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Sammanfattning Hälso- och sjukvården är en stor och komplex organisation 

med många professioner och yrkesgrupper bundna till sig. 

För att skapa en patientcentrerad vård krävs att dessa 

samarbetar i interprofessionella team. Syftet var att öka 

kunskapen om hur interprofessionellt arbetssätt kan utvecklas 

inom hälso- och sjukvården. En litteraturstudie genomfördes 

med 17 vetenskapliga artiklar som granskades, analyserades 

och sammanställdes. Resultatet visade att interprofessionellt 

arbetssätt kunde utvecklas inom hälso- och sjukvården genom 

studenters och verksam personals interprofessionella lärande 

och med hjälp av flera metoder. Studenterna kunde utbildas i 

högskole- eller universitetsmiljö genom teori och 

simuleringsövningar, under grundutbildningens 

praktikplacering eller på en klinisk träningsavdelning. Det 

framkom att en kombination av teori och praktik var en 

effektiv metod. Utveckling av arbetssättet genom verksam 

personal kunde ske genom simuleringsövning, utveckling av 

ett kliniskt lärandecenter eller genom samarbete kring 

forskning. Ett interprofessionellt arbetssätt bör utvecklas 

inom hälso- och sjukvården för att bidra till en 

patientcentrerad vård och till ett fungerande samarbete mellan 

professioner. Både verksam personal och hälso- och 

sjukvårdsstudenter bör utbildas kring interprofessionellt 

arbetssätt. Vidare forskning kring hur arbetssättet kan 

utvecklas inom hälso- och sjukvården efterfrågas, särskilt 

gällande utbildningsmetoder för verksam personal. 
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Abstract Health care is a large and complex organization with many 

professions and other professionals bound to the 

organization. The aim was to increase the knowledge about 

how interprofessional working can be developed within 

health care. A literature study was conducted with 17 

scientific articles that were examined, analyzed and 

compiled. Results showed that interprofessional working 

could be developed within health care through the learning of 

students and working personnel and through different 

methods. The students could be educated in college- and 

university environment through theory and simulation 

exercises, during the internship placement or on an 

interprofessional training unit. It was found that a 

combination of theory and practice was an effective method. 

The development through working personnel could be done 

through simulation exercises, development of a clinical 

learning unit, or through collaboration around research. 

Interprofessional working should be developed within health 

care to contribute to a patient-centered care and to a 

functioning collaboration between professions. Both working 

personnel and health care students should be educated about 

the interprofessional working. Further research into how 

interprofessional working could be developed in health care 

is requested, particularly in the training methods for working 

personnel.
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Inledning 

Människan har i alla tider samarbetat i team och det har visat sig vara ett vinnande 

koncept för att uppnå ett gemensamt mål (West & Sacramento, 2004). Hälso- och 

sjukvården är en stor organisation som har många aktörer bundna till sig, vilket leder till 

att de team som förväntas samarbeta kring patienters vård sträcker sig över många 

professioner och yrkeskategorier (Hallin & Siverbo, 2003). I kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005, s. 14) står det att sjuksköterskan ska 

”Ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och 

samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens.” 

Sjuksköterskan kan därmed bidra till ett välfungerande team och en mer effektiv 

vårdorganisation vad gäller omvårdnaden av patienten (Berlin, Carlström & Sansberg, 

2009). För att uppnå ett välfungerande team behöver traditionella stereotyper och de 

icke fungerande kommunikationsmönstren som finns mellan professionerna brytas 

(Desai, Caldwell & Herring, 2011). En utveckling av interprofessionellt arbetssätt inom 

hälso- och sjukvården har visats bidra till bättre kommunikation och samarbete 

professioner emellan (Sheehan, Robertson & Ormond, 2007). Utvecklingen ger ökad 

patientsäkerhet bland annat vad gäller läkemedelshantering, en kortare vårdtid och 

minskade kostnader för hälso- och sjukvården (Zwarenstein, et al., 2009). För att 

utvecklingen ska kunna ske krävs en ökad medvetenhet kring det interprofessionella 

arbetssättet bland hälso- och sjukvårdens professioner. 
 

 

Bakgrund 

Från parvård till team 

Traditionellt sett har den svenska hälso- och sjukvården byggts upp kring en patients 

sängplats och metoden att arbeta i team blev aktuell först under 1970-talet (Berlin, 

Carlström & Sandberg, 2009). Innan teamarbete blev ett vedertaget begrepp strävade 

verksam personal mot att så få personer som möjligt skulle vårda samma patient för att 

få kontinuitet i vårdandet och för att patienten skulle känna förtroende för vårdarna. 

Ofta bedrevs då så kallad parvård, där två representanter från olika professioner 

arbetade tätt ihop för att tillgodose patientens behov av vård. Arbetssättet tros ha 

påverkat utvecklingen mot att arbeta i team. Idag är arbetet i team en väletablerad 

företeelse i den svenska hälso- och sjukvården för att förena olika professioners 

kompetenser. Vården är dock till stor del baserad på att olika professioner eller 

specialister inom ett område remitterar patienten vidare till nästa profession eller 

specialist när den egna kunskapen inte räcker till (Berlin, et al., 2009). Arbetssättet 

innebär att i stort sett alla som söker vård möter representanter från flera olika 

professioner (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009). Lundgren och Molander (2008) 

menar att det är omöjligt för en enstaka person från en  profession att ha total överblick 

över den vård en patient är i behov av och därför behövs ett ökat samarbete mellan 

professionerna i teamet. Något som ytterligare anses bidra till behovet av att arbeta i 

team är den ökande specialiseringen inom hälso- och sjukvården som leder till 

utvecklandet av nya professioner och yrkesgrupper (Ponzer, et al., 2009). 
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Profession och disciplin 

En profession är en yrkeskategori som karakteriseras av utbildning på universitetsnivå 

som ger en akademisk examen och eventuellt en legitimation (Jakobsson & Lützén, 

2009). Varje profession har dessutom specialistkunskap inom ett ämnesområde där det 

bedrivs forskning. Exempel på professioner inom hälso- och sjukvården är 

sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, logoped, kurator och 

psykolog (Lundgren & Molander, 2008).  

Ett begrepp som ofta används i samband med begreppet profession är disciplin 

(Lundgren & Molander, 2008). En disciplin är ett vetenskapligt kunskapsområde inom 

vilket det bedrivs forskning för att generera ny kunskap. Exempel på discipliner i hälso- 

och sjukvården är omvårdnad och medicin. Uppdelningen i discipliner sker på olika 

nivåer, den medicinska disciplinen kan till exempel delas upp i de mindre disciplinerna 

neurologi och socialmedicin. Inom en disciplin kan således flera professioner vara 

verksamma (Kvarnström & Cedersund, 2009).  

 

 

Professioner inom hälso- och sjukvården 

Sjuksköterskeyrket är en profession inom disciplinen omvårdnad. På en vårdavdelning 

har sjuksköterskan ansvaret för patienten från inskrivning till utskrivning, överflyttande 

till annan enhet eller tills patienten avlider (Wiklund, 2003). Det är sjuksköterskan som 

ansvarar för samordningen av patientens olika behandlingar och undersökningar 

(Lundgren & Molander, 2008). Vanligtvis är det också sjuksköterskan som patienten 

vänder sig till med frågor eftersom sjuksköterskan ofta finns tillgänglig för patienterna 

på en avdelning. En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna svara på patientens 

frågor är att sjuksköterskan är insatt i alla aspekter av patientens vård, vilket kräver ett 

nära samarbete med de andra professionerna (Desai, et al., 2011). På en avdelning 

samarbetar sjuksköterskan nära med undersköterskan och läkaren (Carlström, 2009). 

Undersköterskan genomför det direkta vård- och omsorgsarbetet, men tillhör till 

skillnad från sjuksköterskan och läkaren ingen profession (Dunér & Blomqvist, 2009). 

Läkaren har den bredaste medicinska kunskapen av alla verksamma professioner och 

ansvarar för att bistå både patienter och personal med biologiska förklaringar till 

patientens problem.  

Förutom undersköterska och läkare kan ett flertal andra professioner vara aktuella i 

samband med att en patient vårdas på sjukhus. Arbetsterapeuten ansvarar för att varje 

patient ska vara så självständig som möjligt, trots eventuella funktionshinder (Lundgren 

& Molander, 2008). Professionen bistår med praktiska hjälpmedel samt bedömer och 

kartlägger patientens aktivitetsförmåga, resurser och begränsningar i det dagliga livet. 

Arbetsterapeuten arbetar ofta tillsammans med sjukgymnasten inom hälso- och 

sjukvården (Dunér & Blomqvist, 2009). De båda professionerna kan tillsammans 

utforma individuella träningsprogram för patienten och göra hembesök eller besök på 

arbetsplatsen för att bedöma patientens behov av träning och/eller hjälpmedel 

(Lundgren & Molander, 2008). Sjukgymnasten har främst kunskaper om biomekanik, 

det vill säga hur samverkan mellan rörelse- och stödjeorganen fungerar. Genom att testa 

patientens funktionsnivå gällande styrka, rörlighet, balans, kondition och uthållighet, 

bedömer sjukgymnasten patientens förmåga samt begränsning och kan utifrån detta ge 

ergonomiska råd för att höja funktionsnivån.  

Dietisten ansvarar för att analysera patientens näringsintag samt ge kostråd vid 

behov (Lundgren & Molander, 2008). En logoped arbetar främst med att bedöma och 
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främja patientens kommunikations- och sväljningsförmåga. Kuratorn kan för patienten 

fungera som en länk mellan sjukhuset och världen utanför genom kunskapen om 

lagstiftning inom socialförsäkringsområdet. Professionen besitter även kunskap om 

samspelet mellan patienten och samhället och bidrar med hjälp till att lösa sociala 

problem som uppstår i samband med sjukdom. Psykologen har kunskap om hur 

patientens mentala processer kan påverka beteendet. Genom samtal och tester bedömer 

psykologen vilka intellektuella, viljemässiga och emotionella resurser varje patient har 

(Lundgren och Molander, 2008).  

Utöver de professioner och yrkesgrupper som räknas som hälso- och 

sjukvårdspersonal samverkar en rad andra professioner och  yrkesgrupper med hälso- 

och sjukvården (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006). Inom socialtjänstområdet 

finns till exempel hemtjänstassistenter, socionomer och biståndshandläggare. Högskolor 

och universitet, kommuner, landsting, entreprenörer, läkemedelsföretag och leverantörer 

är andra aktörer som bidrar till en fungerade hälso- och sjukvård (Hallin & Siverbo, 

2003). För att utveckling av hälso- och sjukvården ska ske är den medicinska teknologin 

en central faktor. Den medicinska teknologin innefattar bland annat de läkemedel, den 

utrustning samt de medicinska- och kirurgiska metoder som används inom hälso- och 

sjukvården. Utvecklingen av den medicinska teknologin bygger på att forskning bedrivs 

kontinuerligt efter patienternas behov samt att en ständig utveckling av befintliga 

metoder och material bedrivs. Utveckling och forskning sker ofta i samråd med eller av 

de professioner och aktörer som arbetar inom hälso- och sjukvården (Nilsson Kajermo 

& Wallin, 2009).  

