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Sammanfattning I omvårdnadsarbetet behövs förmågan att samarbeta 

och kommunicera för att ge god vård. Dialog anses 

nödvändig vid hälso- och sjukvårdsarbete då 

informationsutbyte ger ökar kunskap och bidrar till 

kollektivt ansvar. Såväl patienter som personal på de 

svenska sjukhusens vårdavdelningar vittnar om att 

samarbetet mellan professioner inte är optimalt. Syftet 

med studien var att undersöka vilka faktorer som skapar 

ett fungerande vårdteam. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar utgjorde 

underlaget för resultatet. Ett välutvecklat vårdteam med 

god kommunikation och gott samarbete bör utveckla 

goda relationer. Goda relationer kommer ur att arbeta 

mot gemensamma mål, respektera varandras 

professionella kompetens och att lyfta och bearbeta 

konflikter. För att detta ska uppnås krävs god 

kommunikation. Kommunikationen mellan 

medlemmarna i teamet underlättas om medlemmarna 

talar ett gemensamt språk. Ett sätt att styra 

kommunikationen mot ett gemensamt språk kan vara 

att införa kommunikationshjälpmedel med SBAR som 

ett gott exempel. Problem bland nya medlemmar i ett 

vårdteam är oförståelse för hur mycket arbete som 

ligger bakom att bygga ett effektivt team med god 

kommunikation. Ett team skapas inte av att bara sätta 

ihop en grupp människor, teamarbete kräver arbete.  En 

rekommendation är att tidigt i alla utbildningar, som 

leder till att bli en del av ett vårdteam utbildas och 

diskutera detta. Dock bör även personal i vårdteam få 

chans till fortsatt utbildning i vårdteamsarbete och 

kommunikation. Mer forskning inom området som 

studien syftar till behövs och speciellt forskning mot 

svenska förhållanden. 
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Abstract                                        Within caring the ability to collaborate and 

communicate is needed in order to provide good care. 

Dialog is considered essential in healthcare work, the 

exchange of information increases knowledge and 

contributes to collective responsibility. Patients and 

staff at Swedish hospital wards testify that 

cooperation between professions is not optimal. The 

aim of this study was to examine what factors creates 

a functioning team. The study was conducted as a 

case study in which the result was based on nine 

scientific papers. A well-developed healthcare team 

with good communication and collaboration develops 

good relationships. Good relationships come out of 

working toward common goals, respecting each 

other’s professional expertise and processed conflicts. 

Communication between team members is facilitated 

if members speak a common language. One way to 

enhance the communication of a common language 

can be the introduction of specific communication 

aids with SBAR as a good example. A problem 

among new team members is the lack of 

understanding of how much work is behind building 

an effective team with good communication. A team 

is not created by simply putting together a group of 

people, teamwork requires work. One 

recommendation is that early in any training, which 

leads to being part of a healthcare team, educate and 

discuss this issue. However, staff in care teams should 

also get the chance for further education in 

communication and teamwork. More research in the 

area in which the study aimed is needed, especially 

research on Swedish conditions. 
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Inledning 

Hälso- och sjukvården är idag ett avancerat fält under utveckling som kräver ingående 

kunskaper hos personalen, det ställer också krav på personalen att lära sig samarbeta över den 

egna professionens gränser för att kunna uppnå en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen, 

2013).  Inom hälso- och sjukvården samverkar även myndigheter och olika vårdregioner för 

att kunna lyfta fram kunskapsunderlag till vårdgivare så att vården och kompetensen bland 

vårdpersonal förbättras vilket i slutändan gör att Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] mål 

uppnås (SFS 1982:763). Samverkan mellan olika professioners i hälso- och sjukvården 

tillgodoser inte bara patientens behov och rätt till vård anpassad efter varje unik människas 

behov utan skapar också förutsättningar för resursanvändning som tillfredsställer samhällets 

krav (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2012 lade Världshälsoorganisationen (WHO) fram ett generellt förslag på hur kraven från 

samhället skulle kunna tillgodoses (WHO, 2012). Förslaget gick ut på att varje individ som 

arbetar inom hälso- och sjukvården skulle utnyttja den egna potentialen och kompetensen till 

fullo.  Förslaget bestod bland annat av följande delar: varje individ ska erkännas för det arbete 

den utför och stödjas i att arbeta i team med andra professioner, klara riktlinjer som involverar 

alla i vården ska utarbetas av den som leder arbetet och det ska noggrant definieras vilka krav 

som ställs och vilka arbetsuppgifter varje vårdgivare ska utföra (ibid).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) utgav 2010 publikationen Strategi för utbildningsfrågor 

vilken fokuserar på sjuksköterskans sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i 

team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik (SSF, 2010b). De sex kärnkompetenserna ska genomsyra hela 

sjuksköterskeutbildningen precis som det ska för sjuksköterskan genomsyra det fortsatta 

arbetet inom hälso- och sjukvården. Kärnkompettensen Samverkan i team har visats vara den 

faktor som ger det bästa resultatet för patienter när det kommer till överlevnad, 

symtomlindring och välbefinnande (ibid). Ett samarbete med god kommunikation mellan 

olika professionerna är essentiellt för att all tillgänglig personals kunskap ska användas i 

omvårdnaden kring patienten (Dychawy Rosner, 2010).  

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården 

I Sverige erbjuds en vård i världsklass och befolkningen lever allt längre (Memeologen, 

2009). Den goda vård som erbjuds är resultatet av att svensk sjukvård ständigt utvecklas och 

att behandlingarna blir allt bättre. Vårdsektorn har under de senaste decennierna genomgått en 

rad organisationsförändringar för att bland annat förtydliga roller, skapa effektivitet och hitta 

former för samverkan (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009). Förändringarna är inte helt lätta 

att genomföra då vårdorganisationer betraktas som komplexa organisationer bestående av 

svåröverskådliga processer som gör dem svåra att styra. I Sverige finns det idag ett antal 

professioner inom hälso- och sjukvården som kräver legitimation och bland dessa ingår bland 

annat sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och dietister (Socialstyrelsen, 2012). Utöver det 

tillkommer personal inom sjukvården som inte är legitimerade till exempel undersköterskor. 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är profession i allmänt språkbruk detsamma som yrke, i 

medicinskvetenskaplig terminologi är ordet ofta snävare definierat som ett yrke vars status 

bygger på hög formell utbildning (NE, 2013). En granskning av de svenska sjukhusens 
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vårdavdelningar vittnar om att såväl patienter som personal anser att samarbetet inte är 

optimalt mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (Memologen, 2009). Ett 

fungerande samarbete mellan olika professioner i teamet är en förutsättning för att bästa 

möjliga vård ska kunna erbjudas, ett samarbete där teammedlemmarna använder den egna 

kompetensen tillsammans med andra teammedlemmars kompetens för att på så vis få en 

bättre helhetssyn av patienten (SSF, 2013). Olika professioners samarbete är en del i arbetet 

mot patientnärmre vård. Konceptet patientnärmre vård i Sverige är ett sätt att förbättra 

arbetssätt, förhållningssätt och organisatoriska lösningar där mer tid tillbringas nära patienten 

med ökad hälsa som resultat (Inde & Forsberg, 2011).  

 

Ett krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763 § 2a) är att hälso- och 

sjukvården ska bedriva god vård med god säkerhet för patienten. För att ge god och säker vård 

(SSF, 2013) måste ett samarbete mellan olika professioner uppmuntras och möjliggöras, med 

god insikt i vad varje profession ansvarar för. Det fordrar förståelse för att varje vårdsituation 

är unik vilket kräver att varje enskild vårdgivare har kompetens inom det egna området samt 

har god kunskap om vad vården som organisation har att erbjuda (Berlin et al., 2009). Idag 

anpassas vården utefter vårdtagarens behov vilket kräver en förmåga att byta strategi under 

pågående omvårdnad, då det mänskliga behovet inte alltid följer förutsägbara mönster. För att 

förändrade strategier och vårdtagarens behov ska kunna mötas behövs flexibilitet och goda 

kollegiala kontakter mellan medlemmar i teamet (ibid).  

Kommunikation mellan parter i vårdteamet och mellan olika vårdteam är grunden för att få 

vårdteamsarbetet och hälso- och sjukvården att fungera (van Servellen, 2009). För att utföra 

god och säker vård krävs effektiv kommunikation och att information överförs korrekt i alla 

led vid alla tillfällen (Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2010). En viktig del i 

kommunikationen är att avsändaren och mottagaren skapar en gemensam förståelse för 

frågeställningar som uppkommer i arbetet. Frågeställningarna kan röra patientens vård eller 

oklarheter mellan vårdgivare. Eftersom det dagligen sker ett utbyte av information inom 

hälso- och sjukvården kan kommunikationshjälpmedel vara ett steg för att säkra 

kommunikationen och därmed förståelsen mellan vårdteam och vårdenheter såväl muntligt 

som skriftligt (Socialstyrelsen, 2009). Ett exempel på strukturerad kommunikation är SBAR 

som står för; situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. SBAR utvecklades 

av amerikanska marinen för att förbättra informationsöverföringen då kritiska moment oftast 

sker under tidspress. För att strukturera information om patienten mellan professioner inom 

hälso- och sjukvården och att fokusera på att det viktigaste budskapet kommer fram används 

SBAR som kommunikationsstruktur. 

