 

sjukvården ser annorlunda ut i USA är det svårt att veta om den hierarkiska 

organisationen och förhållningssättet är applicerbart i svensk sjukvård. Den 

hierarkiska organisationen verkar fortfarande vara tydlig i USA, men den finns 

också kvar i svensk sjukvård, då det är ett aktuellt och kritiserat ämne i vården är 

det därför förvånansvärt att det fortfarande finns kvar. Det upplevs ändå som att 

det hierarkiska förhållningssättet var starkare förr än i dagens sjukvård, troligtvis 



14 

 

är hierarkin något som alltid mer eller mindre kommer att finnas på grund av att 

läkarna har en längre utbildning än vad sjuksköterskan har.   

 

Robinson et al. (2010) och Tjia et al. (2009) ansåg att en förståelse för den andres 

arbetsuppgifter främjar en god kommunikation mellan professionerna. Om denna 

förståelse finns kan det leda till ett bättre arbetsklimat då irritation kan undvikas. 

När arbetsuppgifterna är klara och tydliga för båda professionerna främjas 

kommunikationen (Robinson et al., 2010; Tjia et al. 2009). Ibland uppfattas det 

som att denna förståelse saknas och var och en upplevs fokusera på enbart sina 

arbetsuppgifter. När något tycks ta tid eller inte blir utfört på en gång skapas en 

irritation som skulle kunna undvikas med en god kommunikation mellan 

professionerna. En god kommunikation mellan professionerna från början hade 

kunnat klargöra för vad som skulle göras och vilken tid det skulle ta att utföra 

arbetsuppgifterna. 

 

Läkarna har huvudansvaret för den medicinska behandlingen, sjuksköterskan 

utför ordinationerna som läkarna har ordinerat (Thornquist, 2001). Här krävs en 

tydlig kommunikation mellan professionerna för att undvika felmedicineringar 

som kan påverka patientsäkerheten (Kaissi et al., 2003; Manojlovich, DeCicco, 

2007; Rosenstein, O'Daniel, 2008). Även Propp et al. (2010) menar att en tydlig 

kommunikation mellan professionerna krävs för att ordinationer ska uppfattas 

korrekt, däremot belyser de inte att kommunikationsbrist påverkar 

patientsäkerheten. När sjuksköterskan är osäker på varför en ordination ska 

utföras krävs en god kommunikation med läkaren, detta för att sjuksköterskan ska 

våga fråga om ordinationens syfte, vilket främjar patientsäkerheten och styrker 

sjuksköterskan i sin profession (Robinson et al., 2010; Tjia et al. 2009). Vissa 

sjuksköterskor upplevs ha för stor respekt för läkare och vågar därför inte fråga 

läkarna om det är något som är oklart och svårt att förstå. Om en god 

kommunikation främjas mellan professionerna ökar tryggheten i att kommunicera 

med läkaren. Det är viktigt att det är ett öppet klimat mellan sjuksköterskan och 

läkaren för att sjuksköterskan ska vara säker i sitt arbete och för att patienten inte 

ska råka ut för någon vårdskada på grund av kommunikationsbrist. 

 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, det är då viktigt att sjuksköterskan 

är en god ledare och främjar en god kommunikation med sina arbetskamrater då 

sjuksköterskan styr omvårdnadsarbetet (Månsson, 2006; Socialstyrelsen, 2005). 

Kommunikationen måste enligt (Thornquist, 2001) fungera och vara tydlig så att 

alla vet vad de ska göra och att alla strävar efter samma mål. När sjuksköterskan 

och läkaren kommunicerar angående patientens behandling litar inte läkaren 

tillräckligt på sjuksköterskans omdöme angående patientens tillstånd (Propp et al., 

2010; Robinson et al., 2010; Tjia et al. 2009). Sjuksköterskan har den närmsta 

kontakten med patienten, det är därför av stor vikt att läkaren lyssnar på 

sjuksköterskans omdöme (Kaissi et al., 2003; Tjia et al. 2009). Detta styrks även 

av Wanzer et al. (2009) som menar att kommunikationen upplevs god mellan 

professionerna när läkaren lyssnar på sjuksköterskan. I denna studie visade det sig 