 

 

Inter- och multiprofessionellt arbetssätt 

Målet för de professioner som är verksamma i dagens hälso- och sjukvård är att 

uppfylla patientens vårdbehov och för att uppnå målet krävs att professionerna arbetar i 

team (Berlin, et al., 2009). Det finns olika sorters team med olika arbetssätt (Twaddle, 

2012). Ett arbetssätt är det interprofessionella, även kallat interdisciplinärt eller 

tvärprofessionellt (Kvarnström & Cedersund, 2009), där professionerna i teamet sätter 

upp gemensamma mål i en patientcentrerad vård (Twaddle, 2012). I det 

interprofessionella teamet sker en överlappning av professionernas kompetenser för att 

skapa en gemensam förståelse för patientens vårdbehov. Målet är att teamet ska utarbeta 

en handlingsplan baserad på hela patientens livssituation. Ur det interprofessionella 

teamets gemenskap skapas ett samarbete där de olika professionernas kompetens kan 

utnyttjas för att skapa en vård baserad på patientens bästa. Professionerna lär av 

varandra och förstärker varandras åtgärder. Varje profession bidrar likvärdigt till 

samarbetet i det interprofessionella teamet i motsats till den hierarkiska uppbyggnad 

som ofta finns inom hälso- och sjukvården (Twaddle, 2012).  

Ett annat arbetssätt är det multiprofessionella, även kallat multidisciplinärt eller 

flerprofessionellt (Kvarnström & Cedersund, 2009), bidrar olika professioner till att 

uppfylla patientens vårdbehov utifrån sin egna kompetens (Twaddle, 2012). Varje 

profession i det multiprofessionella teamet sätter upp sina egna mål för patienten och 

inga direkta kontakter etableras mellan de olika professionernas kompetenser. Varje 

profession har sitt arbetsområde med sin kompetens direkt anknuten till ett avgränsat 

mål. Det multiprofessionella arbetssättet kan ses som en hierarkisk struktur, vilket 

påverkar samarbetet i teamet negativt. 
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Teamarbete 

En god kommunikation, både skriftlig och muntlig, har visats vara grunden till god och 

patientsäker hälso- och sjukvård (Zwarenstein, Goldman & Reeves, 2009; Desai, et al., 

2011). Brister i kommunikationen mellan professioner har visats påverka patienten 

negativt då all väsentlig information inte framkom (Bail & Morrison, 2011). Skillnaden 

mellan det multiprofessionella och det interprofessionella teamets kommunikation och 

interaktion beskrevs av Sheehan, et al. (2007). Studien visade att det interprofessionella 

teamet talade i större utsträckning om gemensamma mål för patienten och hade en 

större förståelse för de andra professionernas kompetens än det multiprofessionella 

teamet. En annan skillnad var att i det interprofessionella teamet använde personalen 

oftare inkluderande termer som vi och team i samtal om det egna teamet. När det kom 

till beslut gällande åtgärder för patienten framkom det att det interprofessionella teamet 

oftare tog gemensamma beslut som grundades på flera professioners kompetens 

(Sheehan, et al., 2007). McGillis Hall, et al. beskrev (2010) att ett interprofessionellt 

arbetssätt kunde bidra till att sjuksköterskan kunde ge en bättre vård genom att minska 

avbrotten i det dagliga arbetet. I studien beskrevs hur avbrott i exempelvis 

läkemedelshantering kunde innebära en direkt risk för patientsäkerheten.  

 

Hälso- och sjukvårdens komplexa organisation med många olika professioner och 

yrkesgrupper knutna till sig kräver samarbete för att kunna möta patienternas 

mångfasetterade vårdbehov (Ponzer, et al., 2009). Teamarbete ses som en bra metod för 

att möta patienternas behov och har därför blivit en vanlig företeelse som förekommer 

på alla nivåer i organisationen, från ledning till avdelningsnivå (Berlin, et al., 2009). En 

studie har visat att professioner uppmärksammade olika delar av patientens vårdbehov 

och hade genom samarbete i interprofessionella team möjligheten att uppfylla behoven 

(Bail & Morrison, 2011). Teamarbete innebär dock inte att ett gott samarbete uppnås 

automatiskt (West & Sacramento, 2004). Kvaliteten på vården beror till stor del på 

samarbetet i teamet och vilket arbetssätt teamet använder sig av (Jahren Kristoffersen & 

Ottvik Jensen, 2006). Det framkom i en studie gällande läkemedelsinformation att det 

ofta uppstod problem vid ansvarsfördelningen och samarbetet mellan professioner 

(Auyeung, Patel, McRobbie, Weinman & Davies, 2011). Professionerna i studien hade 

bristande kunskap om det egna och andra professioners ansvarsområden, vilket 

resulterade i  bristande information till patienten. Studien föreslår ett ökat 

interprofessionellt samarbete för att klargöra ansvarsfördelningen mellan 

professionerna.  

 

Ett interprofessionellt arbetssätt har visats skapa goda förutsättningar för samarbete i 

team, dock har det även framkommit att det finns stora brister i samarbetet professioner 

emellan. Det är därför angeläget att öka kunskapen om hur interprofessionellt arbetssätt 

kan utvecklas inom hälso- och sjukvården. 

 

Syfte 

Syftet var att öka kunskapen om hur interprofessionellt arbetssätt kan utvecklas inom 

hälso- och sjukvården. 
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) modell. En 

litteraturstudie innebär att ta reda på och undersöka befintlig forskning och därmed 

skapa en uppfattning om vad som finns studerat inom det valda området.  

 

 

Datainsamling 

En osystematisk sökning genomfördes  i databasen Cinahl för att utforska vilka studier 

som fanns inom området (Friberg, 2006). Sökorden formulerades utifrån 

litteraturstudiens problemformulering och syfte och kombinationer av olika sökord 

användes i sökningarna. Cinahl valdes då det är en databas som främst är inriktad på 

omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Den osystematiska sökningen ledde 

till utveckling och avgränsning av sökord samt bestämning av för litteraturstudien 

lämpliga begränsningar (limits). Nästa steg i datainsamlingen var systematiska 

sökningar (Friberg, 2006). De två databaserna Cinahl och PubMed användes då de har 

omvårdnads- och medicinsk inriktning (Willman, et al., 2011). Som tredje databas 

användes SveMed+ som har en inriktning mot medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, 

arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik (Karolinska Institutet [KI], u.å.).  Den 

fjärde databasen PsycInfo valdes ut för att bredda perspektivet med inriktning på det 

interprofessionella teamets sammansättning. Databasen har en inriktning mot bland 

annat psykiatri, utbildning, medicin, omvårdnad, farmakologi och socialarbete 

(American Psychological Association, 2012).  

 

Sökorden som användes var: Interdisciplinärt team, Interprofessionella relationer, 

Omvårdnad, Sjuksköterska, Vårdavdelning, Interdisciplinär utbildning, 

Interprofessionell utbildning samt Utveckling. Översättningar som använts samt hur de 

använts redovisas i tabell 1., Sökordsöversikt. Begränsningar (limits) som ansågs 

lämpliga för varje databas redovisas i sökhistoriken (Bilaga A1-2). Kombinationer av 

olika sökord användes i alla fyra databaser tillsammans med booelska operatorer och 

lämpliga begränsningar (limits). Enbart sökordskombinationer som gav artiklar till urval 

1 redovisas i sökhistoriken (Bilaga A1-2). Då databasen SweMed+ ej resulterade i några 

artiklar till urval 1 uteslöts den helt från sökhistoriken och sökordsöversikten, Tabell 1. 

Exklusionskriterier till litteraturstudien var: studier utförda enbart i primärvård, studier 

som fokuserade på ledarskap samt studier som enbart redovisar upplevelser av det 

interprofessionella arbetssättet utan att beskriva hur det utvecklats.  

 

Vid artikelsökningarna var första steget att läsa abstracts valda utifrån sökträffarnas 

titlar. Totalt lästes 128 abstracts. Därefter valdes artiklar som ansågs relevanta, utifrån 

syfte och exklusionskriterier, till urval 1. Totalt valdes 57 artiklar till urval 1, de 

redovisas tillsammans med dubbletter (inom parantes) i sökhistoriken (Bilaga A1-2). 

Samtliga artiklar i urval 1 lästes individuellt av författarna till föreliggande 

litteraturstudie och 17 stycken valdes sedan gemensamt ut till urval 2.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

Interdisciplinärt team 

 

 

Interdisciplinary team 

(fritext) 

 

 

Interdisciplinary team 

(fritext) 

 

Interdisciplinary team 

(fritext) 

 

Interprofessionella 

relationer 

 

 

Interprofessional 

relations 

 

Interprofessional 

relations 

 

Interprofessional 

relations (fritext) 

 

Omvårdnad 

 

 

Nursing 

 

Nursing (fritext) 

 

Nursing 

 

Sjuksköterska 

 

 

Nurses 

 

Nurses 

 

Nurses 

 

Vårdavdelning 

 

Hospital units,  

Ward (fritext)  

 

 

Hospital units 

 

Hospital units (fritext) 

 

Interdisciplinär 

utbildning 

 

 

Interdisciplinary 

education (fritext) 

 

 

Education, 

Interdisciplinary 

 

Interdisciplinary 

education (fritext) 

 

Interprofessionell 

utbildning 
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Interprofessional 
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Development (fritext) 

 

 

Development (fritext) 
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Databearbetning 

De 17 artiklar som valts ut till urval 2 ställdes samman i en artikelöversikt: 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod (Bilaga B 1-5), 

Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod (Bilaga C 1-4), 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod (Bilaga D 1-8). Därefter 

granskades artiklarnas kvalitet utifrån Willman, et al. (2011) två granskningsmallar, en 

för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. De artiklar som använt en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod granskades utifrån båda mallarna. De 

olika delarna i granskningsmallarna poängsattes, ett poäng per del. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna utgick ifrån poängsättningen och de delades in i 

grupper utifrån procentsats. För hög kvalitet krävdes >84% av poängen och för medel 

kvalitet 60-84%. Av artiklarna bedömdes fyra stycken vara av hög kvalitet och 13 av 

medel kvalitet, ingen artikel bedömdes vara av låg kvalitet. Artiklarnas kvalitet 

redovisas i artikelöversikten (Bilaga B 1-5, Bilaga C 1-4 och Bilaga D 1-8). Efter 

granskningen färgmarkerades artiklarna utifrån tema till resultatet. Två huvudkategorier 
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med underkategorier framkom efter diskussion, kategorierna redovisas i tabell 2. 

Resultatkategorier.  

 

Tabell 2. Resultatkategorier 

 

 

Resultat  

Interprofessionellt lärande för studenter  

I teori och simulering 

En kombination av teori och simulering visades i ett flertal studier vara ett uppskattat 

och effektivt sätt att utveckla interprofessionellt arbetssätt inom hälso- och sjukvården 

genom studenter (Atack, Parker, Rocchi, Maher & Dryden, 2009; Derbyshire & 

Machin, 2011; Stewart, Purdy, Kennedy & Burns, 2010). Atack, et al. (2009) beskrev 

hur studenter från fem olika professioner och yrkesgrupper fick lära sig om 

interprofessionell katastrofhantering. Deltagarna genomförde till en början en åtta 

veckor lång onlinekurs och därefter en fem timmar lång simuleringsövning. I den 

förberedande onlinekursen fick studenterna interagera genom videokonferenser, 

diskussionsforum och rollspel rörande kända katastrofer. Härigenom lärde sig 

studenterna i de olika professionerna att arbeta interprofessionellt med klienten i 

centrum och mot gemensamma mål. Genom ökad kunskap om de andra professionerna 

kunde studenterna lättare veta vilken information som var relevant att föra vidare och de 

lärde sig även vem de kunde be om hjälp i olika situationer (Atack, et al., 2009).  