 

Samverkan i team 

Team är i allmänt uttryck en grupp människor som strävar mot ett gemensamt mål genom att 

arbeta i varandras närhet och teamet samarbetar och samordnar olika instanser för att uppnå 

det gemensamma målet (Sandberg, 2009). Definitionen av team är inte helt enhetlig, men 

gemensamt är att det handlar om individer i samarbetar för ett specifikt mål (Berlin et al., 

2009 s. 264). Vårdteam har skapats för att motsvara vårdtagarens behov av rörelse mellan 

olika vårdgivare, med ambition att åstadkomma samverkan mellan professioner och 

integrering av varierande kompetenser (van Servellen, 2009). Teamarbete har också blivit ett 

sätt att lösa organisatorska problem, så som brister i vårdflödet, problem med samverkan och 

helhetssyn inom vårdorganisationen (Berlin et al., 2009). Team kan inte ses som en enad 

samarbetsform där bestämda professioner förväntas ingå utan alla team har egna unika 

konstellationer, vilka professioner som ingår beror på inom vilken del i vårdkedjan arbetet 
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sker. Ett väl fungerande team ska ge en effektivare arbetsorganisation där handlingskapacitet 

skapas av tillgången till kompetensmässig bredd och djup, då det i vårdteamet finns kunskap 

baserad på olika professioner. Team inom hälso- och sjukvården består av individer i 

samarbete som tillhör varierande professioner med varierande kompetenser. Den 

grundläggande anledningen till att hälso- och sjukvården bedriver teamarbete är behovet av 

att klara svårare uppgifter, vilket också ställer krav på ökad kompetens (Berlin et al., 2009). 

Teammedlemmar kompletterar varandras kompetenser och är medvetna om det gemensamt 

uppsatta målet vilket ger ett bättre resultat i omvårdnaden kring patienten. Teamarbetets 

resultat har betydelse teammedlemmarnas hälsa, för den organisation teamet arbetar i och för 

patienten, då bra samarbete leder till god omvårdnad (Sandberg, 2009). Genom adekvata 

resurser, teammedlemmar med god kompetens och tillfredställande samarbete i ett gott 

arbetsklimat skapas positiva resultat i teamet. De Melo Lanzoni och Hörner Schlindwein 

Meirelles (2012) skriver att hållbara mänskliga relationer dels skapar och förutsätter en god 

arbetsmiljö, vilket innebär att förhållandet mellan attityd och kunskap går samman och skapar 

gemytlighet.  

 

I Sverige hämtades inspiration till teamarbete från industrins självstyrande grupper för att 

bidra med kontinuitet i vården (Berlin et al., 2009). Hälso- och sjukvården insåg att när ett 

flertal personer byggde upp en relation till patienten och fick ansvara för en viss del av 

patientens vård kunde vårdtagarens behov bättre uppfyllas. Innan teamarbete introduserades 

enligt industrins modell organiserades vården med sals- och rondmodeller. Parvård blev själva 

introduktionen till teamarbete inom vård- och omsorg, tanken med parvård var att två 

yrkeskategorier skulle arbeta gemensamt och genom olika kompetenser berika och 

komplettera varandra. Under 1970-talet var Motalas lasarettsanslutna hemsjukvård först i 

Sverige med att olika professioner samarbetade. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

samarbetade med bland annat sjukgymnaster, tandläkare eller präster. Genom att gemensamt 

formulera mål och arbeta enligt specifika arbetsmetoder kunde insatserna som teamet 

genomförde utvärderas. Utvärderingarna visade att i jämförelse med andra 

organisationsformer inom slutenvården sågs samarbete enligt teammodellen ha högre 

arbetstillfredställelse och bättre resultat i vården av patienten (ibid).  

 

 

Hargie (2011) menar att kommunikation är den avgörande faktorn för att få vårdteamet att 

samarbeta. Då ett informationsutbyte mellan teammedlemmarna ska kunna skapa en vidare 

förståelse och förbättra vården för patienten, förutsätter det att kommunikationen är god (van 

Servellen, 2009). Eftersom att hälso- och sjukvården ska kunna ta ett helhetsansvar för 

vårdförloppet måste medlemmarna i teamet kommunicera. Välutvecklad kommunikation 

såväl mellan olika team som mellan professioner är nödvändig för att ge ett bra stöd och en 

god vård åt patienterna (Dychawy Rosner, 2010). Viktigt är också gemensam dialog såväl 

mellan personal som olika avdelningar inom hälso- och sjukvårdsarbetet (de Melo Lanzoni & 

Hörner Schlindwein Meirelles, 2012; Memologen, 2009). Samverkan i team ses som en resurs 

för hälsa och välbefinnande hos teammedlemmarna och patienten samt anses vara viktigt för 

att förbättra arbetet kring patienten (Dychawy Rosner, 2010). Samverkan är ett uttryck som 

inom teamorganisering betonar prestiglöst samarbete med avstånd från hierarkiska relationer 

och på så sätt undviks tröghet i arbetet mellan olika professioner (Berlin et al., 2009). Genom 

att gemensamt söka lösningar förbättras relationen mellan vårdteam samt inom vårdteamen. I 

vårdorganisationen eller mellan olika professioner kan hierarkiska strukturer och 

tolkningsföreträde försvåra teamarbete, idealet för teamet är att hierarkier inte förekommer, 

vilket skulle förbättra arbetsklimatet, stärka teammedlemmarna och deras relationer. Genom 

nära kommunikation mellan teammedlemmarna, bred kompetens hos teammedlemmarna och 
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tydlig målinriktning skapas problemlösningsförmåga med god överblick och flexibilitet i 

teamet (ibid).  

 

Team kan förekomma i många olika konstellationer (Berlin et al., 2009). Exempel på team är; 

multi-, inter-, och transdisciplinära team. Multidisciplinära team består av medlemmar från 

olika organisationer och kunskapsområden (ibid).  Multi- och interdisciplinära team är en 

uppdelning efter i vilken grad av integration, samarbete och ömsesidigt beroende det finns 

mellan professionerna i teamet (Kvarnström & Cedersund, 2009). ”Multi-” står för en 

förhållandevis låg grad av integration där professionerna arbetar parallellt, koordinerat men 

förhållandevis oberoende av varandra. ”Inter-” indikerar på en hög grad av samarbete mellan 

professioner där arbetet integreras och anpassas sinsemellan professionerna med nära och tät 

kommunikation. Det kan ses som att yrkesgränserna delvis är upplösta och glider in i 

varandra. Graden av integration säger dock inget om mognadsgraden i teamet eller vilken 

grupp som är att föredra då patientgruppensbehov styr vilket som passar bäst (ibid). Team 

bestående av olika professioner med ett brett utbyte av information, skapar ett större fält av 

kunskap kring patienten vilket leder till fler hälsoåtgärder och stärker banden mellan de 

inblandade i vårdteamet (de Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). 

Teamarbete är egentligen ett nätverk, bestående av en mängd personer med varierande 

kompetens och av relationer som måste harmonisera med varandra för att skapa det goda 

teamet (ibid). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköteskans arbete grundas i tre huvudområden; omvårdnad i teori och praktik, ledarskap 

samt forskning, utveckling och utbildning (Socialstyrelsen, 2005). Inom omvårdnad i teori 

och praktik har sjuksköterskan som uppgift att följa omvårdnadsvetenskap. I den ingår det att 

se till det friska hos patienten och tillämpa kunskap inom omvårdnad samt samhälls- och 

beteendevetenskap. Sjuksköterskans ansvar i teamarbetet kring patienten är att organisera, 

delta i arbetet, möta patienten och genom adekvata handlingar uppmärksamma patientens 

upplevelse av sjukdomen samt lindra lidandet (Socialstyreslen, 2005; Socialstyrelsen, 2009b; 

SSF, 2010). I arbetet skall omvårdnadsprocessens olika dela tillämpas (Socialstyrelsen, 2005). 

Omvårdnadsbehovet skall ses utifrån patienten som helhet med fysisk-, psykisk-, social-, 

kulturell- och andligt perspektiv (Socialstyrelsen, 2005; SSF, 2010). I omvårdnadsarbetet 

ingår det att på ett empatiskt och respektfullt sätt ha förmåga att kommunicera med såväl 

patienter, närstående som andra professioner (Socialstyrelsen 2005; SSF, 2010). Patienten ska 

bemötas utifrån ett socialt sammanhang med lyhördhet inför specifika behov, förväntningar, 

förutsättningar och värderingar (Socialstyrelsen 2009b; SSF, 2010). För att bemötandet ska 

ske med lyhördhet krävs samråd med patienten inför planering och utförande av all vård (Inde 

& Forsberg, 2011; Socialstyrelsen, 2009b). Patienten måste ha kunskap och förståelse kring 

sjukdom och aktuellt tillstånd för att kunna vara delaktig i vården. Målet för sjuksköterskans 

kommunikation med andra teammedlemmar och patienten i omvårdnadsarbetet är att 

informationen som förmedlas ska vara förståelig för alla inblandade (Baggens & Sandén, 

2010).  

Sjuksköterskans kompetensområde i vården är omvårdnad, det ligger därmed på 

sjuksköterskans ansvar att se till att bästa möjliga och beprövade kunskap används 

ändamålsenligt med bästa möjliga omvårdnad som resultat (Martínez Ques, Hueso Montoro 

& Gálve González, 2010; SSF, 2011). I sjuksköterskans arbete ingår det också samordning av 

andra yrkesgrupper med inriktning på ett gott samarbete, sjuksköterskan ansvarar för eller ska 
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kunna delta i teamarbete (SSF, 2007). Med sjuksköterskans ansvar kommer även en 

skyldighet att ingripa då medarbetare i teamet eller andra personer handlar på ett sätt som 

hotar patientens hälsa. Eftersom att det dessutom kan finnas risker och oklarheter inom hälso- 

och sjukvården i omvårdnaden kring patienten ses sjuksköterskan som en försvarare av 

patienten. Sjuksköterskan ska ha en god överblick över patienten och kan därmed upptäcka 

när fel begås (ibid). Därmed blir sjuksköterskans roll att vara länken mellan patient och andra 

professioner som deltar i vården, likaså kan sjuksköterskan vara en länk mellan övriga 

professioner (Martínez Ques et al., 2010).  