även att när läkaren använde sig av humor och empati främjades en god 

kommunikation professionerna emellan. Det upplevs som att humor är en viktig 

faktor i många sammanhang och det upplevs som att det många gånger underlättar 

för en god kommunikation mellan professionerna. Ett tecken på en god 

kommunikation mellan professionerna är att de lyssnar mer på varandra.               
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Läkare upplever trygghet när de får arbeta tillsammans med erfarna 

sjuksköterskor och en god kommunikation uppstår när professionerna har arbetat 

ihop under en längre period (Simpson et al., 2006; Tjia et al. 2009). Att veta som 

nyexaminerad sjuksköterska att läkarna föredrar att arbeta med erfarna 

sjuksköterskor kan vara ett hinder för den nyexaminerade sjuksköterskan och 

läkarens kommunikation. Att lära känna nya människor tar olika lång tid, att ha 

arbetat tillsammans under en längre tid gör att kommunikationen främjas. Enligt 

Tjia et al. (2009) var det en fördel för kommunikationen att professionerna känner 

varandras personlighet och arbetssätt då de vet varandras goda och dåliga sidor. 

Det är nästan alltid en fördel när sjuksköterskan och läkaren har arbetat 

tillsammans under en längre period, det är därför av stor vikt att underlätta för 

nyexaminerade sjuksköterskor för att de ska få en chans att komma in i arbetet 

och främja en god kommunikation med läkaren. 

 

Ett respektlöst beteende påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och 

läkare negativt (Robinson et al., 2010; Rosenstein, O'Daniel, 2008). Detta kan 

kopplas samman med Arnold och Underman Boggs (2003) som anser att 

sjuksköterskan upplevde att deras relation ofta var relaterad med respektlöshet och 

dålig tillit då läkaren inte lyssnade tillräckligt på sjuksköterskans åsikter om 

patientens behandling. Andra faktorer som utgjorde ett hinder i kommunikationen 

mellan professionerna var att höja rösten och brusa upp mot varandra (Simpson et 

al. 2006). Detta upplevs oftast när sjuksköterskan har otillräckligt med 

information till läkaren, vilket kan bidra till att sjuksköterskan avstår från att ringa 

läkaren och det kan i sin tur påverka patientsäkerheten (Rosenstein, O'Daniel, 

2008; Tjia et al. 2009). Sjuksköterskan behöver finna ett system som kan 

strukturera upp arbetssättet för att få fram relevant information som bör tillföras 

läkaren vid aktuellt tillfälle, det skulle troligtvis bidra till mindre irritation 

professionerna emellan. Samtidigt måste läkaren visa förståelse för varför 

sjuksköterskan kontaktar läkaren, det är alltid patientens säkerhet som är i fokus. 

Det är enligt Thornquist (2001) sjuksköterskans uppgift att meddela läkaren om 

patientens tillstånd försämras. Det har upplevts att sjuksköterskan ska ställa upp 

för läkaren i många situationer, men det har också upplevts som att läkaren inte är 

lika samarbetsvillig som sjuksköterskan. Läkaren tycker enligt Simpson et al. 

(2006) att sjuksköterskan bland annat ska vara erfaren, kompetent och osjälvisk. 

Läkaren har ofta många krav på sjuksköterskan som känns orimliga, då en 

nyexaminerad sjuksköterska inte kan komma ut i arbetslivet med erfarenhet utan 

att ha arbetat tidigare. 

 

Det visade sig att flygindustrins säkerhetstänkande var applicerbart i vården för att 

öka patientsäkerheten (Iwarson, 2010; Lyndon, 2006; Matic et al. 2010). Några 

viktiga faktorer för att säkra arbetet visade sig vara kommunikation, ledarskap, 

sammansättning av teamet och beslutsfattning (Lyndon, 2006; Matic et al. 2010). 

För att minska misstagen i vården framkom det att C-HIP och SBAR var bra 

kommunikationsmetoder för patientsäkerheten. En röd tråd hittades i dessa 

kommunikationsmetoder, det var vikten av att ge feedback på den information 

som gavs. Det tycks viktigt för att bekräfta att informationen uppfattades korrekt 

och för patientsäkerheten. Det uppfattades som att C-HIP och SBAR inte bara 

främjade patientsäkerheten, utan även främjade kommunikationen mellan 

professionerna. C-HIP innebär enligt Tjia et al. (2009) att kommunikation mellan 
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läkare och sjuksköterska förmedlas genom en förbindelse som exempelvis en 

telefon. Målet med denna metod var att läkaren skulle få relevant information och 

uppfatta informationen korrekt vid det aktuella tillfället. Det uppnås genom att 

feedback sker under hela kommunikationen. Det är viktigt att detta lyfts i vården 