I en studie utförd av Bilodeau, et al. (2010) användes ett flertal inlärningsmetoder 

för att utveckla det interprofessionella samarbetet mellan studenter och blivande 

kollegor från nio olika professioner och yrkesgrupper. Den gemensamma kursen var en 

del av grundutbildningen. Kursen bestod av föreläsningar, diskussioner i små grupper, 

gästföreläsningar, internetbaserade diskussionsforum samt simuleringsövningar och var 

en uppskattad del i utbildningen hos studenter från alla deltagande professioner. Den 

inlärningsmetod som uppskattades av flest studenter samt som ansågs öka kunskapen 

och utveckla färdigheterna kring interprofessionellt samarbete, var diskussionerna i 

smågrupper (Bilodeau, et al., 2010). 

 I en annan studie som kombinerade teori och simulering deltog studenter i en 

interprofessionell workshop rörande pediatrisk läkemedelshantering (Stewart, et al., 

 

Interprofessionellt lärande för studenter 
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 Under praktikplacering 

 

 På en klinisk träningsavdelning 

 

 

 

 Genom simuleringsövning 

 

 Genom utveckling av kliniskt 

lärandecenter 

 

 Genom forskning 
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2010). I workshopen deltog sjuksköterskestudenter tillsammans med läkarstudenter. 

Studenterna arbetade kring fyra verklighetsbaserade fall i små interprofessionella 

arbetsgrupper beståendes av två till tre studenter. Uppgiften var att åstadkomma en 

säker läkemedelshantering från beräknad dos till administrering av adekvat läkemedel. 

Workshopen ökade studenternas kunskaper inom läkemedelshantering och ledde till 

utvecklade och förstärkta interprofessionella kommunikations- och 

samarbetsfärdigheter. Studien visade i likhet med en tidigare nämnd studie (Atack, et 

al., 2009) att det var betydelsefullt att studenter deltog i interprofessionell utbildning 

tillsammans med framtida kollogor för att förbättra kvaliteten på vården. 

 Både Atack, et al. (2009) och Stewart, et al. (2010) studier visade hur det 

interprofessionella arbetssättet gick att utveckla i högskole- eller universitetsmiljö. 

Derbyshire och Machin (2011) undersökte i en studie hur sjuksköterskor som fått 

interprofessionell utbildning genom teori och simulering hade användning av 

kunskaperna i arbetslivet, sex månader efter avslutad grundutbildning. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg i likhet med studenterna i Bilodeau, et al. 

(2010) studie att de bästa inlärningsmöjligheterna hade givits genom interaktion i 

smågrupper. Överlag var deltagarna i Derbyshire och Machin (2011) studie nöjda med 

den interprofessionella utbildningen, dock ansågs det att kunskapen inte kunde 

tillgodogöras utan kontakt med det praktiska arbetet. Det föreslogs att den 

interprofessionella utbildningen också blev en del av studenternas kliniska 

praktikplacering. 

 

 

Under praktikplacering 

Införandet av interprofessionell utbildning som en del av studenters praktikplacering har 

ansetts vara en effektiv metod för att utveckla interprofessionellt arbetssätt i hälso- och 

sjukvården (Kelley & Aston, 2011). Metoden uppfattades som en positiv 

inlärningsmöjlighet av såväl studenter som utbildningspersonal och avdelningspersonal 

(Anderson & Thorpe, 2010; Regmi & Regmi, 2010; Sedgwick, 2011). En studie visade 

att sjuksköterske- och läkarstudenter uppskattade möjligheten att få träna på 

interprofessionellt samarbete under sin praktikplacering ihop med andra studenter 

(Regmi & Regmi, 2010). Det interprofessionella samarbetet ledde till en ökad förståelse 

för den egna och andras profession samtidigt som studenterna kunde lära av varandra.  

 I en studie beskrevs hur studenter kan träna på att arbeta interprofessionellt under 

sin praktikplacering genom att följa den så kallade Leicester modellen (Anderson & 

Thorpe, 2010). I studien deltog studerande från läkar-, sjuksköterske-, socialarbetar- och 

logopedutbildningar. Studenterna fick under en vecka av sin praktikplacering ingå i ett 

studentteam som arbetade interprofessionellt kring en patient. Studentteamen utgick 

ifrån Leicester modellen som var uppbyggd som en lärandecykel i fyra steg. Veckan 

började med att studenterna fick en introduktion till modellen samt fick lära känna 

varandras professioner. Första steget i Leicester modellen var en introduktion på 

avdelningen samt att studenterna fick lära känna personalen. Därefter fick 

studentteamen läsa på om och intervjua en patient för att kunna vara delaktiga i 

vårdandet under den följande veckan. Teamet följde patienten genom vårdkedjan och 

deltog i aktuella behandlingar och undersökningar. I steg två gavs studentteamet 

möjlighet att reflektera tillsammans med handledare och personal på avdelningen. 

Studentteamet diskuterade gemensamt fram ett förslag till en vårdplan för patienten och 

förväntades komma med idéer gällande förbättringar av det interprofessionella 

arbetssättet. Det tredje steget innefattade att studentteamet reflekterade kring patientens 
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vård, ur såväl positiv som negativ synvinkel. I det fjärde steget och slutet av veckan 

träffades alla studentteamen för att tillsammans diskutera veckans händelser och utbyta 

erfarenheter. Studenterna uppgav att detta sätt att arbeta interprofessionellt överbyggde 

barriärer professionerna emellan samt förbättrade deltagarnas samarbetsfärdigheter 

(Anderson & Thorpe, 2010).  

En studie använde en annan metod för att införa interprofessionell utbildning under 

studenters praktikplacering (Kelley & Aston, 2011). I studien beskrevs hur redan 

existerande utbildningsteam användes som företrädare för det interprofessionella 

arbetssättet. Utbildningsteamen fanns sen tidigare på de avdelningar som tog emot 

studenter under deras praktik. De bestod av personal från avdelningen och fungerade 

som ett stöd för hälso-och sjukvårdsstudenter och deras mentorer. Personalen i 

utbildningsteamen fick genom studien en utbildning om interprofessionellt arbetssätt, 

under vilken det anordnades studiedagar och lunchmöten. Utbildningsteamen fick lära 

sig att skapa en god lärandemiljö anpassad efter studenter från de olika professioner 

som avdelningen tog emot. Vikten av en god lärandemiljö anpassad till studenterna 

lyftes fram av Sedgwick (2011) som en förutsättning för fungerande kommunikation 

och utveckling av ett interprofessionellt arbetssätt hos studenterna. Samma studie 

uppgav att det är avgörande för utvecklingen av det interprofessionella arbetssättet att 

studenterna gavs tid till att vara delaktiga i avdelningens interprofessionella arbete. I 

studien av  Kelley och Aston (2011) anpassades lärandemiljön efter antalet studenter 

som hade sin praktikplacering på avdelningen och utifrån vilka professioner studenterna 

tillhörde. Studenter från olika professioner gavs tid att tillsammans planera och 

reflektera kring utvalda patienters vård. Vid tillfällen då det fanns få studenter placerade 

på avdelningen fick de istället vara en del av de redan existerande interprofessionella 

teamen (Kelley & Aston, 2011).  

 Metoden att införa interprofessionell utbildning som en del av studenternas 

praktikplacering upplevdes som en effektiv inlärningsmetod av såväl studenter som  

utbildnings- och avdelningspersonal (Anderson & Thorpe, 2010; Kelley & Aston, 

2011). I studien av Kelley och Aston (2011) framkom dessutom att utbildningsteamen 

tog till sig studenternas interprofessionella arbetssätt vilket påverkade den vård 

patienterna fick på avdelningen även då studenterna inte var närvarande. 

 

 

På en klinisk träningsavdelning 

Genom att studenter får delta i interprofessionell utbildning på en klinisk 

träningsavdelning har i ett flertal studier visats ge goda förutsättningar för samarbete 

professioner emellan (Hallin, Henriksson, Dalén & Kiessling, 2011; Hallin, Kiessling, 

Waldner & Henriksson, 2009; Hylin, Nyholm, Mattiasson & Ponzer, 2007; Jacobsen, 

Fink, Marcussen, Larsen & Baek Hansen, 2009; Lidskog, Löfmark & Ahlström, 2009; 

Lindblom, Scheja, Torell, Åstrand & Fellendär-Tsai, 2007). Studierna har genomförts 

på olika kliniska träningsavdelningar i Sverige och Danmark, som alla hade en liknande 

utformning. I en studie beskrevs utformningen av den interprofessionella utbildningen 

på en klinisk träningsavdelning (Hallin, et al., 2009). I studien deltog studerande från 

läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutsutbildningar i en gemensam 

kurs under två veckor. Under kursens introduktionsdag blev de indelade i team 

beståendes av fem till åtta studenter från de fyra olika professionerna. Den kliniska 

träningsavdelningen var en fristående del av en ortopedisk avdelning och bestod av åtta 

sängplatser. Studenterna utförde all vård på avdelningen utifrån sin professions 

ansvarsområde. Handledare från de olika professionerna fanns tillgängliga dagligen på 
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den kliniska träningsavdelningen och fungerade som förebilder för studenterna. Varefter 

studenterna blev mer självständiga tog handledarna ett steg tillbaka och lät studenterna 

ta mer ansvar (Hallin, et al., 2009). En studie visade att ge studenter mer ansvar under 

sin praktikplacering på en klinisk träningsavdelning gav studenterna en bredare och mer 

realistisk syn på vården som bedrevs dagligen (Jacobsen et al., 2009). Gemensamma 

mål för studenterna på en klinisk träningsavdelning var i Hallin, et al. (2009) studie: att 

öka kunskapen och förståelsen för de andra professionernas kompetens, att öka 

kunskapen och förståelsen för sin egen professions kompetens, att utöva och utveckla 

förståelse för kommunikation och teamarbete samt att utveckla förmågan att 

självständigt fatta beslut angående patienters vård. Studien visade att de gemensamma 

målen för kursen på den kliniska träningsavdelningen uppnåddes av alla studentgrupper. 

Studenterna uppgav att de ansåg att det var viktigt med kommunikation och teamarbete 

för att uppnå bra vård för patienten. Vidare ansåg studenterna att det interprofessionella 

teamarbetet tillgodosåg patienternas behov på träningsavdelningen (Hallin, et al, 2009). 

I en studie med patientperspektiv bekräftades att patienterna var nöjda med den vård de 

mottog av studentteamen på en klinisk träningsavdelning (Hallin, et al. 2011). 

Patienterna som vårdats av studentteamen upplevde en högre vårdkvalitet och större 

delaktighet i vårdprocessen, än patienterna i studiens kontrollgrupp.  