 

Problemformulering 

Dagligen sker vård av patienter av vårdteam där olika professioner ingår. Var och en av 

professionerna kommunicerar den egna kompetensen vilket förutsätter samverkan i team. 

Sjuksköterskan deltar och bland annat organiserar vissa delar av arbetet i teamet och ansvarar 

för omvårdnaden av patienten. Olika faktorer inverkar på vårdteamets arbete som får till följd 

att omvårdnaden av patienten påverkas. Det är angeläget att se vilka faktorer som finns och på 

vilket sätt de har inflytande på vårdteamet.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som skapar ett fungerande vårdteam.  

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och utgick ifrån Fribergs (2012) granskningsmall 

för publicerade vetenskapliga artiklar. Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som 

ansågs relevanta för syftet granskades, bearbetades och sammanställdes för att få en översikt 

över det aktuella kunskapsläget inom det valda området. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades med en pilotsökning i databaserna PubMed och Cinahl. 

Pilotsökningen gjordes för att samla in information om vad som skrivits på området tidigare 

samt lägga grunden för syftet. Utifrån sökningarna skapades studiens syfte och formades 

sökord som passade till studiens syfte. Sökorden som användes i de systematiska sökningarna 

var vårdteam, kommunikation, samarbete och omvårdnad. Sökorden utökades efterhand med 

hjälp av Cinahl headings, mesh-termer och subject terms vilket redovisas i tabell 1. Inga 

sökningar gjordes med fritextord. Kombinationer av sökorden presenteras i tabell 2 (bilaga 

A1-A4). För att förtydliga sambandet mellan sökorden användes de booleska operatörerna 

AND och OR (Friberg, 2012). Databaserna som användes i de systematiska sökningarna var 

Cinahl, PubMed och Academic Search Elite eftersom de innehåller forskning som ansågs vara 

relevant till aktuell litteraturstudie. Samtliga artikelsökningar gjordes med 

inklusionskriterierna 2008-2013, peer-reviewed, engelskspråkiga och abstract available. 

Exklusionskriterier var att det inte skulle handla om barn, psykiatri, studenter eller 

hemsjukvård. Totalt blev det 1390 träffar där 197 abstracts lästes varav 42 valdes ut till urval 
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ett. Därefter lästes artiklarna i helhet enskilt för att sedan diskuteras tillsammans om artiklarna 

borde gå vidare till urval två. Artiklar som valdes bort var inte relevanta för litteraturstudiens 

syfte. Totalt valdes 19 artiklar ut för att gå vidare till urval två för granskning med hjälp av 

Fribergs (2012) mall för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Tio artiklar valdes bort då 

de inte ansågs hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalité. Efter granskning kvarstod nio artiklar 

som bedömdes relevanta för syftet, granskningen gjordes först enskilt och därefter 

tillsammans för att nå konsensus angående vilken gradering artiklarna skulle få. Artiklarna 

graderades från grad ett till tre (Friberg, 2012), där ett innehar högsta vetenskapliga kvalité. 

Fem artiklar graderades till grad ett och fyra artiklar graderades till grad två. En 

artikelöversikt över de artiklar som kom att användas i litteraturstudiens resultat presenteras i 

tabell 3 (bilaga B1-B7 och C1-C2).  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

MeSH-term 
Cinahl 

Subject heading 

List 

Academic  

Search Elite  

Subject terms 

 

Vårdteam Patient care team 

 

Nursing team 

Multidisciplinary 

Care Team 

 

Team, nursing 

Health care teams 

Kommunikation Communication 

 

Interdisciplinary 

communication 

Communication 

 

Team communication  

Communication 

Samarbete Interpersonal 

Relations  

 

Public Relations 

 

Collaboration 

 

 

Employer-Employee 

Relations 

 

Interinstitutional 

Relations 

 

Cooperative behavior 

 

Omvårdnad Nursing  

 

Patient care 

Caring  

 

Multidisciplinary 

Care Team 

 

 

Databearbetning 

Artiklarna som valdes ut efter att ha genomgått granskning skrevs ut och lästes ytterligare en 

gång. Artiklarnas resultat granskades noggrant och faktorer som omnämndes kunna påverka 

vårdteamet markerades. Snart sågs ett mönster av återkommande faktorer som placerades i 

kategorierna: Samarbete, konflikter, kommunikation och relationer Genom att gemensamt 

sammanställa de olika kodade texterna bildades följande rubriker: Samarbete, Kommunikation 

och Gruppdynamik. De kodade texternas innehåll placerades ut under tillhörande kategori. 

Därefter påbörjades arbetet med litteraturstudiens resultat. 
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Resultat 

Samarbete 

Teamarbete främjade teammedlemmarna att ge hjälp och stöd åt varandra vilket uppmuntrade 

till samarbete (Cioffi & Ferguson, 2009). Samtidigt ansågs god samarbetsförmåga mellan 

teammedlemmar höja kvalitén på patientens omvårdnad samt öka arbetsglädjen i teamet 

(Chang, Ma, Chiu, Lin & Lee, 2009). Överlag kopplades gott samarbete i teamet till ökad 

kvalitet i vården enligt sjuksköterskor (Havens, Vasey, Gittell & Lin, 2010). Sjuksköterskan 

beskrevs vara den i teamet som bäst samarbetade med övriga teammedlemmar (Chang et al, 

2009). Sjuksköterskan sågs därmed inneha en viktig roll vid sammanställningen av den 

information kring patienter som förs vidare till övriga teammedlemmar, vilket gör att 

sjuksköterskan då också spelar en viktig roll i teamet för att bilda samarbetsrelationer (Propp, 

Apker, Ford, Wallace, Serbenski & Hofmeister, 2009). Det var viktigt att sjuksköterskan blev 

ordentligt informerad och involverade alla i teamet att samarbete för att kunna fatta rätt beslut 

i vården av patienten.  

Arbetet som ledde fram till ett välfungerande team berodde delvis på sjuksköterskan som 

genom att fördela ansvar, förklara och klargöra förväntningar på medarbetarna och koordinera 

medarbetarnas arbete agerade som en mentor. (Propp et al., 2010). Dessutom skulle 

sjuksköterskan förmedla tillräckligt med adekvat information för att medarbetarna skulle 

kunna utföra uppgifterna på bästa sätt. När teamet samarbetade så skapades en produktiv 

arbetsplats, vilket var ett behov i vårdarbetet med stress, långa arbetsdagar och tung 

arbetsbörda (Cardoso & Dall´Agnol, 2011; Propp et al., 2010). 

 

Ett gemensamt mål och koordineringen för att nå fram till målet var det som skapade 

teamarbete (Cardoso & Dall´Agnol, 2011; Propp et al., 2010). Då vårdteamet består av 

teammedlemmar med varierande bakgrund och utbildning, som dessutom arbetar varierande 

tider med olika personer, bildas tillhörigheten i teamet genom att dela samma mål och 

tillsammans koordinera arbetet för att nå fram till målet (Popp et a., 2010). Genom att 

tillsammans i teamet bestämma vad teamarbetet skulle gå ut på skapades gemensam förståelse 

och klargjordes de olika roller teammedlemmar skulle inta i vården kring patienten (Rose, 

2009). Dock kunde individuella mål och gruppens mål förändras över tid vilket gjorde att 

målet med arbetet ständigt behövde diskuteras (Cardoso & Dall´Agnol, 2011). Enligt Sargeant 

et al. (2008) var kommunikation mellan teammedlemmar det som höll samman teamet och 

möjliggjorde samarbete, kommunikation gjorde att gemensamma mål uppnåddes.  

 

Arbetet mot ett gemensamt mål skulle ske genom samarbete, kommunikation och med respekt 

för de olika professionernas roller, utan att den egna professionens kompetens- och 

ansvarsområde glömdes bort (Rose, 2009). Dilemman angående vad som var bäst för 

patienten uppkom regelbundet mellan olika teammedlemmar vilket gjorde det svårt att finna 

bra lösningar för att uppnå det gemensamma målet. Det var då viktigt att teamet genom 

kommunikation kom fram till gemensam ståndpunkt (Rose, 2009; Sargeant, Loney, & 

Murphy, 2008) vilket försvårades av frågor hos medarbetaren gällande identitet, kompetens, 

gränser och makt. Där makt sågs utifrån vem som bestämde, personlighet och hierarki men 

även kunskap och inflytande över andra (Rose, 2009). Gemensamma mål gick inte bara att 

bestämma utan det krävdes även att viljan och kunskapen att arbeta mot målet fanns hos alla 

teammedlemmarna.  

 



 

8 
 

Kommunikation 

Kommunikation sågs som en viktig faktor för att uppnå effektivt teamarbete, blivande 

medlemmar och befintliga teammedlemmar i teamet borde därför ständigt utveckla förmågan 

till kommunikation (Cioffi, & Ferguson, 2009; Propp et al., 2010; Sargeant et al., 2008). 