för att ingen information ska utebli eller missuppfattas. Om läkaren och 

sjuksköterskan har det i åtanke främjas patientsäkerheten. SBAR innebär att 

rapportera information om patienten (Tjia et al. 2009). I rapporten ingår 

information om situationen, anamnes, aktuellt tillstånd, och rekommendationer för 

fortsatt vård. Rapporten avslutas med feedback från sjuksköterskan och läkaren 

för att försäkra sig om att ingen information uteblivit (Tjia et al. 2009). Det hade 

varit att föredra att sjuksköterskor och läkare läser en gemensam kurs inom 

kommunikation, både för att förstå varandras arbetsuppgifter, för att främja 

kommunikationen och patientsäkerheten. Det hade varit ett tillfälle att testa både 

C-HIP och SBAR för att se om det främjade kommunikationen och 

patientsäkerheten.  Iwarson (2010) anser att patientsäkerheten skulle öka om 

professionerna tränades som ett lag, då det skulle bidra till ett bättre 

säkerhetstänkande och samarbete. Detta kan styrkas med Kaissi et al. (2003) och 

Robinson et al. 2010) som också menar att kommunikationen mellan 

professionerna främjas vid samarbete. 

 

Några faktorer som hindrade kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

läkaren visade sig vara störande faktorer i arbetsmiljön (Berridge et al., 2010; 

Manojlovich, DeCicco, 2007). Telefoner, högljudda konversationer och datorer är 

störande faktorer i arbetsmiljön som är mest intressanta i det här sammanhanget 

(Berridge et al. 2010).  Ett vanligt problem i arbetsmiljön är de högljudda 

konversationerna som förekommer, tyvärr är det organisationen som styr 

avdelningens planering av utrymmen. Det gör att det inte finns utrymme för att 

exempelvis få vara i fred utan att bli störd vid ronden. Det har uppfattats att det är 

ofta annan vårdpersonal som avbryter sjuksköterskan och läkarens 

kommunikation vid ronden, ett annat störande moment för kommunikationen är 

telefoner som ringer och avbryter mitt i ronden. Information kan utebli på grund 

av de störande moment som kan uppstå. Enligt Kaissi et al. (2003) och Tjia et al. 

(2009) är sjuksköterskans och läkarens kommunikation vid ronden en 

betydelsefull faktor för att främja kommunikationen mellan professionerna, det är 

också en viktig faktor för patientsäkerheten. Det framkom att kommunikationen 

påverkades negativt när sjuksköterskan blev avbruten i sin rapportering. 

Planeringen av vårdavdelningarna behöver planeras bättre så att det finns 

utrymme vid ronden för att få vara ifred utan störande moment. 

 

Enligt Robinson et al. (2010) och Tjia et al. (2009) visade det sig att en faktor som 

kan utgöra ett hinder i kommunikationen är språket, det kan också vara olika 

dialekter som försvårar förståelsen av kommunikationen professionerna emellan. 

Detta kan styrkas av Fossum (2007) som också menar att olika hinder för 

kommunikationen kan vara dialekter och språk. Robinson et al. (2010) anger även 

att kulturer kan vara ett hinder i kommunikation då ens uppfostran kan se olika ut, 

vilket kan påverka kommunikationen negativt professionerna emellan. Olika 

värderingar kan skapa missförstånd i kommunikationen. Detta är aktuellt då 

vården präglas av många olika kulturer och språk, för att ha en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och läkaren krävs att en förståelse finns för 

de olika kulturerna. För att undvika misstolkningar i kommunikationen känns det 
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också viktigt att det finns ett öppet klimat mellan professionerna, detta för att de 

ska våga fråga varandra om något är oklart utan att det ska uppfattas som en 

kränkning. En god kommunikation främjas enligt läkarna om sjuksköterskan 

använder sig mer av medicinska termer (Propp et al. 2010). Däremot framkom det 

i studien av Tjia et al. (2009) att läkarnas användande av medicinska termer 

utgjorde ett hinder för kommunikationen enligt sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

kan också använda sig av medicinska termer, däremot använder kanske läkarna 

sig mer av medicinska termer som inte sjuksköterskan är bekant med. Det är då 

viktigt att sjuksköterskan själv kollar upp vad termerna betyder för att undvika 

missförstånd och hinder i kommunikationen. Det kan också ses som att läkaren 

vill att sjuksköterskan ska använda sig av mer medicinska termer för att det ska 

underlätta för läkaren, då läkaren inte behöver förklara termernas betydelser för 

sjuksköterskan. 