På en klinisk träningsavdelning uppmuntrades studenter från olika professioner till 

att  interagera och sätta upp gemensamma mål gällande patienternas vård (Hallin, et al., 

2009). I Hallin, et al. (2011) studie gavs studenterna tid till att efter varje avslutat pass 

reflektera över dagens arbete. Reflektionen kunde handla om vad som gått fel under 

dagen och anledningen till detta, vad som kan förbättras till nästa gång eller ta upp 

exempel på fungerande kommunikation och samarbete. Atmosfären på den kliniska 

träningsavdelningen bör vara tillåtande och uppmuntra till diskussion mellan studenter 

och handledare för att skapa en god lärandemiljö för det interprofessionella arbetssättet 

(Hallin, et al., 2009). En god lärandemiljö där studenterna interagerade med varandra 

över professionernas gränser visades av Jacobson, et al. (2009) bidra till att motverka de 

fördomar och stereotyper som vanligtvis kunde uppstå professioner emellan. I en studie 

med syfte att utvärdera den interprofessionella utbildningen på en klinisk 

träningsavdelning, två år efter avslutad kurs, visades att deltagarna hade kvarstående 

intryck av de två veckorna (Hylin, et al., 2007).  Deltagarna uppgav att kursen hade 

bidragit till utvecklandet av självständighet och ansvarskänsla inom den egna 

professionen samt till en ökad förståelse och insikt i de andra professionerna. Studien 

visade att de före detta studenterna hade användning för de kunskaper som erhållits 

under kursen i det nuvarande arbetet. Deltagarna ansåg att kursen på en klinisk 

träningsavdelning var ett passande verktyg för att utveckla det interprofessionella 

arbetssättet inom hälso- och sjukvården. Det ansågs att detta sätt att träna på 

interprofessionellt samarbete borde vara ett obligatoriskt inslag i varje students 

praktikplacering (Hylin, et al., 2007). Det framkom dock att det redan tidigt i kursen 

borde klargöras att målet med utbildningen var att skapa förutsättningar för 

interprofessionellt samarbete och inte enbart att utveckla den egna professionen 

(Lidskog, et al., 2009). En del av de deltagande professioner ansåg att vissa uppgifter 

deltagarna fick under kursen inte var relevanta för utvecklingen av den egna 

professionen (Lidskog, et al., 2009: Lindblom, et al., 2007). I Lindblom, et al. (2007) 

studie framkom att studenternas upplevelse av den interprofessionella utbildningen 

kunde påverkas negativt av handledare skeptiska till kursen. I Hylin, et al. (2007) studie 

framkom det att handledarskapet var en viktig faktor i det interprofessionella lärandet 

och feedback i form av konstruktiv kritik bör ges kontinuerligt under utbildningen. 
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Interprofessionellt lärande för verksamma professioner 

Genom simuleringsövning 

Det har visats att simuleringsövningar i interprofessionella grupper kan vara en effektiv 

metod för att öka medvetenheten för de hinder som finns till god kommunikation mellan 

verksam hälso- och sjukvårdspersonal, samt att det kan förbättra det interprofessionella 

samarbetet i en patientcentrerad vård (Maxson, et al., 2011). I studien beskrevs hur en 

interprofessionell simuleringsövning användes för att förbättra samarbetet mellan 

sjuksköterska och läkare i det kliniska beslutstagandet. Deltagarna blev inför 

simuleringsövningen indelade i team som fick information om simuleringsövningens 

utformning samt vilka förväntningar som fanns på de olika deltagarna. 

Simuleringsövningen bestod av tre verklighetstrogna scenarier som gav möjlighet till 

interprofessionellt samarbete. Patienten i de tre scenarierna representerades av en docka 

som simulerade andning, puls och kunde svara på frågor. Deltagarna i 

simuleringsövningen hade ingen förkunskap om scenarierna som varade i 20 minuter. 

Varje scenario spelades in och visades för deltagarna under den efterföljande 

reflektionen. Reflektionen leddes av en diskussionsledare och kretsade kring 

upplevelsen av kommunikationen och teamarbetet. Utvärderingar utförda två veckor 

och två månader efter genomförd simuleringsövning visade på bestående förbättring av 

det interprofessionella samarbetet. Dessutom visades att simuleringsövningen ledde till 

en ökad insikt i den andra professionen samt en ökad motivation till att förbättra de 

interprofessionella relationerna i framtiden (Maxson, et al., 2011).  

 

Genom utveckling av kliniskt lärandecenter 

I en studie med syfte att utveckla ett kliniskt lärandecenter för interprofessionellt 

samarbete på en avdelning skapades en arbetsgrupp (Sommerfeldt, Barton, Stayko, 

Patterson & Pimlott, 2011). Arbetsgruppen bestod av personal från olika professioner 

samt studenter placerade på den aktuella avdelningen. Deltagarna fick initialt 

information om interprofessionellt arbetssätt, därefter samlades arbetsgruppen och 

diskuterade både existerande problem och potentiella lösningar. Ur diskussionen 

skapades en konkret handlingsplan med syfte att främja det interprofessionella 

samarbetet. På avdelningen genomfördes en rad förändringar. Det infördes 

interprofessionella ronder på bestämda tider. Ett rum för lärande skapades med extra 

datorer, referenslitteratur, whiteboards, telefoner och arbetsytor. Rummet bidrog till att 

skapa sammanhållning och utrymme för ömsesidigt lärande. Avdelningen införde ett 

kommunikationssystem med kardex-blad, där patientspecifik information från alla 

professioner fanns lättillgängligt samlad. Vid varje patientbädd sattes en whiteboard 

upp, med syfte att förmedla icke-sekretessbelagd information mellan personal, patient 

och närstående. Affischer trycktes upp med den gemensamma värdegrunden och 

loggan, detta för att tydliggöra och sprida det interprofessionella arbetssättets budskap. 

För ny personal och studenter fanns information om det kliniska lärandecentret 

tillgängligt på internet.  

Som kommunikationsverktyg mellan arbetsgruppen och övrig personal användes 

en låst låda där det gick att lämna lappar med kommentarer, detta för att personalen 

skulle kunna ge anonym feedback (Sommerfeldt, et al., 2011). Kommentarerna bidrog 

till att skapa en utvecklande diskussion i arbetsgruppen och användes inte för att 

utvärdera enskilda medarbetares prestationer. Förändringarna som genomfördes på 

avdelningen ledde till att andra avdelningar på sjukhuset blev intresserade av 
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utvecklandet av det interprofessionella lärandecentret. Deltagarna i arbetsgruppen 

upplevde att kunskap om interprofessionellt arbetssätt var grunden till utvecklandet av 

en mer samarbetsvillig och lärande atmosfär.  

 

 

Genom Forskning 

En studie visade att samarbete kring forskning kunde användas för att utveckla det 

interprofessionella arbetssättet inom hälso- och sjukvården (Short, Holdgate, Ahern & 

Morris, 2009). Studien undersökte forskningskapaciteten bland personal på en 

akutvårdsavdelning och målet var att utveckla en strategi för att främja framtida 

forskning. Det framkom att ett ökat interprofessionellt samarbete, både på avdelningen 

samt mellan forskare och kliniker, kunde användas för att förbättra kommunikationen, 

de kliniska färdigheterna och forskningskapaciteten. Studien visade på intresse och 

entusiasm  bland deltagarna gällande forskning och deltagande i interprofessionella 

forskningsgrupper. Deltagarna i studien föreslog gemensamma artikelträffar, där olika 

professioner kunde mötas för att diskutera aktuell forskning samt komma med idéer till 

ny forskning. Träffarna kunde bidra till att bryta ner barriärer som finns mellan de olika 

professionerna och därmed bidra till ett ökat interprofessionellt samarbete. Det föreslogs 

dessutom att en ökad forskningskapacitet kunde uppnås med små forskningsgrupper 

som inriktat sig på ett specifikt område. Forskningsgrupperna kunde även de främja de 

interprofessionella relationerna samt bidra till att förbättra vården. Deltagarna föreslog 

att grupperna skulle vara små för att detta ofta leder till en mer öppen diskussion (Short, 

et al., 2009).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaser som användes till artikelsökningarna var Cinahl, PubMed, PsycInfo samt 

SveMed+.  Cinahl och PubMed har båda en tydlig omvårdnads- och medicininriktning 

(Willman, et al., 2011), vilket kan ses som en styrka i sökstrategin och gjorde att 

sökningarna gav artiklar som var relevanta till syftet. Databasen SveMed+ har en 

liknande inriktning (Karolinska Institutet [KI], u.å.), men uteslöts då sökningarna inte 

gav några relevanta artiklar. Bristen på relevanta artiklar kan bero på att SveMed+ 

enbart visar artiklar från skandinaviska tidskrifter och därmed har ett mer begränsat 

innehåll än de andra använda databaserna. Databasen PsycInfo valdes ut för att bredda 

perspektivet i resultatet, med inriktning på det interprofessionella teamets olika 

professioner. Bredden på deltagande professioner i resultatartiklarnas studier ses som en 

styrka då syftet med föreliggande litteraturstudie rör det interprofessionella samarbetet 

mellan alla de olika professioner som är verksamma inom hälso- och sjukvården.   

Relevanta sökord valdes utifrån syftet. Valet av sökord komplicerades dock av att 

flera olika begrepp visades ha samma innebörd.  Betydelsen av de begrepp som används 

för att beskriva teamets uppbyggnad överlappar varandra vilket försvårar forskningen på 

området (Zwarenstein, et al., 2009). Ett exempel är begreppet interprofessionellt som 

även benämndes interdisciplinärt eller tvärprofessionellt i litteratur och artiklar. De 

överlappande betydelserna kan ses som en svaghet då det kan ha lett till att relevanta 

artiklar missats eftersom de inte innehöll de sökord som användes i sökningarna. Även 

översättningen från svenska till engelska komplicerades av begreppens överlappande 
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betydelse.  I artikelsökningarna användes sökordet sjuksköterska för att få en viss 

omvårdnadsinriktning på resultatartiklarna. De två sökorden vårdavdelning och 

utveckling användes för att begränsa sökningar som blev för omfattande, utan att ändra 

inriktning på sökningarna. Tre exklusionskriterier användes i sökningarna. Ett av dem 

uteslöt studier utförda enbart i primärvård och användes för att begränsa resultatet till att 

gälla den somatiska vårdens team som har en annan uppbyggnad än de inom 

primärvården. Det andra exklusionskriteriet uteslöt artiklar som fokuserade på 

ledarskap, detta för att undvika en allt för starkt organisationsinriktning på resultatet. 

Det tredje exklusionskriteriet uteslöt artiklar som enbart beskrev upplevelser av det 

interprofessionella arbetssättet utan att beskriva hur det utvecklats, detta för att syftet 

var att öka kunskapen om hur det interprofessionella arbetssättet kan utvecklas inom 

hälso- och sjukvården. De tre exklusionskriterierna anses avgränsa sökningarna väl till 

syftet och är därmed en styrka i sökstrategin. 

Fyra studier hade kvantitativ metod, fem hade kvalitativ metod och åtta hade en 

kombination av metoderna. Oavsett kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod syftade 

flertalet artiklar till att utvärdera resultatet av utvecklingen av interprofessionellt 

arbetssätt i vården och inte till att beskriva hur utvecklingen hade skett. Både de artiklar 

med kvalitativ metod och de med kvantitativ metod bidrog därför på liknande sätt till 

resultatet.  

 Av de 17 resultatartiklarna var fem från Sverige, fyra från Kanada, tre från 

Storbritannien, en från Danmark, en från USA, en från Nepal, en från Australien och en 

från Irland. Det anses vara en styrka att resultatartiklarna kommer från åtta olika länder 

och från olika världsdelar. Samtliga resultatartiklar som inte var svenska utgick från 

teamsammansättningar som  liknade de inom den svenska hälso- och sjukvården, vilket 

gör resultatet överförbart till svenska förhållanden. 