Genom att förbättra kommunikationen mellan teammedlemmar ökade förståelsen och 

samarbetet vilket gav ett gott resultat i vården kring patienten (Propp et al., 2010). Cioffi, och 

Ferguson (2009) tog upp vikten av att i början av passen ta upp vad som behöver göras och 

dela upp arbetet för dagen. När tid fanns borde erbjudande om hjälp ges till team med större 

arbetsbörda (Propp et al., 2010). Enligt Havens et al. (2010) förbättrades kvalitén på vården 

då kommunikation i vårdteamet fungerade. 

Exempel på hur kommunikation kunde ske var ”korridors konsultation” där ett utbyte av 

kunskap och erfarenheter skedde på ett informellt sätt (Sargeant et al., 2008). Informella 

möten i korridoren användes mer på daglig basis och var bättre när det handlade om 

patientomvårdnaden. Det var ett sätt att konsultera varandra och ge förslag på bästa 

omvårdnad i specifika patientfall. Synlighet, tillgänglighet och närhet till övriga 

teammedlemmar var avgörande för både den formella och informella kommunikationen i 

teamet (Brown, Lewis, Ellis, Stewart, Freeman, & Kasperski, 2009). För att göra 

kommunikationen regelbunden och effektiv krävdes det att teammedlemmarna var 

tillgängliga och hade förmågan till ändamålsenlig kommunikation. Då tid gavs för formell och 

informell kommunikation effektiviserades teamarbetet (Sargeant et al., 2008). Formella 

regelbundna möten, där alla teammedlemmar som var delaktiga i vården av en patient satt ner 

tillsammans, var fundamentala för kommunikationen och var ett tillfälle att engagera alla 

teammedlemmarna för att uppnå konsensus. Regelbunden kommunikation mellan 

gruppmedlemmar var ett måste då mål och omvårdnad av patienter förändrades över tid 

(Cardoso & Dall´Agnol, 2011). 

För att försäkras om att rätt och bra beslut togs i patientvården krävdes det att personalen 

delgav tillräcklig och relevant information till varandra (Propp et al., 2010). Information kring 

patienten delades såväl muntligt som skriftligt via datorn (Brown et al., 2009). Då information 

överfördes via datorn var den lätt tillgänglig för alla teammedlemmar och ansågs minska 

risken för mänskliga fel. Ett sätt att förbättra kommunikationen kring information om 

patienten mellan vårdteam eller teammedlemmar var att involvera patienten (Chan et al., 

2010). Patienten agerade som ett mellanled mellan professionerna och blev då involverad i 

diskussionen och delaktig i egenvården. Ett utökat samarbete kunde då ses när exempelvis 

sjuksköterskan inte bara informerades av andra professioner som deltog i patientvården, såväl 

muntligt som skriftligt, utan även aktivt sökte information genom patienten. Sjuksköterskan 

informerades och kunde dessutom se hur mycket patienten förstått av den egna vården, på så 

vis uppmuntras patienten att efter personlig förmåga ta kontroll över den egna hälsan (ibid).   

 

Det var av vikt att alla inom teamet arbetade mot samma policy och med samma 

tillvägagångssätt i kommunikationen, speciellt då information skulle utbytas mellan olika 

teammedlemmar och team (Sargeant et al, 2008). När arbete delegerades och fördelades 

mellan professioner i vårdteamet användes en utökad kompetens och främjades 

kommunikationen (Propp et al., 2010; Sargeant et al., 2008). Genom att bygga upp ett 

enhetligt sätt att rapportera kunde kommunikationen och informationsutbytet underlättas 

(Cioffi, & Ferguson, 2009). Gemensamma strategier såsom rapportering, hålla kontakt och 

förmedla information kunde användas för mer effektiv kommunikation i teamet. När det 

kommer till att utbyta information kring patienten var det av betydelse att ha ett praktiskt 

”know how” i kommunikationen (Sargeant et al., 2008), att veta vilken information som 
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borde framföras, var information kunde sökas och att informationen adresserades till rätt 

profession. Eftersom sjuksköterskan tillbringar mycket tid tillsammans med patienten låg det i 

sjuksköterskans roll att processa information till läkaren och övriga professioner (Propp et al., 

2010). Många teammedlemmar gick via sjuksköterskan som sedan vidarebefordrade den 

information som ansågs relevant, för patientens omvårdnad och för teammedlemmen. En 

viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan var att förmedla patientens status till läkaren. Den 

information som sjuksköterskan delgav läkaren skulle vara anpassad efter den individuella 

läkarens preferenser då risk fanns att läkaren annars inte lyssnade och sjuksköterskans samt 

övriga professioners roll i vårdandet gick förlorad (Propp et al., 2010).  

 

Vid teamarbete var det viktigt (Sargeant et al., 2008) att ha insikt i hur hälso- och sjukvården 

fungerade och att ha förmågan att använda ”ett gemensamt språk” (s. 231) för att skapa god 

kommunikation. Gemensamt språk innebar att ha ett sätt att uttrycka sig så att alla 

medlemmar, med varierande profession, i teamet skulle kunna förstå och förstås. Skapandet 

av ett gemensamt språk förutsatte att teammedlemmarna förstod vad ett team var genom att 

förstå filosofin bakom samt syftet med ett team. Först då fanns förståelsen för roller och 

ansvar vilket skapade kompetensen till att arbeta i team. Verbal och skriftlig kommunikation 

mellan professioner kunde skapa problem, merarbete och oförståelse då olika professioner 

använde olika ”språk” (Cioffi, & Ferguson, 2009). 

 

Gruppdynamik 

Genom att förstå roller och respektera varandra skapades ett effektivt team (Sargeant et al., 

2008). Istället för att lägga över problem på andra professioner kunde samarbete med olika 

professioner med varierande kompetens få all vårdpersonal att utvecklas. Då 

teammedlemmarna inte bara skulle ha respekt för varandra utan även visade och arbetade för 

professioners jämställdhet skapades teamkänsla. Teamkänslan gjorde att samtliga 

teammedlemmar fick utrymme att framföra åsikter. Framförallt läkarna ansågs behöva 

utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra professioner, då läkarna hade svårt att se 

andra professioner som jämlika (ibid). Genom att förstå andras roller, uppskatta 

kunskapsbredd och genom att förstå andra professioner kunde kunskap kompletteras (Chan et 

al., 2010; Sargeant et al., 2008). Respekt för sjuksköterskors arbete med patienten visades 

förutspå bra kvalité på omvårdnaden (Havens, Vasey, Gittell, & Lin, 2010). Vidare belystes 

respekten för olika professioners unika bidrag till omvårdnaden (Havens et al., 2010; Propp et 

al., 2010). Genom att alla teammedlemmarna lyssnade och var lyhörda för andras åsikter 

skapades en bredare bas av kunskap och information vilket var bra för teamets arbete kring 

patienten (Propp et al., 2010).  

 

Teamarbete utvecklade och förbättrade relationer mellan teammedlemmarna (Cioffi, & 

Ferguson, 2009) och sjuksköterskans centrala roll bidrog till att skapa relationer med och 

mellan de övriga professionerna som deltog i omvårdnaden kring patienten (Propp et al., 

2010). Ett arbetsklimat som var varmt, glatt, vänligt och hade humor skapade goda relationer, 

vilket ledde till ett bra team och i slutändan god omvårdnad. Cardoso och Dall’Agnol (2011) 

tog upp vikten av relationer och hur identiteten för individen skapades i gruppen. Teamarbete 

kunde jämföras med ett rum av speglar där personen ständigt reflekterades och reflekterade 

över andra. Då en teammedlem kände sig välkommen i gruppen var det på grund av den 

positiva energi andra utstrålande och genom att känna sig som en del i teamet fördes denna 
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positiva energi vidare. Goda relationer i gruppen påverkade samarbetet, kommunikationen 

och den slutgiltiga omvårdnaden (ibid). Teamets arbete främjades av att lära känna varandra 

på en mer personlig nivå (Chan et al., 2010).  

 

 

Det var viktigt att ha förmågan att lösa konflikter och kunna ge och ta emot konstruktiv kritik 

på ett icke konfronterande sätt (Sargeant et al., 2008). Genom att lyssna och agera objektivt 

kunde vanligtvis sjuksköterskan lyfta upp konflikter direkt till ytan då konflikter kunde skada 

teamarbetet och därmed kommunikationen (Propp et al., 2010). Teamet skulle med hjälp av 

sjuksköterskan skapa något konstruktivt ur eventuella konflikter. Det var viktigt att lyssna på 

varandra och uttrycka sin mening respektfullt men bestämt (Sargeant et al., 2008). Konflikter 

skulle tas i enrum och utom synhåll för patienter eller andra medarbetare. Om konflikter 

undviks kunde det i slutändan göra större skada och påverka omvårdnaden av patienten. När 

vårdpersonalen hade olika åsikter var det lätt att tävlingsinstinkt och försök till att 

underminera andra teammedlemmar uppstod (Cardoso & Dall´Agnol, 2011). Lösningar på 

sådana problem var en del i att arbeta i ett team. Tävlan tros komma ur dåliga 

arbetsförhållanden med alltför många patienter, viljan att vara effektiv och tvånget att göra 

ekonomiska vinster (ibid). Chang, Ma, Chiu, Lin och Lee (2009) påvisade sambandet mellan 

bra samarbete, förbättrad patientvård och hur nöjd medarbetaren var med arbetet. Det var 

nödvändigt, för att möjliggöra bra omvårdnad, att skapa team med olika professioner och att 

uppmuntra teamet att samarbeta, kommunicera och respektera varandra (ibid).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att överblicka det aktuella kunskapsläget gjordes en pilotsökning i Cinahl och PubMed. 