 

 

    Konklusion 
 

Det visade sig att samarbetet mellan sjuksköterskan och läkaren har stor betydelse 

för en god kommunikation. För att främja kommunikationen professionerna 

emellan krävs god kvalitet av informationen och att sjuksköterskans information 

var relevant för patientens behandling. Humor, empati, förståelse och öppenhet är 

faktorer i professionernas beteende som främjar en god kommunikation. Hierarkin 

som fortfarande råder i sjukvården kan påverka kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och läkaren både positivt och negativt.  Att höja rösten, nedvärdera 

varandra och att uppvisa ett respektlöst beteende är faktorer som hindrar 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren. Det framkom att feedback 

var en viktig faktor för att försäkra sig om att informationen uppfattades korrekt 

och att ingen information missades. C-HIP och SBAR var metoder som ansågs 

främja kommunikationen mellan professionerna och patientsäkerheten.  

 

Implikation 
 

Eftersom patientsäkerheten är ett aktuellt ämne där fler studier bör göras för att se 

hur sjuksköterskan och läkarens kommunikation påverkar patientsäkerheten. Dels 

för att se vilka skador som kan uppkomma och vilka merkostnader det bidrar till. 

Vidare studier behöver också göras på C-HIP och SBAR för att se hur det 

påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare, men också för att se 

hur det påverkar patientsäkerheten. Fler kurser behöver införas i sjuksköterskan 

och läkarens utbildning för att främja kommunikationen dem emellan. Ett förslag 

kan vara att införa en gemensam kurs där professionerna kan öva och även få en 

inblick i varandras arbetsuppgifter. I den kliniska verksamheten bör C-HIP och 

SBAR införas, detta för att finna en strategi som främjar kommunikationen mellan 

professionerna relaterat till patientsäkerheten. Det är viktigt att både 

sjuksköterskan och läkaren har i åtanke att engagera sig för ett effektivt samarbete 

då det har visat sig främja både kommunikation och patientsäkerhet.  
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63 6 2 1 

 

                                                                                                                                      



 

 

                                                                                                                                          

Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord/ 

Limits 

 

Antal 

träffar 

Lästa  

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 110401 MH Communication 

AND MH Nurses 

AND Team (fritext) 

Limits: Abstract, 

English language, 

research article 

21 3 1 1 

Cinahl 110412 MH Nurse-Physician 

relations AND MH 

collaboration AND 

MH Communication 

Limits: Abstract, 

English language, 

research article, 2005-

2011 

16 5 2 2 

PubMed 110330 MeSH 

Communication AND 

MeSH Nurses AND 

MeSH  Physicians 

Limits: Abstract, 

English, publicerade 

de 5 senaste åren 

54 10 

 

2 1 

PubMed 110415 MeSH Physician-

Nurse relations AND 

MeSH 

Communication AND 

MeSH Cooperative 

behavior 

Limits: Abstract, 

English, publicerade 

de 5 senaste åren 

41 12 7 2 

PubMed 110415 MeSH Patient Care 

Team AND MeSH 

Communication AND 

Patient safety (fritext) 

Limits: Abstract, 

English, 

publicerade det senaste 

året  

39 5 2 1 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                                                                                                                                                                             Bilaga II:1 

                                                              

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2010 

Storbrit-

annien 

PubMed 

Berridge, E.J., 

Mackintosh, N.J., & 

Freeth, D.S 

Supporting patient 

safety: examining 

communication 

within delivery suite 

teams through 

contrasting 

approaches to 

research observation 

Att undersöka 

kommunikation med 

fokus på 

patientsäkerheten. 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Observationer. Totalt gjordes observationer 

på 322 timmar. Telefonsamtal förekom också, 

samtalet kodades sedan för att deltagarna 

(vårdpersonal) skulle vara anonyma. All data 

analyserades.  

Kommunikation är komplext och kan 

innebära överföring av information. 

Kommunikation kan bestå av tecken, 

symboler, makt och skillnader. Det krävs 

en förståelse för olika 

kommunikationsmönster inom 

arbetsmiljön eftersom det har visat sig att 

det finns faktorer i arbetsmiljön som 

påverkar kommunikationen. 

Grad II 

2003 

USA 

Cinahl 

Kaissi, A., Johnson, 

T., & Kirschbaum, 

M.S 

Measuring teamwork 

and patient safety 

attitudes of high-risk 

areas 

Att undersöka 

teamarbete och attityder 

i samband med 

patientsäkerheten. 