Styrkor i databearbetningen var att båda författarna till föreliggande litteraturstudie 

läste igenom artiklarna till urval 2 och sedan granskade artiklarna tillsammans utifrån 

Willman, et al. (2011) granskningsmallar. Färgkodningen utifrån olika teman gjorde att 

tydliga huvudkategorier med underkategorier framkom, vilket ansågs vara en styrka. 

Indelningen i kategorier ledde till att det fanns få referenser i underkategorierna till 

huvudkategorin Interprofessionellt lärande för verksamma professioner. Fåtalet 

referenser kan ha sin grund i att sökningarna ledde fram till att de flesta artiklarna kom 

att handla om studenters interprofessionella lärande och inte om verksamma 

professioners. De få referenserna ses som en svaghet, men de studier som refereras till 

var väl genomförda och innehöll till syftet relevant fakta. Underkategorierna gjorde att 

resultatet blev tydligare än om innehållet i kategorierna hade slagits ihop till en 

huvudkategori. 

 

 

Resultatdiskussion 

Av de 17 artiklar som valdes till resultatet använde fem kvalitativ metod, fyra 

kvantitativ metod och åtta kombinerade de båda metoderna. Artiklarna bedömdes enligt 

Willman, et al. (2011) granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

Granskningen resulterade, utifrån poängsättning och uträkning av procentsatser, i att 13 

av artiklarna bedömdes vara av medel kvalitet och fyra av hög kvalitet. Gemensamt för 

studierna med kvantitativ metod var att samtliga bedömdes vara av medel kvalitet. 

Granskningsmallens utformningen bidrog till att ingen av artiklarna bedömdes vara av 

hög kvalitet då inte någon av studierna var randomiserade eller blindade. 
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Samtliga resultatartiklar redovisade urvalsförfarandet vilket anses vara en styrka. De 

kvantitativa studier och flertalet av de kvalitativa studierna redovisade dessutom tydligt 

bortfallet. Två av artiklarna bedömdes ha en bristande dataanalys och fyra av studierna 

saknade etiskt resonemang, vilket anses vara svagheter. Samtliga artiklar som valdes till 

resultatet innehöll relevant fakta till litteraturstudiens syfte och de brister artiklarna 

innehöll vägdes upp av andra delar av artiklarna. 

Åtta av de valda artiklarna redovisade om deltagarna var män eller kvinnor, i 

samtliga studier där detta berörs var majoriteten kvinnor. Den övervägande andelen 

kvinnliga deltagare berodde troligtvis på att merparten av studierna var genomförda ur 

ett personalperspektiv inom hälso- och sjukvården, vilken är en kvinnodominerad 

organisation (Gimåker & Svensson, 2010). Flertalet studier hade en majoritet av 

kvinnliga deltagare vilket aj anses vara en svaghet då det är inom den 

kvinnodominerade hälso- och sjukvården utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt 

sker.  

 

Artikelsökningarna gav ett starkt studentperspektiv på utvecklandet av 

interprofessionellt arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Det skulle kunna ha sin grund 

i att studenter på ett naturligt sätt för in ny kunskap och kompetens i hälso- och 

sjukvården och att fokus har lagts på studenters interprofessionella lärande den senaste 

tiden. Införandet av interprofessionellt lärande i studenters grundutbildning genom 

praktikplacering har visats vara en effektiv metod för att utveckla det interprofessionella 

arbetssättet inom hälso- och sjukvården (Kelley & Aston, 2011). Det interprofessionella 

lärandet bidrog till ökad förståelse för de andra professionernas kompetens och 

kunskaper (Regmi & Regmi, 2010). Förutom att studenterna fick en ökad insikt i den 

egna professionen fick de även en ökad insikt i andra professioners kompetens. Den 

ökade insikten kan bidra till att minska förekomsten av stereotyper och fördomar mellan 

professioner och till ett ökat interprofessionellt samarbete. Jacobsen, et al. (2009) visade 

i en studie att interaktioner mellan studenter bidrog till att motverka stereotyper och 

fördomar kring andra professioner. Det har även visats att när olika professioner 

samarbetar i team kring patientens vård ser de olika behov hos patienten och har 

gemensamt möjligheten att uppfylla behoven (Bail & Morrison, 2011). 

Interprofessionellt lärande i grundutbildningen kan bidra till att studenter lättare 

interagerar med andra professioner när de kommer ut i den kliniska verksamheten som 

färdigutbildade. Hylin, et al. (2007) beskrev i en studie att studenter som genomfört en 

kurs i interprofessionellt lärande hade haft nytta av kunskaperna när de börjat arbeta 

kliniskt. Liknande resultat framkom i Derbyshire och Machin (2011) studie där före 

detta sjuksköterskestudenter uppgav att interprofessionell utbildning hade gett dem 

kunskaper om interprofessionellt arbetssätt som varit användbara i den kliniska 

verksamheten.  

En anledning till att studenters interprofessionella lärande har visats ge goda 

resultat för framtida samarbete kan vara att det är lättare att skapa nya mönster innan 

studenterna blivit formade till de stereotyper som finns inom hälos- och sjukvårdens 

professioner. Baek Hansen, Jacobsen och Larsen (2009) menade att studenter 

samarbetade bättre med andra professioner än den verksamma personalen eftersom de 

hade färre barriärer för samarbete. I studien framkom att verksam personal redan hade 

skapat sig en professionell identitet och uppfattning av andra professioner, vilka var 

mönster svåra att bryta. En studie menade att verksam personal tog efter studenternas 

interprofessionella arbetssätt (Kelley & Aston, 2011). Studenter kan genom sin 

praktikplacering därmed bidra till utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt inom 

hälso- och sjukvården.  
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De olika metoderna för att utveckla interprofessionellt arbetssätt genom studenters 

lärande som presenteras i litteraturstudiens resultat, har alla visats vara effektiva. Det 

samma har visats gälla metoderna som använts för att utveckla interprofessionellt 

arbetssätt genom verksamma professioner. Med tanke på de utvecklingsmöjligheter som 

finns gällande arbetssättet borde interprofessionellt arbetssätt kunna bli en 

grundläggande del av dagens hälso- och sjukvård. Utvecklingen av arbetssättet genom 

studenters praktikplacering uppfattades som en positiv inlärningsmöjlighet av såväl 

studenter som utbildningspersonal och personal på de berörda avdelningarna. (Anderson 

& Thorpe, 2010; Kelley & Aston, 2011; Regmi & Regmi, 2010; Sedgwick 2011). För 

att praktikplaceringen ska kunna främja och utveckla det interprofessionella arbetssättet 

krävs att handledare och mentorer fungerar som goda förebilder, då de ansvarar för 

studenternas utbildning (Pollard, 2009). En god lärandemiljö visades vara av vikt för att 

främja utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt under studenters praktikplacering 

(Sedgwick, 2011). Praktikplacering som en form av interprofessionell utbildning ställer 

krav på att hälso- och sjukvårdspersonal är lämpade till att undervisa studenter i 

interprofessionellt arbetssätt och det borde därför vara av vikt att även verksam personal 

utbildas inom området. Handledare och mentorer kan ha både positiv och negativ 

inverkan på studenters lärande. I studien av Pollard (2009) belystes vikten av att 

handledare och mentorer aktivt reflekterar över hur de kan stärka studenter i att utveckla 

interprofessionella färdigheter. Förutom handledare och mentorer har  även ansvarig 

utbildningspersonal vid högskolor och universitet, en viktig roll i studenters 

interprofessionella lärande (Curran, Sharpe & Forristall, 2007). I studien framkom att 

attityder kring interprofessionellt lärande hos utbildningspersonalen direkt påverkar 

utvecklingen av studenters lärande. Studien visade även att negativa attityder troligvis 

fungerar som barriärer till utvecklandet av  interprofessionellt lärande. Lindblom, et al. 

(2007) studie, utförd på en klinisk träningsavdelning, visades att studenters upplevelse 

av den interprofessionella utbildningen kunde påverkas negativt av handledare skeptiska 

till kursen. I Hylin, et al. (2007) studie framkom att handledarskapet var en viktig faktor 

i interprofessionellt lärande. Det är betydelsefullt att personal som är aktiv i studenters 

interprofessionella lärande är lämpade till att undervisa inom området för att 

utbildningen ska gynna utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt.  

 

Studenter som en del av ett interprofessionellt team på en klinisk träningsavdelning 

visades vara ett effektivt sätt att utveckla arbetssättet inom hälso- och sjukvården 

(Hallin, et al., 2011; Hallin, et al., 2009; Hylin, et al., 2007; Jacobsen, et al., 2009; 

Lidskog, et al., 2009; Lindblom, et al., 2007). På de kliniska träningsavdelningarna 

uppmuntrades studenterna att arbeta ihop med gemensamt uppsatta mål kring 

patienternas behov (Hallin, et al., 2009), detta i enlighet med Twaddle (2012) 

beskrivning av interprofessionell arbetssätt i en patientcentrerad vård. I en studie 

framkom att patienter som vårdats av studentteam på en klinisk träningsavdelning 

upplevde större delaktighet i vårdprocessen samt en högre vårdkvalitet, än patienter som 

vårdats av studiens kontrollgrupp (Hallin, et al., 2011). Patientcentrerat arbete är en 

fungerande metod för att göra patienten mer delaktig och öka rätten till 

självbestämmande i vårdprocessen. Patientens rätt till självbestämmande beskrivs som 

ett krav på svensk hälso- och sjukvård i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ( SFS 

1982:763, § 2), så långt det är möjligt utifrån situationen. 

Oavsett vilken metod som har använts för att utveckla det interprofessionella 

arbetssättet genom studenter har gemensamma resultat uppnåtts. Studenterna har 

utvecklat en ökad förståelse för andra professioners arbete, förbättrat den 
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interprofessionella kommunikationen, överbyggt barriärer professionerna emellan samt 

förbättrat samarbetsfärdigheterna (Anderson & Thorpe, 2010; Hylin, et al., 2007; 

Stewart, et al., 2010). 

 

Lundgren och Molander (2008) menar att det är omöjligt för en enstaka person från en 

profession att ha en total överblick över en patients vårdbehov och att det därför behövs 

ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdens professioner. Ett sätt att främja samarbetet 

mellan professionerna kan vara att skapa mötesplatser för teamet. En studie främjade 

samarbetet genom att utveckla ett kliniskt lärandecenter på en avdelning (Sommerfeldt, 

et al., 2011). Ett rum på avdelningen inreddes för att skapa sammanhållning och 

utrymme för gemensamt lärande. I Short, et al. (2009) studie föreslogs att artikelträffar, 

där olika professioner träffas för att diskutera aktuell forskning, kunde bidra till 

samarbete samt till att bryta ner barriärer mellan de olika professionerna. Barriärer och 

hierarkiska strukturer professioner emellan är ett utmärkande drag hos det 

multiprofessionella teamet (Twaddle, 2012) och den hierarkiska strukturen har visats 

vara ett hinder för utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt i teamet (Rice, et al., 

2010). De gemensamma mötesplatserna kan ses som ett sätt att främja samarbete och 

öka kommunikationen mellan professionerna, vilket borde vara en självklarhet i dagens 

hälso- och sjukvård.  