Efter det utformades sökord i relation till syftet och nya systematiska sökningar gjordes. 

Syftet krävde en breddning av sökorden då samarbetet och teamarbete ofta sågs under 

sökningar mer riktade mot organisation. Enbart MeSH-termer, Cinahl headings och Subject 

terms användes i alla sökningar. Då ingen fritext användes kan artiklar ha missats. En svaghet 

med studien var mängden sökord, då det krävde stora variationer i hur sökorden bäst 

kombinerades för att få relevanta träffar. Mängden sökord var samtidigt en styrka då ett stort 

område inom syftet söktes av.  En stor mängd sökord kan ha lett till att vissa kombinationer 

av ord kan ha missats. Utifrån artiklarnas titel bedömdes relevansen i att läsa artiklarnas 

abstract. Inklusionkriterier valdes ut för att få senaste forskningen med högsta vetenskapliga 

kvalitet och på engelska för att ge möjlighet till bearbetning. Exklusionskriterier så som 

barnsjukvård och psykiatri valdes då teamarbetet kring patienten inte strukturerades upp och 

involverade patienten på samma sätt som andra avdelningar. Hemsjukvård exkluderades då 

inriktningen var somatisk vård.  

 

Sökningar genomfördes i Cinahl, PubMed och Academic Search Elite för att samla 

omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet. Valda databaser ansågs täcka sökområdet.  

Sökningar gjordes även i Swemed+ men resulterade inte i några relevanta träffar. Därför finns 

inte det redovisat i sökhistoriken.  

 

Studien som genomförts bygger på sex kvalitativa respektive tre kvantitativa artiklar. Det 

faktum att fler var kvalitativa var av fördel då kommunikation i vårdteamet är en subjektiv 
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upplevelse. Enbart tre artiklar var kvantitativa vilket kan ses som en nackdel då det hade gjort 

att resultatet i varje enskild artikel hade svarat mot fler personers åsikter. Artiklarna som 

valdes ut kommer från följande länder: Australien, Brasilien, Kanada, Storbritannien, Taiwan 

och USA. Det ses som en styrka att artiklarna kommer från stora delar av världen då det ger 

en bredare bild av forskningsområdet. En svaghet i litteraturstudien är att ingen artikel 

kommer från Sverige då det till viss del kan vara svårt att överföra resultatet till svenska 

förhållanden. Få träffar gjordes på svenska artiklar vilket visar på att för lite forskning inom 

området genomförts i Sverige. De svenska artiklar som framkom i sökningarna gick inte att 

relatera till studiens syfte. 

 

Resultat diskussion 

Artiklar som ansågs vara relevanta för studiens syfte granskades enligt Fribergs (2012) mall 

för granskning av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. En styrka för Fribergs (2012) 

mall var att den bedömdes ge mindre utrymme för egna tolkningar dock kan granskningen 

och i slutändan resultatet ha färgats av ringa erfarenhet vad gäller artikelgranskning. Ett 

problem som dök upp under arbetet med resultatet i artiklarna som litteraturstudien bygger på 

var det faktum att det inte fanns en enhetlighet i vilka professioner som ingår i ett vårdteam. 

Troligtvis påverkades inte resultatet då det var faktorer som påverkade teamarbetet som var 

studiens syfte. Litteraturstudien grundas på nio vetenskapliga artiklar som har använt olika 

sorters metoder i form av frågeformulär, djupgående intervjuer och workshops 

 för att komma fram till sitt resultat, det kan ha påverkat resultatet då det försvårar jämförelse. 

 

Teamarbete som ämne hade traditionellt sett inte inkluderats i utvecklandet av de medicinska 

professionerna (Sargeant et al., 2008) vilket resulterade i att personal inom hälso- och 

sjukvården förväntades veta intuitivt hur arbete i team går till. Då teamarbete infördes var det 

viktigt att alla konsulterades och involverades så att alla fick bidra till utvecklandet av teamet 

(Cioffi & Ferguson, 2009).  Ett team skapades inte av att sätta ihop en grupp individer, 

teamarbete krävde arbete, utbildning och ständig utveckling (Cioffi & Ferguson, 2009; 

Sargeant et al., 2008).  Vid införandet av teamarbete var bristen på kommunikation det stora 

problemet, personalen delgav inte varandra information om patienter eller bad om hjälp då 

arbetsbördan blev för stor (Cioffi & Ferguson, 2009). Sjuksköterskan har som uppgift att 

stödja övriga teammedlemmar och vara med i att skapa ett gott samarbete speciellt då 

teammedlemmar har olika kunskap och erfarenhet att bidra med i teamet.   

Fördelen med teamarbetet inom vården är att omvårdnaden blir patientcentrerad, uppmuntrar 

till samarbete, möjliggör bättre täckning av patientens behov och bidrar till ökad tillgänglighet 

av sjuksköterskor (Cioffi, & Ferguson, 2009). Genom att arbeta i team med god 

kommunikation och nära samarbete förbättras kvalitén på vården, dock finns fortfarande 

svagheter då beläggningen av patienter på avdelningen ökar och då teammedlemmarnas olika 

kompetenser är otillräckliga. Grunden till all god vård är (van Servellen, 2009) 

kommunikation och kunskap, vilket används dagligen i vårdteamen. Samtidigt är 

kommunikation mellan teammedlemmar vad som håller samman teamet, gör samarbete 

möjligt och effektiviserar arbetet då alla strävar mot samma mål (Körner, 2009). Troligtvis 

påverkas kvaliteten på omvårdnaden av faktorer som synen på teamet och delat tankemönster 

vilket styrks av Kalisch & Lee (2010). Samarbetet och kommunikationen i vårdteamet är 

grunden till allt vårdarbete då kunskap inte bara ska finnas hos teammedlemmarna utan även 

måste kunna förmedlas för att användas i teamet.    
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Ett team bestående av varierande expertis genom många professioner är av fördel i vården 

(Chang et al., 2009; de Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). För att kunna 

skapa ett effektivt teamsamarbete krävs det dock att kommunikationen fungerar och att alla 

delar av teamet tillåts komma till tals. Alltså ska alla bidra med professionell kunskap i 

omvårdnaden på lika villkor och klinisk erfarenhet bör värdesättas. I den sjukvård som 

bedrivs idag är det viktigt att alla utnyttjar den professionella bas av kunskap professionen 

innehar och bidrar till att driva omvårdnaden av enskild patient framåt (de Melo Lanzoni & 

Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). Ett brett utbyte av information mellan medlemmar, i ett 

vårdteam där alla vågar säga sin mening, skapar ett bredare fält av kunskap kring patienten 

vilket leder till bredare hälsoåtgärder och stärker banden mellan inblandade i vårdteamet.  

Cioffi och Ferguson (2009) nämner att då information inte ges korrekt skapas problem såväl 

vid verbal som skriftlig kommunikation. Sargeant et al. (2008) tar upp vikten av liknande 

tillvägagångssätt och policy inom vårdteamet, speciellt vid informationsutbyte. Genom att 

skapa utrymme för ändamålsenlig kommunikation effektiviseras teamarbetet. Även vid 

dokumentering är det viktigt att tänka på språk, struktur, saklighet och kvalitet i texten 

(Socialstyrelsen, 2005). Det kan vara så att vid dokumentering kan ett gemensamt språk skapa 

större förståelse då alla som tar del av informationen förstår vad som står där. Strategier och 

reflektion över informationens innehåll vara av vikt för att underlätta kommunikation och 

informationsutbyte. Troligtvis underlättas det om den information som förmedlas är förståelig 

för alla i vårdteamet oavsett profession. En lösning för att undvika missförstånd och 

oförståelse har setts vara ett gemensamt språk. 

 

Vid utbyte av information kring patienten är det av vikt att veta vad som behöver framföras 

och till vem (Sargeant et al., 2008). Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att förmedla 

kvantitativt och kvalitativt rätt information till läkaren så att läkaren kan fatta rätt beslut för 

patientens bästa. Dessutom ska sjuksköterskan ta emot och processa informationen läkaren 

ger och förmedla den vidare till rätt personer i teamet (Propp et al., 2010). God 

kommunikation är att dela information, tankar och känslor med en kommunikativ öppenhet 

och respekt såväl verbalt som icke-verbalt (Hargie, 2011). Mänskligheten är i behov av 

kommunikation då det kommer till utveckling och överförande av information, därför krävs 

det att medlemmar i vårdteam behärskar god kommunikation (van Servellen, 2009). För att 

underlätta informationsutbyte och undvika missar i kommunikationen ses 

kommunikationshjälpmedel vara av vikt. Vardaman et al. (2012) ser SBAR som ett gott 

exempel och att det även är ett bra sätt att förbättra teamets kommunikation. Även Miller, 

Riley, & Davis (2009)  benämner SBAR som ett alternativt kommunikationshjälpmedel vid 

rapportering och överförande av information på ett korrekt sätt. SBAR är ett 

kommunikationsmedel som skapar ett gemensamt språk samt ger utrymme för intuition, 

klinisk blick och inger förtroende hos medarbetarna (Vardaman et al., 2012). I stressade 

situationer finns vetskapen att rätt information förmedlas vilket är en trygghet, då personal 

inte delger information förhindras arbetet. Samtidigt bidrar SBAR till att allt blir 

standardiserat och korrekt vilket gör att anledningen till omvårdnadsarbetet kan glömmas bort 

(ibid). ). En bild som ges är att undersköterskan tillsammans med sjuksköterskan använder 

den kliniska blicken på patienten som grund. Sjuksköterskan ansvarar därefter, på eget 

initiativ eller efter rådgörande med läkaren, för vilka andra professioner som kopplas till 

patienten. God kommunikation mellan teammedlemmar kan på så sätt ses lägga grunden för 

god omvårdnad.  