Undersökningen gällde 

intensivvårdsavdelningar

, akutmottagningar och 

operationsavdelningar 

på fyra stycken sjukhus. 

Kvalitativ metod.  Mätinstrumentet: 

Teamwork and Patient Safety Attitudes 

Questionnaire som mäter attityder, 

teamarbete och patientsäkerhet. Instrumentet 

bestod av två delar där deltagarna på första 

delen skulle skriva ner sin åsikt om 14 

påståenden som handlade om patientsäkerhet 

och teamarbete. Andra delen skulle 

deltagarna framföra sin uppfattning om 

samarbete och kommunikation med andra 

professioner. Av 466 tillfrågade deltog 261 

sjuksköterskor. 

Faktorer som framkom var: positiva 

effekter som påverkade teamarbetet, stöd 

under kommunikation och beslutsfattning 

i teamet, samarbetet på våravdelningarna, 

ledarskap och självsäkerhet. För att 

minska bristerna i vården behöver 

personalen träna på att samarbeta 

tillsammans som ett team. För att lyckas 

med det, var det viktigt med träning för att 

förstå personalens attityd. 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II:2 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2007 

USA 

Cinahl 

 

 

Manojlovich, M., &  

DeCicco, B 

Healthy work 

environments, nurse-

physician 

communication and 

patient outcomes. 

Syftet var att granska 

relationer mellan 

sjuksköterskors 

uppfattningar av deras 

arbetsmiljö och 

uppfattningar av 

sjuksköterska-läkares 

kommunikation  

gentemot utvalda 

patientskador. 

Kvantitativ metod. 462 sjuksköterskor som 

arbetade på en intensivvårdsavdelning deltog.  

Det var 25 olika intensivvårdsavdelningar 

och 8 olika sjukhus. Alla var legitimerade 

sjuksköterskor och arbetade heltid eller 

deltid. Olika instrument användes för att mäta 

faktorerna i syftet. För att undersöka 

arbetsplatsens möjlighet för att personalen 

ska bli mer effektiva användes 

frågeformuläret: Conditions for work 

effectiveness questionnaire – II, 

frågeformuläret bestod av 6 kategorier med 

21 punkter sammanlagt. En 5-gradig skala 

användes. För att undersöka om sjukhusen 

var populära sjukhus som personal drog sig 

till användes frågeformuläret: Practice 

environment scale of the nursing work index. 

En 4- gradig skala användes. Det bestod av 5 

kategorier. För att undersöka 

kommunikationen mellan sjuksköterska och 

läkare användes delar av frågeformuläret: 

ICU nurse-physician questionnaire. Endast 4 

kategorier användes ur formuläret, som 

berörde kommunikation mellan sjuksköterska 

och läkare. Patientsäkerheten undersöktes 

utan ett befintligt frågeformulär. Det 

undersöktes genom att sjuksköterskan fick 

gradera på en 4-gradig skala, hur ofta 

patientskador uppstått under de senaste tre 

månaderna.  

Det framkom att arbetsmiljön 

hade betydelse för 

felmedicineringar. Det framkom 

att det fanns ett samband mellan 

sjuksköterskans kommunikation 

med läkaren och patientskador.  

Patientskadorna var 

lunginflammation, blodförgiftning 

och felmedicineringar. Det 

framkom att felmedicineringar 

kan minskas om 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och läkare 

förbättras. 

Grad I 



 

 

Bilaga II:3 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2008 

USA 

PubMed 

 

 

Manojlovich, M., &  

Antonakos, C 

Satisfaction of 

intensive care unit 

nurses with nurse-

physician 

communication 

Syftet med studien var 

att bestämma om 

specifika 

kommunikations 

mönster kunde bidra till 

sjuksköterskans 

tillfredsställelse av 

kommunikation med 

läkaren.  

Kvantitativ metod med observationer. 866 

sjuksköterskor deltog i studien. De arbetade 

på 25 olika intensivvårds avdelningar på 8 

olika sjukhus. Alla 8 sjukhus var involverade 

i att utbilda läkarstudenter.    

Det framkom att kommunikation 

är en av faktorerna för ett bra 

samarbete. En tillfredsställd 

kommunikation främjar 

patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

läkarstudenterna hade en mer 

öppen och korrekt kommunikation 

än läkarna.  