Bail och Morrison (2011) visade att professioner uppmärksammar olika delar av 

patientens vårdbehov och att ett interprofessionellt samarbete skapade förutsättningar 

för att uppfylla behoven. En studie visade på brister i ansvarsfördelningen mellan 

professioner samt på otillräcklig kunskap om den egna och de andra professionernas 

kompetenser och ansvarsområden (Auyeng, et al., 2011). Förutom de hierarkiska 

strukturerna framkom det i Rice, et al. (2010) studie att ett hinder för utvecklingen av 

interprofessionellt arbetssätt kunde vara tidsbrist och bristande information kring 

arbetssättet. I Somerfeldt et al. (2011) studie fick deltagarna initialt information om 

interprofessionellt arbetssätt och affischer trycktes upp för att sprida information. 

Deltagarna i studien gavs tid till att diskutera existerande problem och möjliga lösningar 

som utveckling av interprofessionell arbetssätt kan bidra till. Kombinationen av 

information och tid till reflektion kan ha bidragit till det lyckade resultatet och till den 

spridning av interprofessionellt arbetssätt som studien ledde till inom det aktuella 

sjukhuset.  

 

Maxson et al. (2011) visade att simuleringsövningar kring fiktiva patientfall kunde 

användas för att förbättra det interprofessionella samarbetet och kommunikationen i det 

kliniska beslutstagandet. Samarbete kring de beslut som tas inom hälso- och sjukvården 

borde vara grundläggande då de olika professionernas kompetenser kan bidra till att rätt 

beslut tas samt ge en säkrare och patientcentrerad vård. En studie visade på vikten av att 

teamet fattade gemensamma beslut (Imhof, Mahrer-Imhof, Janisch, Kesselring & 

Zuercher Zenklausen, 2011). Studien visade även att teamet nödvändigtvis inte behövde 

vara överens om beslutet utan att det var delaktigheten som var det viktiga. En studie 

som syftade till att utveckla samt att utvärdera ett interprofessionellt arbetssätt på en 

onkologiavdelning fann flera fördelar med arbetssättet (Chung, Collins & Cui, 2011). 

Utvecklandet och införandet av arbetssättet ledde till en ökad patientsäkerhet och visade 

på en 45% minskning av misstag i samband med kemoterapibehandling på avdelningen. 

I studien kopplades den stora minskningen av misstag bland annat till den förbättrade 

kommunikationen och förståelsen mellan teamets professioner. Det framkom även att 

utvecklandet av interprofessionell arbetssätt ledde till minskade kostnader för 

avdelningen. De minskade kostnaderna ses som förvånande då de olika metoderna som 
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använts för att utveckla interprofessionellt arbetssätt hos de verksamma professionerna 

verkar kostsamma och kräver extrainsatta resurser. Bara att avsätta tid för personalen att 

delta i en fokusgrupp som i studien av Sommerfeldt, et al. (2011) eller tid till att delta i 

en simuleringsövning som i studien av Maxson, et al. (2011) borde innebära en kostnad. 

Zwarenstein, et al. (2009) visade att utvecklandet av interprofessionellt samarbete leder 

till minskade kostnader för hälso- och sjukvården. Det har även visats att de kliniska 

träningsavdelningar som skapats för att utveckla det interprofessionella arbetssättet 

genom studenter inte innebär en ökad kostnad för hälso- och sjukvården (Baek Hansen, 

et al., 2009). Det framkom i studien att den kliniska träningsavdelningen gav kortare 

vårdtider och att det var en kostnadseffektiv metod. 

 

Gemensamt för de olika metoderna för att utveckla interprofessionellt arbetssätt hos 

verksam personal var bland annat att de använde sig av diskussion och reflektion för att 

göra professionerna delaktiga i utvecklingen (Maxson, et al. 2011; Short, et al., 2009; 

Sommerfeldt, et al., 2011). Diskussions- och reflektionstillfällen var även 

återkommande som en del av studenternas interprofessionella lärande (Anderson & 

Thorpe, 2010; Atack, et al., 2009; Bilodeau et al., 2010; Derbyshire & Machin, 2011; 

Hallin, et al., 2009; Kelley & Aston, 2011; Stewart, et al., 2010). Både studenter och 

verksam personal ansåg att diskussioner i små grupper gav goda möjligheter till 

utveckling av interprofessionellt arbetssätt (Bilodeau, et al., 2010; Derbyshire & 

Machin, 2011; Short, et al., 2009). Diskussion och reflektion i små grupper inom teamet 

kan vara ett bra sätt att främja utvecklingen av interprofessionellt arbetssätt inom hälso- 

och sjukvården. Tillfällen för diskussion och reflektion borde kunna vara en del av de 

dagliga rutinerna för såväl studenter som verksamma professioner. 

 

 

Konklusion 

Det finns flera metoder för att utveckla interprofessionellt arbetssätt inom hälso- och 

sjukvården. Utvecklandet kan ske genom studenters och verksam personals 

interprofessionella lärande och utifrån olika metoder. Hälso- och sjukvårdstudenter kan 

utbildas i högskole- eller universitetsmiljö genom teori och simuleringsövningar, under 

grundutbildningens praktikplacering eller på en klinisk träningsavdelning. En 

kombination av teori och praktik är en effektiv metod för att utveckla arbetssättet inom 

hälso- och sjukvården genom studenter. Utveckling av arbetssättet genom verksam 

personal kan ske genom simuleringsövning, utveckling av ett kliniskt lärandecenter eller 

genom samarbete kring forskning.  

 

 

Implikation 

Ett interprofessionellt arbetssätt bör utvecklas inom hälso- och sjukvården för att bidra 

till en patientcentrerad vård och till ett fungerande samarbete mellan professioner. 

Utvecklingen kan ske både genom studenter och verksam personal. Verksam personal 

bör utbildas kring interprofessionellt arbetssätt kontinuerligt. Arbetssättet bör vara en 

del av hälso- och sjukvårdsstudenters grundutbildning för att studenter ska kunna bidra 

till utvecklingen. Vidare forskning kring hur interprofessionellt arbetssätt kan utvecklas 

inom hälso- och sjukvården efterfrågas, särskilt gällande utbildningsmetoder för 

verksam personal. 
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Collaboratively: 

Nurse´s Views     

of Their                

Pre-registration 

Interprofessional 

Education and Its 

Impact on Practice. 

 

Syftet var att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar om den 

interprofessionella 

utbildning (IPE –

InterProfessional 

Education) de fick 

innan sin sjuksköterske-

examen och dess 

påverkan på det 

professionella arbetet. 

 

 

Metoden var kvalitativ och 

datainsamlingen skedde genom en timme 

långa semi-strukturerade intervjuer.  

En inbjudan skickades per post till de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som var 

potentiella deltagare, 12 st anmälde 

intresse. Inklusion: Sjuksköterskorna hade 

jobbat i sex månader och deltagit i IPE 

under sin utbildning. 

8 av 12 slutförde studien. De andra 

uteslöts då de var förhindrade att delta i en 

intervju under den tidsperiod då studien 

genomfördes. 

 

Studenterna var överlag nöjda med sin 

IPE och ansåg att det var positivt för 

deras professionella arbete. IPE 

fungerade även som en metod för att 

förbättra kunskapen om sin profession 

och för att reducera inverkan av 

negativa stereotyper som kan uppstå av 

professionerna. Den typ av IPE som 

ansågs ge bäst inlärningsmöjlighter var 

interaktionen i små grupper beståendes 

av studenter från olika professioner. 

Dock föreslår studenterna ökade 

möjligheter till IPE under praktiken för 

att öka deras förmåga att relatera teorin 

om det interprofessionella samarbetet 

till det verkliga arbetet. 
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Baek Hansen, T. 

 

Interprofessional 

Undergraduate 

Clinical Learning: 

Results From a 

Three Year Projekt 

in a Danish 

Interprofessional 

Training Unit. 

 

Syftet var att undersöka 

om målen för den 

interprofessionella 

träningsavdelningen 

(ITU – Interprofessional  

Training Unit) hade 

uppnåtts. 

En kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna 

skedde både på individnivå och i 

fokusgrupper utifrån en intervjuguide. 

Till intervjuerna valdes deltagare ut utifrån 

intresse  och kunskap om projektet. Sex 

intervjuer genomfördes, två skedde 

individuellt och fyra i grupp. Av 

deltagarna var tre avdelningschefer, en 

doktorand på ITU, projektledaren (även 

huvudförfattare till artikeln), åtta studenter 

(två sjuksköterskestudenter, två 

sjukgymnaststudenter, två 

arbetsterapeutstudenter och två 

läkarstudenter), tre studierektorer (för 

sjukgymnasterna, sjuksköterskorna och 

arbetsterapeuterna), tre handledare samt en 

assisterande professor från ITU:n. 

Studierektorn för läkarna kunde ej delta. 

 

Enligt deltagarna i studien uppfyllde 

ITU:n de fyra satta målen genom att: 

(I)  studenter från alla professionerna 

har lärt sig mer om interprofessionellt 

(IP) samarbe; (II) studenterna 

uppnådde bättre förståelse för sin egen 

profession och stärkte sig i sin roll; 

(III) studenterna lärde sig att arbeta 

tillsammans med andra professioner i 

en organisation för uppnå patientens 

bästa; (IV) ITU:n har skapat en lärande 

miljö med nya metoder för att föra 

samman kliniskt och teoretiskt IP 

lärande.  
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Kelley, A. & Aston, 

L. 

 

An Evalution of 

Using Champions 

to Enhance Inter-

professional 

Learning in the 

Practice Settings. 

 

Syftet var att presentera 

hur det var möjligt att 

införa 

interprofessionellt 

lärande (IPL) i 

studenters kliniska 

utbildning genom att 

befintliga strukturer av 

utbildningsteam 

används som 

stödfunktion för 

studenter inom hälso- 

och sjukvård under 

deras praktik. 

 

En kvalitativ studie som beskriver hur ett 

forskningsteam har infört IPL i studenters 

kliniska utbildning. I slutet av studien fick 

deltagande studenter genomföra en 

utvärdering av projektet. 

Sammanlagt deltar 52 studenter i projektet. 

Deltagarna är sjukgymnaststudenter, 

sjuksköterskestudenter, dietiststudenter, 

röntgensjuksköterskestudenter, 

röntgenläkarstudenter, läkarstudenter, 

socialarbetarstudenter och 

massörstudenter. IPL-teamen bestod av 

yrkesverksamma personer från olika 

professioner. 

 

Studenterna uppgav att de lärt sig 

mycket om de andra professionerna 

som kan vara värdefull kunskap för 

dem i deras framtida yrkesliv. Efter 

konsultation med studenter och 

handledare kunde ett häfte sättas 

samman med vägledning för hur man 

kan införa IPL i studenters praktiska 

utbildning. Exempelvis kan det på 

avdelningen finnas en person som är 

extra insatt i IPL och som kan fungera 

som förebild för teamet. Det 

sammansatta häftet kan användas som 

ett hjälpmedel för andra organisationer.  
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PubMed 

 

 

 

Lidskog, M., 

Löfmark, A. & 

Ahlström, G. 

 

 

Leraning Through 

Participating on an 

Interprofessional 

Training Ward. 

 

 

Syftet var att beskriva 

och analysera studenters 

lärande på en 

interprofessionell 

träningsavdelning (IPT) 

i vårdandet av äldre 

personer med fokus på 

studenternas sätt att 

delta i gemenskapen på 

avdelningen. 

 

Metoden var en kvalitativ fallstudie. 

Intervjuer genomfördes individuellt och i 

grupp och observationer genomfördes. 

Studenterna gjorde även en skriftlig 

beskrivning av samarbetet på avdelningen. 