 

Brown et al. (2009) ansåg att användandet av kommunikation via dator var bra då det skapade 

mindre utrymme för mänskliga fel, var mer objektivt och effektivare, vilket kan diskuteras då 

det framkom att alla involverade i omvårdanden inte hade tillgång till materialet. Baggens och 
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Sandén (2010) beskriver att den kroppsliga kommunikationen uttrycker känslor, 

sinnestämningar och attityder till motparten alternativt till det samtalsämne som diskuteras. 

När orden inte räcke till kan den kroppsliga kommunikationen vara avgörande. 

Kombinationen av formella möten samt informella möten, tillsammans med datorn som 

kommunikationsmedel, utgör den rent kommunikativa delen av det vårdteamets arbete 

(Brown et al., 2009). Tydligt blir då att en del av budskapet kan försvinna när 

kommunikationen inte sker verbalt, ansikte mot ansikte. Dock är datorn en oumbärlig del i 

omvårdnadsarbetet då dokumentation via datorn underlättar tillgängligheten till information 

om patienten.  

 

Enligt Sargeant et al., (2008) krävs förståelse för och kompetens till teamarbete för att ett 

gemensamt språk och ett team ska bli möjligt. Havens et al. (2010) beskriver att 

kommunikationen mellan professioner fungerar bäst då samma tankemönster delas. Van 

Servellen (2009) beskriver vidare hur kommunikation kan ses som något som sker mellan 

parter, där interaktion bidrar till ett större mönster och större tankesätt vilket i slutändan 

skapar större förståelse. Teamarbete kräver tid, samspel och fokus på uppgiften (Sargeant et 

al., 2008). Precis som i andra relationer till människor krävs det arbete. Arbeta i grupp kan 

jämföras med ett rum av speglar där man ständigt reflekteras och reflekterar över andra 

(Cardoso & Dall´Agnol, 2011). Bra samarbete och goda relationer förbättrar patientvården 

och ger nöjda medarbetare (Chang et al., 2009). Något som återkommer i litteraturstudiens 

resultatartiklar är att ett gemensamt språk, delat tankemönster och förståelse för teamarbete är 

komponenter som anses viktiga vid teamarbete. 

Hierarki kan ibland hindra sjuksköterskans deltagande i beslutsfattandet och problemlösandet 

kring en patient, då måste sjuksköterskan ifrågasätta läkaren för att omvårdnadens resultat ska 

bli så bra som möjligt (Propp et al., 2010). Idealet är att ingen hierarki ska förekomma och att 

kommunikationen är på en hög nivå (Körner, 2009). Till ett bra vårdteam hör det att alla 

teammedlemmarnas tankar och åsikter värderas lika högt, respekt för varandras professioner 

är ledordet (de Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). Historiskt sett har det 

varit så att kommunikation, verbal och icke-verbal, mellan vårdpersonal var strikt hierarkisk 

där den som hade mest kunskap också kommunicerat mest (Van Servellen, 2009). 

Sjuksköterskan bidrar med sin centrala roll till att skapa relationer med och mellan de övriga 

professionerna som deltar i omvårdnaden kring patient (Propp et al., 2010). Då 

resultatartiklarna kom från olika delar av världen skapades en bild utav att kulturella 

skillnader kunde föreligga, med olika syn på och respekt för professioner. Där Sverige troddes 

vara mindre hierarkiskt än länderna resultatartiklarna kom från, vilket skulle ha gjort att 

resultatet inte riktigt gick att applicera på svenska förhållanden. Dock visar Hansson, Arvemo, 

Marklund, Gedda och Mattsson (2010) på att det fortfarande brister i synen på professioner 

även i Sverige.   

 

Ett sätt att förbättra kommunikationen kan vara att lära känna varandra på en mer personlig 

nivå (Chan et al., 2010) även om teamarbete i sig utvecklar relationer (Cioffi, & Ferguson, 

2009). Cardoso & Dall’Agnol (2011) tar upp vikten av relationer mellan teammedelemmarna 

och hur identitet för individen skapas i gruppen. För att skapa relationer är det viktigt att vara 

öppen mot andra människor och bjuda in för kontakt (van Servellen, 2009). Hargie (2011) 

menar på att goda relationer i gruppen påverkar den slutgiltiga omvårdnaden. Teamet, 

kommunikationen och samarbetet fungerar bättre då det finns en teamkänsla. Teamkänslan 

kommer av att bilda goda relationer med övriga teammedlemmar och känna gemenskap. När 

teammedlemmarna utför uppgifter tillsammans som inte bara baseras på arbete stärks känslan 

av gemenskap och delaktighet i teamet.  
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Bristande eller dålig kommunikation kan tillsammans med dåliga relationer i gruppen vara 

grunden till konflikter (Propp et al., 2010; Socialstyrelsen, 2008b; van Servellen 2009;). 

Motsättningar som kan komma ur konflikter kan skapa konstruktiva samtal där idéer och 

tankar kan uppkomma, vilket bidrar till större förståelse för teamet och patienten (Hargie, 

2011; Propp et al., 2010). Innan bra relationer formats är det vanligt med sammanstötningar 

mellan personer i gruppen vilket kan orsaka konflikter (Cardoso & Dall´Agnol, 2011; de 

Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). Det har setts att konflikter uppstår 

även i grupper med god kommunikation och bra relationer trots att konflikter och tävlan tros 

komma ur dåliga arbetsförhållanden (Cardoso & Dall´Agnol, 2011). Skillnaden ligger i 

förödelsen som kan uppstå i konflikterna, hur man hanterar konflikterna. Konflikter är dock 

en del av livet även i arbetslivet och kan anses som något negativt men genom att teamet lär 

sig hantera konflikter på rätt sätt ges en chans för gruppen att utvecklas och förbättras i en 

ständigt pågående kommunikativ process. 

Team skapas inte av att sätta ihop en grupp individer, teamarbete kräver arbete, utbildning 

och ständig utveckling (Cioffi, & Ferguson, 2009; Sargeant et al., 2008). För att kunna 

utveckla vårdteamet krävs kommunikation, trots detta är brist på kommunikation det stora 

problemet inom teamarbete (Cioffi, & Ferguson, 2009). Ett stort problem är då de olika 

professionerna men framförallt sjuksköterskor inte kommunicerar med varandra och inte 

hjälps åt vilket ytterligare påvisar vikten av att utbildas i att arbeta i team (Propp et al., 2010). 

Teamarbete är något dynamiskt och står ständigt inför förändringar och utmaningar (Sargeant 

et al., 2008). För att upprätthålla och utveckla teamkänslan krävs engagemang och arbete. 

Därför bör även studenter förberedas på att arbeta i team (Cardoso & Dall´Agnol, 2011). 

Samarbete och kommunikation är en ständigt pågående process som inte får glömmas bort 

eller ignoreras. Dagligen måste reflektion över teamarbetet i stort ske genom att fundera över 

hur samarbetet i teamet och kommunikationen fungerat. Då tid tas till diskussion och 

reflektion inom teamet förebyggs det att problem i samarbetet uppkommer senare i arbetet 

vilket sparas tid och medför goda erfarenheter. 

 

Konklusion och Implikation 

Gemensamt tankemönster och att ha ett gemensamt språk är nyckeln för ett gott samarbete i 

vårdteamet. Bra samarbete sker med respekt, öppenhet och utan att förminska motpartens 

bidrag i en eventuell dialog. När det kommer till att få samarbetet mellan professioner att 

fungera har sjuksköterskan en central roll. I teamarbete är kommunikation den faktor som 

återkommer som grunden till ett fungerande vårdteam. För att bibehålla eller skapa bra 

förutsättningar för relevant kommunikation inom eller mellan vårdteam är användningen av 

strukturerade mallar att föredra.  