Grad I 

2008 

USA 

Cinahl 

Miller, K., Riley, W., 

& Davis, S 

Identifying key 

nursing and team 

behaviours to 

achieve high 

reliability 

Syftet var att undersöka 

beteenden i 

omvårdnaden under 

kritiska situationer, för 

att bedöma 

tillförlitligheten i 

omvårdnaden 

Kvalitativ metod där observationer skedde 

under simuleringsövningar i kritiska 

situationer. I varje simulering deltog 20 

personer och totalt 420 deltagare. Alla 

jobbade på sjukhus. Simuleringarna innehöll 

avbrott, språk svårigheter, dåligt uppförande 

och andra faktorer som kunde störa och 

stressa arbetet. Deltagarna blev informerade 

om att de skulle bli observerade gällande 

samarbete och kommunikationsförmåga. 

Varje simulering filmades. I simuleringarna 

observerades sjuksköterskornas beteende när 

de kommunicerade med hjälp av bland annat 

SBAR. 

Det framkom med hjälp av bland annat 

SBAR att individuell 

kommunikationsträning och samarbete i 

grupp är nödvändigt för att öka 

patientsäkerheten och för att 

organisationen ska vara tillförlitlig.  

Grad II 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II:4 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2010 

USA 

Cinahl 

 

 

Propp, K.M., Apker, 

J.,  Zabava Ford, 

W.S.,  Wallace, N.,  

Serbenski, M.,  &  

Hofmeister, N 

Meeting the complex 

needs of the health 

care team: 

identification of 

nurse-team 

communication 

practices percieved 

to enhance patient 

outcomes 

Syftet med studien var 

att granska olika 

kommunikations 

processer som berör 

sjuksköterskan. Att 

identifiera särskilda 

kommunikations 

metoder som främjar 

kommunikationen och 

som kan påverka 

kommunikations 

processen.   

Kvalitativ metod. Urvalet bestod av 50 

vårdteam. Deltagarna blev intervjuade, 

antingen individuellt eller alla i gruppen 

samtidigt. Deltagarna som inkluderades i 

teamen var: legitimerade sjuksköterskor, 

specialist sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter, läkare, 

undersköterskor/vårdbiträden. Varje grupp 

bestod av 5-6 deltagare. Deltagarna var 

utvalda från 4 olika avdelningar: 

neonatalavdelning, intensivvård för kirurgi, 

akutavdelning och generell vårdavdelning. 

De utvalda var 25 legitimerade 

sjuksköterskor, 3 specialistsjuksköterskor, 7 

läkare, 6 undersköterskor/vårdbiträden och 5 

koordinatorer/ sjuksköterskechefer. De flesta 

arbetade heltid. 

Den mest centrala deltagaren i 

vårdteamet är sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan har en position 

som påverkar mycket av 

patientens behandling, det beror 

på att hon träffar patienterna mest 

och det är hon som har mest 

kontakt och samarbete med 

vårdteamet. Undersökningen visar 

att medlemmarna i teamet vill att 

sjuksköterskan ska träna  på att 

kommunicera bättre, detta för att 

medverka vid beslut som tas om 

patientens behandling och för att 

främja teamets samarbete. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II:5 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2010 

USA 

Cinahl 

 

 

Robinson, P.F.,  

Gorman, G.,  

Slimmer, L.W., &  

Yudkowsky, R 

Perceptions of 

effective and 

ineffective nurse-

physician 

communication in 

hospitals 

Syftet med studien var 

att belysa 

sjuksköterskors och 

läkares uppfattningar av 

effektiv och ineffektiv 

kommunikation mellan 

professionerna. 

Kvalitativ metod med fokus grupper. Urvalet 

togs från ett stort urbaniserat sjukhus i USA. 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskan 

skulle vara legitimerad sjuksköterska likaså 

läkarna skulle ha sin legitimation. De skulle 

ha arbetat inom sin disciplin i minst 5 år. 

Varje fokusgrupp bestod av 6 deltagare. En 

grupp bestod av bara sjuksköterskor, en 

annan bestod av bara läkare och en tredje 

grupp bestod av både läkare och 

sjuksköterskor. 

Teman som framkom i studien för 

en effektiv kommunikation var: 

klar och tydlig information som 

ska bekräftas, problemlösning, 

lugn och stöttning under stress, att 

förstå den andra professionen. 

Teman som framkom i studien för 

ineffektiv kommunikation var: 

nedvärdera någon, att vara 

beroende av elektroniska system, 

språk och kulturer. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II:6 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2008 

USA 

Cinahl 

Rosenstein, A.H., & 

O'Daniel, M 

A survey of the 

impact of disruptive 

behaviors and 

communication 

defects on patient 

safety 

Att undersöka beteenden 

hos sjuksköterskan och 

läkaren som kan påverka 

patienten. 