Totalt deltog 68 studenter i arbetet på avd. 

under tiden för studiens genomförande. 

Individuella intervjuer genomfördes med 

totalt 16 studenter samt med tre handledare 

för socialarbetarstudenterna. 

Gruppintervjuer hölls med fem handledare 

och fyra undersköterskor/vårdbiträden. 

Varje vecka observerades en grupp av 20 

studenter och handledare under 

reflektionsseminarium, övriga obs. ägde 

rum under 26 dagar. 59 studenter skrev ner 

sin beskrivning av samarbetet på avd.  

 

Studien visar att klarhet och 

gemensamma kursmål behövs för att 

en interprofessionell träningsavdelning 

(IPT) ska fungera på ett effektivt vis. 

Både studenter och handledare bör 

vara införstådda med vad som kan 

förväntas av utbildningen. Det bör 

även klargöras vad deltagandet innebär 

för varje individ, samt att alla som 

deltar känner att de bidrar med något i 

lärandeprocessen. Studien visar att 

deltagandet i denna utbildning på 

IPT:n har skapat goda förutsättningar 

för framtida samarbete professioner 

emellan 
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Cinahl 

 

Sedgwick, M. 

 

Rural Hospital 

Interdisciplinary 

Team Members´ 

experience of 

Undergraduate 

Nursing 

Preceptorship: a 

Qualitative 

Descriptive Studie. 

 

Syftet var att undersöka 

och beskriva hur 

handledning upplevs av 

ett interdiciplinärt team 

på ett sjukhus på 

landsbygden, samt hur 

det påverkar 

sjuksköterskestudenters 

inlärning. 

  

En kvalitativ, explorativ och deskriptiv 

studie som bygger på individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

Deltagarna valdes ut och tillfrågades av 

sjukhusets administration. 

Vikten av en god lärandemiljö, 

anpassad till studenterna, lyfts fram i 

studien som en förutsättning för 

fungerande kommunikation och 

utveckling av ett interprofessionellt 

arbetssätt hos studenterna.   Studien 

visar även att det är avgörande för 

utvecklingen av det interprofessionella 

arbetssättet att studenterna ges tid till 

att vara delaktiga i avdelningens 

interprofessionella arbete. Studien 

föreslår att studenterna tidigt i sin 

utbildning utsätts för det 

interdiciplinära arbetssättet. 
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2011 
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PubMed 

 

 

 

 

Hallin, K., 

Henriksson, P., 

Dalén, N. & 

Kiessling, A. 

 

 

Effects of 

Interprofessional 

Education on 

Patient Percieved 

Quality of Care. 

 

Syftet var att undersöka 

patienters uppfattning 

om samarbete och 

kommunikation 

gällande vården när de 

behandlades av 

interprofessionella 

studentteam, jämfört 

med  interprofessionella 

(IP) team utan studenter 

på en vårdavdelning. 

Jämförande studie av kvantitativ metod. 

En interventionsgrupp bestående av pat 

som vårdats av studenter och en kontroll-

grupp beståendes av pat som vårdats av ett 

IP  team utan studenter sattes samman. Pat 

fick skatta sina uppfattningar inom 

samarbete och kommunikation i en enkät 

efter sjukhusvistelsen. 

Sammanlagt vårdades 102 pat av det IP 

studentteamet och 85 av IP teamet utan 

studenter. Patienter med demens och/eller 

pat. i behov av enkelrum exkluderades från 

interventionsgruppen. Pat. kunde även 

välja att inte vårdas av studenterna.  

84 av 102  pat. i interventionsgruppen och 

62 av 85  pat. i kontrollgruppen fyllde i 

enkäten. 

 

Patienterna var mer nöjda med den 

vård de mottog av studentteamen på 

den kliniska utbildningsavdelning 

(CEW, clinical education ward.) än 

med den vård som bedrevs på andra 

delen av avdelningen. Patienterna som 

vårdats av studentteamen upplevde en 

högre vårdkvalitet och större 

delaktighet i vårdprocessen, än 

patienterna i studiens kontrollgrupp. 

Det kan vara fördelaktigt att ha mer 

strukturerade interprofessionella 

vårdteam även på avdelningar utan 

studenter.  
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2009 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

Hallin, K., 

Kiessling, A., 

Waldner, A. & 

Henriksson, P. 

 

Active 

Interprofessional 

Education in a 

Patient Based 

Setting Increases 

Perceived 

Collaborative and 

Professional 

Competence. 

 

Det huvudsakliga syftet 

med studien var att 

utvärdera om 

studenterna upplevde att 

de hade erhållit 

interprofessionell 

kompetens, efter att ha 

deltagit i patient-

baserad teamarbets-

utbildning på den 

interprofessionella 

kliniska utbildnings-

avdelningen (CEW-

Clinical 

interprofessional 

Education Ward). 

 

Metoden var kvantitativ med en pre-enkät 

som fylldes i av studenterna på första 

dagen av introduktionen till kursen och en 

post-enkät som fylldes i på kursens sista 

dag. De studenter som ej var närvarande 

fick en enkät dagen efter.  

Totalt deltog 616 studenter; 175 

läkarstudenter, 290 sjuksköterskestudenter, 

83 sjukgymnaststudenter och 68 

arbetsterapeutstudenter.  

96% fyllde i pre-enkäten och 97% post-

enkäten. 

 

Att få öva på teamarbete under  en kurs 

på en CEW förbättrade upplevd 

kunskap om andra professioners 

kompetens, den egna kompetensen och 

rollen samt bidrog starkt till förståelsen 

för vikten av kommunikation och 

teamarbete för omvårdnaden av 

patienten. Att aktivt lära patientbaserat 

genom att arbeta tillsammans på en 

verklig avdelning verkade vara en 

effektiv metod för att öka kompetensen 

gällande samarbete och 

professionalitet. 
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PubMed 

 

 

 

Lindblom, P., 

Scheja, M., Torell, 

E., Åstrand, P. & 

Felländer-Tsai, L. 

 

Learning 

Orthopaedics: 

Assessing Medical 

Student´s 

Experiences of 

Interprofessional 

Training in an 

Orthopaedic 

Clinical Education 

Ward. 

 

Syftet var att fastställa 

läkarstudenters 

erfarenheter av 

interprofessionell (IP) 

vård under deras 

ortopediska utbildning. 

 

Metoden var kvantitativ och 

datainsamlingen skedde med hjälp av en 

enkät som delades ut till studenterna under 

tre år (sex terminer) och som var graderad 

från 1-9. En annan enkät delades ut till pat. 

som studenterna vårdade för att undersöka 

deras tillfredsställelse med vården. 

178 studenter genomförde 

tvåveckorskursen. 

134 av 178 (75%) läkarstudenter slutförde 

enkätundersökningen.  

Läkarstudenterna var till största del 

nöjda med sin placering på den IP 

träningsavdelningen. Studenterna lärde 

sig mer om hur en vårdavdelning 

fungerar och studien visar att det var 

viktigt för läkarstudenterna att ha 

tillgång till en handledare från sin egen 

profession för att kunna tillgodogöra 

sig utbildningen och uppnå 

lärandemålen. Dock kunde 

studenternas inlärning begränsas av 

skeptiska handledare. Den andra delen 

av studien visar att även patienterna 

som vårdades IP av studenterna var 

nöjda och att patientsäkerheten inte 

påverkades. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2011 

USA 

Cinahl 

 

Maxson, P. M., 

Dozois, E. J., 

Holubar, S. D., 

Wrobleski, D. M., 

Overman Dube, J. 

A., Klipfel, J. M. & 

Arnold, J. J. 

 

Enhancing Nurse 

and Physician 

Collaboration in 

Clinical Decision 

Making Through 

High-fidelity 

Interdisciplinary 

Simualtion 

Training. 

 

Syftet var att utreda om 

interdisciplinära 

samarbetsövningar 

positivt kan påverka 

sjuksköterskors 

och/eller läkares 

uppfattning av 

samarbete gällande 

beslut som tas i det 

kliniska arbetet. 

 

En kvantitativ enkätstudie som innefattade 

en pre-enkät och två post-enkäter, 2 veckor 

och 2 månader efter slutförd 

simuleringsövning. 

28 frivilliga sjuksköterskor (19 st) och 

läkare (9 st) från den aktuella kirurgiska 

kliniken. 

27 av 28 slutförde studien, bortfallet 

bestod av en läkare. 

 

Verklighetstrogna simuleringsövningar 

i interprofessionella grupper kan vara 

en effektiv metod för att öka 

medvetenheten för de hinder som finns 

till god kommunikation mellan 

vårdgivare, samt för att förbättra 

samarbetet i den patientcentrerade 

vården. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2010 

Storbritannien 

PubMed 

 

 

 

 

Anderson, E. S. & 

Thorpe, L. 

 

Learning Together 

in Practice: an 

Interprofessional 

Education 

Programme to 

Appreciate 

Teamwork. 

 

Syftet var att beskriva 

och utvärdera vilken 

påverkan det 

interprofessionella 

lärandet hade. 

Metoden var kvalitativ och kvanititativ i 

sin utformning då den använde sig av pre- 

och postenkäter samt fokusgrupper. 

Enkäterna rörde både studenternas 

upplevda förändring gällande praktiska 

och teoretiska kunskaper samt upplevelser 

av kursens upplägg. 

Deltagarna bestod av de 100 första 

studenterna som genomförde kursen; 50 

läkarstudenter, 26 sjuksköterskestudenter, 

9 logopedstudenter  och 5 

socialarbetarstudenter. Dessutom fyllde 

avdelningpersonalen och handledarna i 

pre- och postenkäter (oklart hur många).  

97 av 100 studenter lämnade in kompletta 

enkäter.  17 av 17 av avd.personal och 

handledare fullföljde utvärderingen. 

Studien visar på värdet av det 

interprofessionella (IP) arbetsättet som 

en metod för studentteam att lära 

självständigt och visar även på värdet 

av att få observera och delta i avd. 

dagliga rutiner. Det IP arbetssättet ger 

studenterna en inblick i de komplexa 

processer som varje profession bidrar 

till och i de beslut som teamet 

tillsammans tar. Studenterna upplevde 

även det nära samarbetet med en 

patient som positivt. Arbetssättet var 

lätt att anpassa till avdelningsmiljön 

och det var lätt att göra patienterna 

delaktiga i studenternas lärande. 

Personalen på avdelningen uppfattade 

fördelarna med  det IP arbetssättet för 

studenterna  och även för avd., men 

oroades över tidsbrist till handledning.  
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2009 

Kanada 

Cinahl 

 

 

Atack, L., Parker, 

K., Rocchi, M., 

Maher, J. & Dryden, 

T. 

 

. 

The Impact of an 

Online 

Interprofessional 

Course in disaster 

Management 

Competency and 

Attitude Towards 

Interprofessional 

Learning. 

 

Syftet var att undersöka 

hur en onlinekurs 

tillsammans med en 

simuleringsövning 

påverkade deltagande 

studenters förmåga till 

katastrofhantering samt 

att undersöka  

studenternas 

interprofessionella 

attityder. 

 

Metoden var kvantitativ och kvalitativ 

genom användandet av en fokusgrupp och 

två olika enkäter. Deltagarna fick fylla i 

enkäterna i början och i slutet av kursen. 

Deltagarna var 74 frivilliga från fem olika 

professioner knutna till katastrofhantering. 

47 av 74 slutförde kursen och av 

deltagarna var det 36 som även slutförde 

studiens enkätundersökning. 