 

Bildandet av vårdteamet innebär inte att bara sätta ihop ett antal individer och sedan kalla dem 

för ett team, ett team bildas när alla medlemmarna arbetar mot samma mål. Vid skapande av 

ett vårdteam bör alla som förväntas ingå i ett vårdteam förstå hur mycket arbete som ligger 

bakom ett fungerande team. Vårdteam bygger på goda relationer, bra kommunikation och att 

alla professioner som deltar i teamarbetet respekterar varandra och lär sig samarbeta. En 

punkt som bör belysas är kommunikationen mellan professioner och hur det utgör grunden för 

allt vårdteamsarbete. Dock är konflikter oundvikliga när det handlar om gruppsamarbete, 

vilket kan vara av ondo för teamet, men utnyttjas det på rätt sätt kan konstruktiva lösningar 

födas. Vårdteamet kräver samspel och goda relationer mellan medlemmarna i teamet.  
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Det behöver klargöras vilka professioner som ingår i vårdteamet. Genom att beskriva vilka 

professioner som ingår och vad som förväntas av varje medlem kan grunden läggas till ett 

vårdteam och på så sätt används varje del av teamet mer effektivt. Förhoppningen är att 

genomförda litteraturstudie kan användas för att väcka tankar kring vilka funktioner som 

påverkar vårdteamet till att fungera. Det bör även ges möjlighet till utbildning i 

kommunikation, främst i vårdteam där bristande kommunikation råder men även för att 

utveckla team där kommunikationen redan är god. Vidare bör det i undervisningen för 

framtida vårdteamsmedlemmar diskuteras om hur ett samarbete ska bedrivas. För att utveckla 

studenternas förståelse för samarbete mellan professioner i vårdteamet och mellan olika 

vårdteam, samt de olika professionernas roller och kompetens. Personer som redan arbetar i 

vården bör också fortgående utbildas i att samarbeta. Rekommendation är efter genomförd 

studie att mer forskning behöver bedrivas för att beskriva i teamarbete hur olika faktorer 

bidrar till att ett vårdteam fungerar, speciellt svensk forskning inom området då den är 

begränsad. 
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available; published in 

the last 5 years 

15  9 6 1* 

28/2 PubMed ("Organization and 

Administration"[Mesh] 

OR 

"Organizations"[Mesh] 

OR "Hospital 

Administration"[Mesh]) 

AND ("Nursing, 

Team"[Majr]) 

 Filters: Abstract 

available; published in 

the last 5 years 

48 39  

 

16 1* 

5/3 PubMed ("Nursing, 

Team"[Mesh]) AND 

("Interpersonal 

Relations"[Mesh] OR 

"Public 

Relations"[Mesh]) 
Filters: Abstract 

available; published in 

the last 5 years 

65 7 12 1* 

5/3 PubMed ("Nursing, Team"[Majr]) 

AND ("Interpersonal 

Relations"[Mesh] OR 

"Public 

Relations"[Mesh]) 

Filters: Abstract 

available; published in 

the last 5 years 

40 5 13 1* 

18/3 PubMed "Interdisciplinary 

Communication"[Mesh] 

AND Collaboration 

AND Teamwork 

Filters: Abstract 

available; published in 

the last 5 years 

70 7 3 1 

*Har redan framkommit i tidigare sökning. 

 



 

 

Tabell 2 Sökhistorik   Bilaga A2 

Datum  Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 

2 

28/2 Cinahl (MM "Team Nursing") 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 2008-2013; 

English Language; 

Research Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

8  7 3 1* 

18/3 Cinahl ((MH  ”Patient care”) 

OR (MH ”Teamwork”) 

OR (MH 

”communication”)) 

AND Multidisciplinary 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 2008-2013; 

English Language; 

Research Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

378 12 4 4(1*) 

18/3 Cinahl 

 

(MM "Collaboration") 

AND (MH 

“Teamwork”) 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 2008-2013; 

English Language; 

Research Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

57 8 3 1 

18/3 Cinahl “Team Communication” 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 2008-2013; 

English Language; 

Research Article Search 

modes - Boolean/Phrase 

43 4 3 2* 

18/3 Cinahl (MH “Communication”) 

AND (MH”Team 

Nursing”) Limiters - 

Abstract Available; 

Published Date from: 

2008-2013; English 

Language; Research 

Article Search modes - 

Boolean/Phrase 

2 0 1 1* 

*Har redan framkommit i tidigare sökning.  



 

 

Tabell 2 Sökhistorik   Bilaga A3 

Datum  Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 

2 

19/3 Cinahl (MH “Teamwork”) 

AND (MH 

“Communication”) AND 

(MH “ Multidisciplinary 

care team”) 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 20080101-

20131231; English 

Language; Research 

Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

40 3 3 1* 

20/3 Cinahl (MM "Multidisciplinary 

Care Team") AND (MM 

"Communication")   

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 20080101-

20131231; English 

Language; Research 

Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

25 7 2 2* 

27/3 Cinahl (MH “Teamwork”) 

AND (MH “Quality of 

Health Care”) 

Limiters - Abstract 

Available; Published 

Date from: 20080101-

20131231; English 

Language; Research 

Article  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

47 3 2 2(1*) 

 

*Har redan framkommit i tidigare sökning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2 Sökhistorik   Bilaga A4 

Datum  Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 

2 

27/3 Academic 

Search 

Elite 

(DE ”HEALTH care 

teams”) AND (DE 

”COMMUNICATION”) 

Limits; 2008, peer- 

reviewed.   

153 9 2 2 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B1 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2009 

 

Canada  

 

Cinahl  

Brown, J. B., 

Lewis, L., 

Ellis, K., 

Stewart, M., 

Freeman, T. 

R., & 

Kasperski, 

M. J.  

Mechanisms 

for 

communicatin

g 

within primary 

health care 

teams 

Att utforska olika typer av 

kommunikation som 

används inom 

primärvårdsgrupper 

med särskilt fokus på de 

mekanismer teamen 

använder för att främja 

optimal kliniskt- och 

administrativt 

informationsutbyte. 

 

Genom individuella 

djupgående frågor samlades 

material in från olika 

professioner inom hälso- 

och sjukvården. Frågorna 

var av typen: hur 

kommunicerar ditt team? 

Och vilka formella och 

informella kommunikations 

strategier använder du? 

 

Deltagarna valdes ut genom 

olika urvalstekniker där 

potentiella team 

identifierades genom ett 

antal källor. Alla 

hemmahörande i provinsen 

Ontario, Canada  

 

Totalt intervjuades 121 

stycken teammedlemmar.  

Primärvården upplever 

krav på förbättrad och 

effektiv kommunikation 

för att optimera teamets 

funktion och 

patientvården. Denna 

studie beskriver 

formella (möten där alla 

teammedlemmar 

involverades i 

konsensusbyggande 

regelbundet och 

schemalagt) och 

informella mekanismer 

(korridors konsultation, 

lappar eller skrivna 

meddelanden) för 

kommunikation som 

används i primärvården. 

Egenskaper som 

underlättar 

kommunikation i 

teamet är hur 

kommunikationen går 

till och närhet till 

gruppmedlemmar. 

Grad 2 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B2 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2011 

 

Brasilien  

 

PubMed 

 

Cardoso, 

A.S.F. & 

Dall’Agnol, 

C.M. 

Group process: 

reflections of a 

nursing team 

Syftet var att 

analysera 

grupprocessen i ett 

vårdteam på ett 

sjukhus i Porto-

Alegro, Brasilien 

Kvalitativ explorativ-deskriptiv 

studie. 

Första delen av 

undersökningen skedde med 

hjälp av ett frågeformulär 

bestående av semistrukturerade 

öppna-svar frågor. Frågorna 

baserades på en allmän bild av 

teamarbete i vården. Andra 

delen av undersökningen var 

att man placerade personalen i 

olika grupper där de fick 

diskutera igenom alla frågor. 

Samtalen spelades in och 

transkriberades. 

På ett universitetssjukhus i 

Brasilien med totalt 750 sängar 

valdes en enhet med 45 sängar 

ut ibland 15 olika avdelningar.  

Totalt 45 sjuksköterskor valdes 

ut och av dessa kom 33 till slut 

att delta i studien efter ett 

bortfall på 12. 

Fyra teman utvanns genom 

intervjuerna: 

1. Vad är teamarbete (att 

ha ett gemensamt 

mål). 

2. Kommunikationens 

betydelse för 

teamerbetet 

(kommunikationen 

måste hela tiden pågå 

då mål och strategier 

ändras över tid). 

3. Hur teamarbetet 

påverkas av 

distanseringen mellan 

professioner (inse att 

teammedlemmarna är 

beroende av och 

måste respektera 

varandra).  

4. Strategier för att 

bygga upp ett team 

(kunskap och närhet 

till teammedlemmar, 

relationer måste 

utformas och 

konflikter måste 

lösas). 

Grad 1 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B3 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2010 

 

Australien 

 

PubMed 

Chan, B. C., 

Perkins, D., 

Wan, Q., 

Zwar, N., 

Daniel, C., 

Crookes, P., 

& Harris, M. 

F.  

Finding 

common 

ground? 

Evaluating an 

intervention to 

improve 

teamwork 

among 

primary 

health-care 

professionals 

 

Syftet var att bedöma 

effektiviteten i en insats 

för att förbättra teamarbete 

bland allmänläkare och 

övrig vårdpersonal 

Kvalitativ studie. 

Information från deltagare 

samlades in genom 

observationer och 

frågeformulär. Därefter 

genomfördes interventionen 

genom att deltagarna fick 

delta i 8 stycken workshops. 

Under workshopen 

diskuterades själva 

interventionen och 

principerna bakom 

teamarbete. Totalt deltog 74 

deltagare från olika 

professioner. Detta följdes 

av ett fallscenario där 

deltagarna fick spela fram 

telefonkonversationer.  

Deltagarna var från 26 

vårdcentraler som deltog i 

studien.   

För att samarbete i 

teamet ska kunna ske så 

krävs relationer och 

större förtroende för de 

olika 

teammedlemmarna. Det 

visades även att om 

patienten involverades i 

diskussionen kring den 

egna vården så 

utökades samarbetet 

mellan de olika 

teammedlemmarna. 

Genom interventionen 

så förbättrades 

kommunikationen både 

inom och mellan team. 

Grad 2 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B4 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2009 

 

Australien 

 

PubMed 

Cioffi, J., & 

Ferguson, M. 

Team nursing 

in acute care 

settings: 

Nurses’ 

experiences 

Undersöka och beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet 

av att arbeta i ett vårdteam 

på en akutvårdsavdelning.  

En kvalitativ studie med ett 

explorativ deskriptivt 

tillvägagångssätt. 