En kvantitativ metod där ett frågeformulär 

formulerades med 22 frågor gällande 

sjuksköterskan och läkarens relation, som kan 

påverka patientens vård. Det var ja och nej 

frågor och de frågorna som krävde ett 

numeriskt svar baserades på en skala med 1-

10. Det fanns också en kolumn för egna 

kommentarer. En enkät skickades ut till 

utvalda sjukhus där en person var ansvarig 

för att skicka de vidare till vårdpersonal, 

administrationspersonal och annan personal 

som fanns på sjukhuset. Ifyllda enkäter 

skickades in för att analyseras. Det var 102 

sjukhus som deltog och 4530 personer 

besvarade enkäten. Av de som deltog var 

2864 sjuksköterskor, 944 var läkare, 40 

arbetade med administration och 700 

arbetade med annat på sjukhuset. 

Det framkom att störande beteenden som 

aggressivitet var vanligt hos 

sjuksköterskan och läkaren och att 

organisationen måste engagera sig mera 

för att inte tolerera beteenden som kan 

påverka patientens vård. Deras störande 

beteende resulterade i att patienterna blev 

missnöjda. Mer utbildningar behövs för att 

få bättre förståelse för kommunikation och 

samarbete. Detta skulle också öka 

patientens och personalens glädje och 

tillfredsställelse. 

Grad II 

2006 

USA 

Cinahl 

Sidlow, R., &  Katz-

Sidlow, R.J   

Using a 

computerized sign-

out-system to 

improve physician-

nurse 

communication 

Hypotesen var att 

datasystemet skulle 

förbättra  

kommunikationen 

mellan sjuksköterskor 

och läkarstudenter och 

öka kvaliteten av den 

kliniska informationen 

som överförs mellan 

arbetspass och främja 

sjuksköterskans 

tillfredsställelse. 

Kvantitativ metod med ett frågeformulär, 

pilotstudie där studien höll på under 2003 till 

2004. Totalt var de 20 sjuksköterskor från 

början. 19 sjuksköterskor år 2004 när studien 

slutfördes svarade till slut på formuläret 

Kommunikationen blir mer effektiv när 

personalen använder sig av detta 

datasystem som innebär att sjuksköterskan 

vid arbetspasset början får tillgång till 

patients behandlingsplan, vad som har 

hänt under dagen och planeringen framåt. 

Detta har även anammats av andra 

avdelningar. Det rekommenderas fler 

undersökningar där syftet bör vara hur 

datorer kan utveckla samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare och 

patientsäkerhetens påverkan. 

Grad I 



 

 

Bilaga II:7 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2006 

USA 

Cinahl 

Simpson, K.R., 

James, D.C., &  

Knox, E.G 

Nurse-Physician 

communication 

during labor and 

birth: implications 

for patient safety 

Att beskriva 

kommunikation mellan 

sjuksköterskor och 

läkare på 

förlossningsavdelningar

na med hjälp av 

sjuksköterskans 

arbetsmodell, dess 

relation till teamarbete 

och patientsäkerhet. 

Kvalitativ metod med fokusgrupper. 

Seminarium med varje fokusgrupp där det 

fördes diskussioner kring olika frågor. Det 

var endast sjuksköterskor som deltog i fokus 

grupperna. Intervjuer gjordes med läkarna. 

Urvalet gjordes från fyra sjukhus där det 

fanns förlossningsavdelning och från en 

avdelning för nyfödda. Det var 54 

sjuksköterskor, 8 fokusgrupper och 2 

fokusgrupper från varje sjukhus. Det var 

mellan 6-8 sjuksköterskor i varje fokusgrupp. 

Erfarenhet av yrkeserfarenhet varierade 

mellan 5-38 år, de flesta sjuksköterskor hade 

mer än 10 års erfarenhet. Ca 20 % hade över 

20 års erfarenhet. 38 förlossningsläkare 

deltog. Här varierade yrkeserfarenheten 

mellan 4-32 år. 

De verkade som att deras 

nuvarande kommunikation och 

teamwork uppskattades. I Det 

stora hela respekterade och litade 

professionerna på varandra. Ibland 

kunde det upplevas som att 

professionerna inte arbetade med 

varandra utan sida vid sida och till 

och med kunde de känna att de 

stundtals arbetade mot varandra. 