 

Kursen lärde studenterna från de olika 

professionerna att arbeta 

interprofessionellt med klienten i 

centrum och mot gemensamma mål. 

Studenterna upplevde ökad kunskap 

om de andra professionerna, vilket 

gjorde det lättare för dem att veta 

vilken information som var relevant att 

föra vidare och de lärde sig även vem 

de kunde be om hjälp. Det är 

essentiellt att studenter deltar i 

interprofessionell utbildning 

tillsammans med framtida kollegor för 

att förbättra kvaliteten på vården och 

samarbetet vid en katastrof. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2010 

Kanada 

Cinahl 

 

 

 

 

Bilodeau, A., 

Dumont, S., Hagan, 

L., Paré, L., 

Razmpoosh, M., 

Houle, N., Brière, 

N. & Ilko-Fundi, M.   

 

 

Interprofessional 

Education at Laval 

University: 

Building an 

Intergrated 

Curriculum for 

Patient-Centred 

Practice. 

 

 

Syftet var att beskriva 

de fyra 

delkomponenterna i 

projektet samt att 

utifrån deltagarnas 

uppfattning belysa 

höjdpunkter i projektets 

utvärdering gällande 

deras medverkan i den 

interprofessionella 

utbildningen och 

fördelarna med 

interprofessionell 

utbildning för 

samarbete kring 

patientcentrerad vård.  

Metoden var en kvalitativ och kvantitativ 

flerfaldig fallstudie. Den kvalitativa delen 

bestod av semi-strukturerade intervjuer 

och den kvantitativa delen av ett 

skattningsformulär med skala mellan 1-5. 

Intervjuer hölls med 10 deltagare och 

sammanlagt 215 studenter slutförde 

skattningsformulären. Av de 215 

studenterna  var 112 sjuksköterske-

studenter, 38 var apotekarstudenter, 29 

studerade kinesologi, 14 var dietist-

studenter, 11 läste till arbetsterapeuter, 

fyra var psykologstudenter, tre var 

läkarstudenter, tre var sjukgymnast-

studenter och en folkhälsostudent. 

Inget bortfall redovisades. 

 

 

Projektet var lyckosamt och ett 

övergripande och sammanhängande 

interprofessionellt utbildningsprogram 

utvecklades. Utbildningen ansågs öka 

kunskapen och utveckla färdigheterna 

kring interprofessionellt samarbete. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2007 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

 

Hylin, U., Nyholm, 

H., Mattiasson,     

A-C. & Ponzer, S. 

 

Interprofessional 

Training in 

Clinical Practice 

on a Training 

Ward for 

Healthcare 

Students: A Two 

Year Follow-up. 

 

Syftet var att ta reda på 

före detta studenters 

uppfattning om den 

kurs de genomfört i 

interprofessionellt 

lärande under sin 

studietid på en 

utbildningsavdelning, 

samt att undersöka hur 

deras kunskaper om 

interprofessionellt 

arbete har påverkat 

deras arbete i praktiken. 

 

 

Metoden var kvalitativ och kvantitativ och 

byggde på ett uppföljningsformulär. Första 

delen i formuläret bestod av påståenden 

där de före detta studenterna fick skatta 

sina uppfattningar på en skala mellan 1-9. 

Den andra delen bestod av öppna frågor. 

Uppföljningsformuläret skickades till alla 

som deltagit i kursen för 

interprofessionellt arbete för två år sedan. 

Sammanlagt fick 633 före detta studenter 

formuläret. 

348 av de 633 före detta studenter som 

erbjöds att delta fyllde i och skickade 

tillbaka formuläret. 

 

Studien visade att de före detta 

studenterna ansåg att kursen var 

värdefull eftersom de kunde använda 

lärdomen i det nuvarande arbetet. 

Kursen hade bidragit till utvecklandet 

av självständighet och ansvarskänsla 

inom den egna professionen samt till 

en ökad förståelse och insikt i de andra 

professionerna. Det framkom att 

kursen borde ligga tidigt i 

utbildningen. Handledarskapet är en 

viktig faktor i det interprofessionella 

lärandet och feedback i form av 

konstruktiv kritik bör ges kontinuerligt 

under utbildningen. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2010 

Nepal 

Cinahl 

 

 

 

 

Regmi, K. R. & 

Regmi, S. 

 

Medical and 

Nursing Students 

Attitudes Towards 

Interprofessional 

Education in 

Nepal. 

 

Syftet var att undersöka 

och förstå vikten av att 

lära och arbeta i 

samarbete, enligt läkar- 

och sjuksköterske-

studenters perspektiv 

och uppfattningar. 

Metoden var kvalitativ och kvantitativ i 

form av två fokusgrupper och en enkät 

med frågor graderade från 1-5.  

Totalt fyllde 60 studenter i enkäten, 30 

sjuksköterskestudenter och 30 

läkarstudenter. Av studenterna valdes 

dessutom 28 ut till att delta i de två 

fokusgrupperna, 14 st från varje 

profession. Inklusionskriterierna till 

fokusgrupperna var: villig att delta, 

engelskspråkig samt sistaårs läkarstudent 

eller tredjeårs sjuksköterskestudent. 

60 av 60 deltagare slutförde 

enkätundersökningen. 21 av 28 deltog i 

fokusgruppsdiskussionerna, 12 

läkarstudenter och 9 sjuksköterske-

studenter.  Sju var ej villiga att delta. 

  

Studien visar att studenterna associerar 

interprofessionellt lärande (IPE – 

InterProfessional Education) med 

förbättrad kommunikation, team 

building samt förståelse för varandras 

utbildning och profession. Studien 

styrker andra studier som funnit att IPE 

troligtvis påverkar prestationen, både 

hos individen och hos organisationen. 

Den föreslår även ett ökat inslag av 

IPE under studenternas 

praktikplaceringar för att främja 

relationer och samarbete mellan olika 

professioner.  
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet       

 

2009 

Australien 

Cinahl 

 

 

 

 

Short, A., Holdgate, 

A., Ahern, N. & 

Morris, J. 

 

Enhancing 

Research Interest 

and Collaboration 

in the 

Interdisciplinary 

Context of 

Emergency Care.  

 

Syftet var att utforska 

forskarkapaciteten 

bland personalen på en 

akutvårdsavdelning 

samt att utveckla en 

strategi för att främja 

framtida 

forskningskapacitet.  

 

En förklarande kvantitativ och kvalitativ 

metod. I studien används en enkät för att 

samla in kvantitativ data och kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer samt 

fokusgrupper. 

Samtliga antällda på den aktuella 

akutvårdsavd. tillfrågades om 

deltagande i den kvantitativa delen av 

studien. 17 frivilliga deltog dessutom i 

insamlingen av den kvalitativa datan. 

67 av 198 (33,8%) tillfrågade fullföljde 

den kvantitativa delen av studien.  

Studien visar att deltagarna är väl 

införstådda med vikten av forskning, men 

har begränsade kunskaper och 

erfarenheter av det. Deltagarna i studien 

föreslår att ett interdisciplinärt arbetssätt 

kan komma att förbättra 

kommunikationen, färdighterna, 

mentorskapet och forsknings-kapaciteten 

på avd. Studien föreslår även att en ökad 

forskningskapacitet kan bidra till att 

förbättra vården,  genom att öka 

motivationen till att delta i strävan mot 

att arbeta evidensbaserat. Studien visar 

även på intresse och entusiasm  bland 

deltagarna gällande forskning och 

deltagande i interdisciplinära 

forskningsgrupper. Den här typen av 

samarbete kring forskning är ett effektivt 

sätt för kliniker och forskare att 

tillsammans minska glappet mellan 

forskningen och det kliniska arbetet. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2010 

Kanada 

Cinahl 

 

 

 

 

Sommerfeldt, S. C., 

Barton, S. S., 

Stayko, P., 

Patterson, S. K. & 

Pimlott, J. 

 

Creating 

Interprofessional 

Clinical Learning 

Units: Developing 

an Acute-care 

Model. 

Syftet var att diskutera 

klinisk inter-

professionell 

utbildnings (IPE- 

InterProfessional 

Education) relevans i 

sjuksköterskeutbildning

en, att förklara 

processerna och 

mekanismerna i 

skapandet av akutvårds 

IPCLU (Inter-

Professional Clinical 

Learning Unit), att 

beskriva  de initiativ 

som underlättar utveck-

lingen av förbättrad IP 

vård samt att reflektera 

över den avancerande 

IP akutvården. 

 

Pre-implementerings data samlandes in 

och analyserades genom arbetet av tre 

arbetsgrupper beståendes av akademisk 

och klinisk personal. Metoden var 

kvalitativ och kavntitativ i fprm av 

intervjuer och formulär.  

Det genomfördes 58 intervjuer med 44 st 

vårdteam, nio studenter och fem 

fakultetsmedlemmar, på tre avdelningar. 

Dessutom fylldes 107 formulär i av 90 

vårdteamsmedlemmar, 14 studenter och tre 

fakultetsmedlemmar. 

Inget bortfall redovisas. 

Utvecklandet av denna IPCLU var 

influerad av de fyra IP kompetenserna 

kommunikation, samarbete, 

professionsinsikt och reflektion. En 

konkret handlingsplan utvecklades 

med syfte att främja det 

interprofessionella samarbetet och en 

rad förändringar genomfördes på 

avdelningen.Deltagarna i studien 

upplevde att kunskap om 

interprofessionellt arbetssätt var 

grunden till utvecklandet av en mer 

samarbetsvillig och lärande atmosfär. 

De processer som är involverade i 

skapandet av en IPCLU har visat sig 

vara djupt kommunikativa, fyllda av 

samarbete och reflektion samt  ge 

klarhet i strävan mot ett innovativt 

klinsikt lärande. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig

kvalitet 

                    

 

2010 

Irland 

PubMed 

 

 

Stewart, M., Purdy, 

J., Kennedy, N. & 

Burns, A. 

 

An 

Interprofessional 

Approach to 

Improving 

Paediatric 

Medication Safety. 

 

Syftet var att utveckla 

och utvärdera en 

interprofessionell 

workshop kring 

pediatrisk 

läkemedelshantering för 

läkar- och 

sjuksköterskestudenter.  

En workshop för interprofessionellt 

lärande utvecklades och en grupp 

beståendes av utbildningspersonal från 

olika professioner och institutioner 

skapades.  Workshopen utvärderades 

kvantitativt och kvalitativt  genom pre- 

och postenkäter beståendes av två delar. 

En del med frågor graderade från 1-5 och 

en del med öppna frågor.  

172 läkarstudenter på sitt fjärde 

utbildningsår fyllde i pre-enkäten och  48 

deltog i workshopen.  21 

sjuksköterskestudenter deltog också i 

studien. 

Av de 69 studenterna som deltog slutförde 

alla workshopen, men en av 

sjuksköterskestudenternas post-enkäter 

saknades i datainsamlingen. 

 

Studien visar att gemensamt lärande är 

ett effektivt sätt för sjuksköterske- och 

läkarstudenter att uppnå lärandemålen. 

Deltagandet i workshopen ledde till att 

studenterna fick ökade kunskaper och 

till att de utvecklade och förstärkte sina 

kommunikations- och 

teamarbetsfärdigheter. 

Interprofessionellt lärande gällande 

pediatrisk läkemedelshantering kan 

förbättra kvaliteten och säkerheten 

inom hälso- och sjukvården.  
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