Gruppintervjuer utfördes 

med samtalsämne indelade i 

följande kategorier: 

Arbetsmiljö, vad utmärkte 

teamarbete, inriktning på 

vårdarbetet, ”team-

building”, vårdstandard, 

arbetsbörda, 

kommunikation, arbetsglädje 

och relationer inom det 

multidisciplinära teamet. 

Femton sjuksköterskor 

deltog frivilligt. 

Inklusionkriterier: utbildad 

sjuksköterska med minst 2 

års erfarenhet av att ha 

vårdat vuxna patienter i 

vårdteams miljö och anställd 

på akut medicin- eller 

kirurgavdelning inom 

aktuellt sjukhus 

kontinuerligt sedan 6 

månader tillbaka.  

Bortfall 2 stycken 

sjuksköterskor. 

Fördelar med vårdteam 

är att det uppmuntrar till 

samarbete, förbättrar 

relationer och kvalitén 

på vården. Teamets 

funktion är att 

oberoende av hur 

arbetet läggs upp ska 

teammedlemmar 

hjälpas åt vilket även 

ger ett effektivare team. 

Arbetar man i team 

krävs ett utökat 

förtroende för varandra 

då ansvaret även ökar 

eftersom fler patienter 

vårdas.  

Tillgängligt stöd, 

fysiskt eller psykiskt, 

inom och utanför 

gruppen upplevs som en 

trygghet. 

Relationer formade 

genom kommunikation 

inom det 

multidisciplinära teamet 

stödjer vårdteamet i 

patientvården. 

Grad 2 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B5 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2009 

 

USA 

 

PubMed 

Propp, K.M., 

Apker, J., 

Zabava Ford, 

J.S., 

Wallace, 

W.S., 

Serbenski, 

M., & 

Hofmeister, 

N. 

Meeting the 

Complex 

Needs of the 

Health 

Care Team: 

Identification 

of Nurse–

Team 

Communicatio

n Practices 

Perceived to 

Enhance 

Patient 

Outcomes. 

Syftet var att undersöka de 

avgörande kommunikativa 

processer sjuksköterskan 

bidrar med i sin roll i 

vårdteamet och att 

identifiera specifika 

sjuksköterska-team 

kommunikationsmetoder 

som omfattar dessa 

processer. 

Kvalitativ deskriptiv studie 

 

Deltagarna intervjuades 

antingen I grupp eller 

enskilt, de fick själv välja. 

Man använde sig av 

semistrukturerade 

intervjufrågor.  

Frågorna som ställdes var 

riktade mot bästa möjliga 

kommunikation i ett 

vårdteam. 

 

Alla informanter jobbade på 

ett sjukhus i västra USA. De 

som deltog var de som hade 

mest kontakt med patienter 

tillsammans med andra 

discipliner. Ett team bestod 

vanligtvis av 5-6 

professioner. Fyra olika 

kliniker utvaldes att delta. 

Totalt deltog 50 

teammedlemmar. 

Bortfall redovisas ej. 

Teamet bör kollektivt 

processa information, 

sjuksköterskan har en 

viktig roll i denna 

process. Det krävs 

samarbete och 

gemensamma mål för 

att uppnå bra 

teamarbete och med det 

god omvårdnad. 

Sjuksköterskan har som 

uppgift att koordinera 

och agera mentor 

gentemot teamet för att 

kunna uppnå 

ovanstående mål. Äldre 

mer erfarna 

teammedlemmar skulle 

uppmuntra och stödja 

nyare teammedlemmar 

för att skapa 

teamkänsla.  

Grad 1 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B6 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2011 

 

Storbritannien  

 

Academic 

Search Elite  

Rose, J.  Dilemmas of 

inter-

professional 

collaboration: 

can they be 

resolved? 

Syftet var att undersöka de 

dilemman som kan 

uppkomma kring att arbeta 

inter-professionellt med 

olika roller, identiteter och 

kontroll. 

Kvalitativ studie. 

Åtta interprofessionella 

team ingick i urvalet, med 

medlemmarna genomfördes 

totalt 54 intervjuer. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade. Frågor 

som behandlades var: tror 

yrkesverksamma i vården 

att kollektiva preferenser 

kan vara en önskvärd 

lösning för identitet- roll- 

och styrnings dilemman. 

Vilka faktorer komplicerar 

förmågan för professioner 

att nå kollektiva lösningar. 

Samtalen spelades in och 

transkriberades. Därefter 

diskuterades även frågorna i 

grupper. 

Bortfall: 5 personer. 

Huvudsakligen är 

slutsatsen att varje 

individ med varierande 

profession måste skapa 

gemensamma mål och 

planer tillsammans med 

de andra i teamet. Att 

anta kollektiva mål kan 

göra att de egna målen 

får läggas åt sidan för 

kollektivets mål vilket 

oftast är det bästa för att 

patienten. Att uppnå 

kollektiva mål påverkas 

av individens syn på sin 

identitet som 

vårdgivare, vilken 

expertis individen har, 

att respektera gränser 

och syn på 

status/hierarki. 

Grad 2 

 

 



 

 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga B7 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2008 

 

Canada 

 

Cinahl 

Sargeant, J., 

Loney, E., & 

Murphy, G.  

Effective 

Interprofession

al Teams: 

“Contact Is 

Not Enough” 

to Build a 

Team 

Syftet var att öka 

förståelse av egenskaperna 

hos ett effektivt 

primärvårdsteam och 

tillhörande lärande hos 

teammedlemmar för ett 

mer effektivt samarbete. 

 

 

Uppbyggd på fokusgrupper 

grundat på “grounded 

theory”. Genom selektivt 

urval bland frivilliga att 

delta rekryterades deltagare 

från 9 primärvårdsdistrikt 

och en kommun. Deltagarna 

fick besvara frågor som: vad 

är dina erfarenheter av 

interprofessionellt 

primärvårdsteam och vilka 

kännetecken har ett effektivt 

team. 

Totalt deltog 61 stycken 

personer. 

Bortfall redovisas ej. 

 

  

5 huvudkaraktärer av 

effektivt vårdteam 

framkom.  

1. Förstå och 

respektera 

teammedlemmarna

s roller.  

2. Förstå att 

teamarbete kräver 

arbete. 

3. Förstå hälso- och 

sjukvården 

generellt. 

4. Praktisk kunskap 

(”Know how”) i 

fördelningen av 

och ansvaret kring 

patientens 

omvårdnad.  

5. Förbättrad 

kommunikation 

ökar förståelsen 

och samarbetet 

mellan 

teammedlemmar.  

Grad 1 



 

 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod           Bilaga C1 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2009 

 

Taiwan 

 

Cinahl 

Chang, W-

Y., Ma, J-C., 

Chiu, H-T., 

Lin, K-C., & 

Lee, P-H.  

Job 

satisfaction 

and perception 

of quality of 

patient care, 

collaboration 

and teamwork 

in acute care 

hospital.  

Var att (a) jämföra nivåer 

av arbetsglädje och 

uppfattningen av kvalité 

på omvårdnad, 

samarbetsrelationer och 

teamarbete bland 

sjukvårdens olika 

professioner på 4 

akutsjukhus och (b) att 

bestämma faktorer 

kopplade till arbetsglädje 

för läkare, sjuksköterskor 

och andra professioner.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Baserad på ett frågeformulär 

på 4 akutsjukhus i Taiwan.  

Då de flesta frågeformulär 

var inriktade på en speciell 

profession satte ett 

forskningsteam ihop ett 

formulär anpassat till denna 

studie.   

Frågorna kunde vara av 

typen: jobbsituation, 

nuvarande vårdkvalité och 

upplevelsen av relationer 

inom och mellan team.  

Alla professioner som hade 

1 års erfarenhet av sitt jobb 

och arbetade heltid bjöds in 

att delta i undersökningen. 

 

Studien hade en 

svarsfrekvens på 52,2 %. 

 

Studien visar på viktiga 

ledtrådar för hur man 

förbättrar samarbete, 

kommunikation och 

kvalitén på 

omvårdnaden genom 

arbetsglädje och 

teamarbete bland 

sjukvårdprofessioner på 

akutsjukhus.  

 

 

Grad 1 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod           Bilaga C2 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapl

ig 

Kvalitet 

2010 

 

USA 

 

Cinahl  

Havens, D., 

Vasey, J., 

Gittell, J. H. 

& Lin, W-T. 

Relational 

coordination 

among nurses 

and other 

providers: 

impact on the 

quality of 

patient care. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors tankar om 

relationell samordning 

mellan sjuksköterskor och 

andra vårdgivare samt hur 

relationell samordning 

påverkade omvårdnadens 

kvalitét. 

Kvantitativ studie. 

Deduktiv metod användes. 

Sjuksköterskor fick besvara 

ett antal frågeformulär. 

Frågor rörde ämnena 

relationell samordning och 

kvaliteten på omvårdnaden. 

Urvalet bestod av fem 

akutsjukhus i Pennsylvania. 

Alla som deltog hade arbetat 

minst 3 månader på enheten.  

747 legitimerade 

sjuksköterskor valde att 

delta i undersökningen 

vilket motsvarar 64 % av 

totala antalet sjuksköterskor 

på sjukhusen. 

Att förbättra 

teamarbetet och med 

det patientsäkerheten 

påverkas bland annat av 

hur bra 

sjuksköterskorna 

kommunicerar och 

förhåller sig till 

varandra och till andra 

professioner. 

Sjuksköterskor spelar 

en vital roll i att skapa 

förutsättningar för att 

ge bästa möjliga vård.  

 

 

Grad 1 
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