För patientsäkerheten krävdes att 

professionerna hade samma attityd 

och samma normer.  Att stötta de 

nya som håller på att lära sig och 

att veta vilka alla i teamet är, är 

faktorer som krävs för samarbete 

och för att främja kommunikation. 

När hierarkin inte gör sig påmind 

främjas patientsäkerheten, 

Grad II 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II:8 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2009 

USA 

PubMed 

Tjia, J., Mazor, 

K.M., Field, T., 

Meterko, V., 

Spenard, A., & 

Gurwitz, J.H 

Nurse-Physician 

communication in 

the long-term care 

setting: perceived 

barriers and impact 

on patient safety 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

sjuksköterskan och 

läkarens kommunikation 

i vården. 

Kvantitativ och kvalitativ metod som 

inkluderade ett frågeformulär och en 

telefonintervju. Frågeformuläret utformades 

med frågor om C-HIPs funktion i vården. 

Frågorna handlade om: öppenhet, förståelse, 

språk, frustration, professionalitet, 

sjuksköterskans förberedelse och tid. 

Frågorna hade en 5-poängs skala där 1 stod 

för: nästan aldrig och 5 stod för: nästan alltid. 

Telefon intervjun spelades in på band och 

intervjun varade ca: 15 minuter 

Det framkom genom användandet av C-

HIP att sjuksköterskan behöver bli bättre 

förberedd för att sjuksköterskan och 

läkarens kommunikation ska bli bättre, 

läkarnas attityder, professionalism och 

deras förmåga att ge respons bör också bli 

bättre för att stärka kommunikationen. 

Grad I 

2005 

USA 

Cinahl 

 

Vazirani, S., 

Hays, R.D.,  

Shapiro, M.F., & 

Cowan, M 

Effect of 

multidisciplinary 

intervention on 

communication and 

collaboration among 

physicians and 

nurses 

Syftet var att bestämma 

vad som påverkade 

kommunikation och 

samarbete mellan läkare 

och sjuksköterskor på en 

medicinsk 

vårdavdelning. 

Kvantitativ metod med longitudinell studie 

över 2 års tid. Urvalet var randomiserat, 123 

sjuksköterskor, 45 var läkare, 111 var 

praktikanter. Strukturen på det vanliga 

arbetslaget var 3 legitimerade sjuksköterskor 

och 2,5 av annan vårdpersonal på 15 

patienter. Medelåldern var 35-37 år, 

deltagarna hade arbetat på sjukhuset i 4-5 år, 

deltagarna hade 10-11 års yrkeserfarenhet. I 

de medicinska teamen var det 1 ansvarig 

läkare, 2 AT-läkare och 3 läkarstudenter. 

Läkares och sjuksköterskors 

uppfattningar framkom om: 

samarbetet mellan professionerna 

och sjuksköterskestudenter och 

kommunikation med övrig 

vårdpersonal. Det framkom att 

sjuksköterskestudenterna hade 

bättre samarbete både med läkarna 

och sjuksköterskorna enligt 

läkares och sjuksköterskors 

upplevelse. Då det finns en brist 

på samarbetet mellan 

professionerna är det ett stort 

behov av utveckling.  

Grad I 

 

 

 



 

 

Bilaga II:9 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skapligk

valitet 

2009 

USA 

PubMed 

Wanzer, M.B., 

Wojtaszczyk, A,N., 

& Kelly, J 

Nurses perceptions 

of physicians 

communication: the 

relationship among 

communication 

practices, 

satisfaction, and 

collaboration 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

uppfattning om läkares 

kommunikationsförmåg

a, sjuksköterskan och 

läkarens samarbete och 

sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse 

Kvantitativ metod med ett frågeformulär där 

deltagarna själva fick formulera sina svar 

med egna ord. Det var 205 sjuksköterskor 

som besvarade formuläret. Av alla som 

besvarade formuläret var 71% legitimerade 

sjuksköterskor, 13% var 

sjuksköterskestudenter och 16% var 

specialiserade sjuksköterskor, de angav inte 

inom vilket område.  

Läkarna behöver inte kommunicera länge 

med sjuksköterskan för att deras 

samarbete ska bli bättre. Det visade 

däremot sig att läkarna behöver bli bättre 

lyssnare, ge klara besked/meddelande, 

vara humoristiska och empatiska för att 

sjuksköterskan och läkarens samarbete ska 

bli så bra som möjligt. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


