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Förord 

Om några veckor förväntas jag kunna möta verkligheten som legitimerad sjuksköterska. 

Föreliggande arbete har skrivits för att knyta ihop säcken i min egen utbildning. I den utbildning 

som jag nu går, det treåriga sjuksköterskeprogrammet har jag upplevt en brist på fokus av 

ämnesområdena: samarbete i vårdteamet samt genus. Jag hoppas att mitt arbete kan hjälpa 

sjukvårdare från alla professioner att få en ökad förståelse för det interprofessionella samarbetet i 

vårdteamet. Jag vill också tacka min handledare Görel Hansebo för goda råd, stöd och 

vägledning. 

 

Eric Rücker, november 2012, Erstaberget, Stockholm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titeln till föreliggande arbete ”Att samtala med någon annan, är att tänka tillsammans” är ett 

citat från socialpsykologen Michael Billigs bok: Arguing and thinking: a rhetorical approach to 

social psychology från 1987.  

 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Att arbeta i interprofessionella vårdteam har i hälso- och sjukvården fått ett stort 

genomslag, både i Sverige och internationellt. Stora förväntningar ligger på arbetssättet, då det 

ska effektivisera, ge adekvat vård snabbare och vara mer patientcentrerad. Det interprofessionella 

vårdteamet beskrivs utifrån en definition som: en grupp av samverkande hälso- och 

sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient 

eller grupp av patienter. Dessutom redogörs och beskrivs vårdteam i förhållande till 

patientsäkerhet, genus och sjuksköterskans roll i arbetet.  

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att beskriva vårdarbetares upplevelser av samarbetet i 

det interprofessionella vårdteamet inom somatisk vård.  

 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt innehåll 

har analyserats med fokus på deras resultat. Nyckelfynd delades in i teman.  

 

Resultat: Resultatet visar att det interprofessionella samarbetet är ett komplext fenomen och det 

presenteras i sju teman. Betydelsen av en fungerande kommunikation i vårdteamet, Betydelsen av 

tillit i vårdteamet, Arbetsklimatet i vårdteamet, Roller i vårdteamet, Informationsflödet i 

vårdteamet, Hierarki i vårdteamet och Organisatoriska faktorer.  

 

Diskussion: Resultatet diskuteras mot Ylva Hirdmans genusteori med fokus på språk, hierarki 

och arbetsroller. Det interprofessionella samarbetet påverkas negativt av föreställningar om 

manligt och kvinnligt. Könens hierarki cementerar relationer mellan yrken och kollegor vilket 

leder till en försämring av det interprofessionella samarbetet. 

 

Nyckelord: Vårdteam, interprofessionellt, samarbete, genus, upplevelser, sjuksköterskan. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: To work in the interprofessional healthcare team is increasingly popular, in 

Sweden and international. Great expectations lay on the method and it’s supposed to give 

adequate care faster, be more cost-effective and give more influence to the patient. The 

interprofessional healthcare team is described from a definition as a: group of collaborative 

healthcare staff with different competences and whit the task to give care to one patient or a 

group of patients. The interprofessional healthcare team is also described in relations to patient 

security, gender and the nurse´s role in the essay. 

 

Aim: To describe healthcare workers experiences of the collaboration in the interprofessional 

healthcare team. 

 

Method: A literature review has been made. Eight scientific articles whit qualitative content 

have been analysed whit focus on their result. Key findings were outsourced and categorised. 

 

Result: The results shows that inter-professional collaboration is complex and and it is 

presented in seven categories: The importance of effective communication in the healthcare 

team, The importance of trusting relations in the healthcare team, Working climate, Roles in the 

healthcare team, The information flow in the healthcare team and Organizational factors.  

 

Discussion: The results are discussed with help from Ylva Hirman´s gender theory whit focus 

on language, hierarchy and work roles. The inter-professional collaboration adversely affected 

by pretence about male and female. The hierarchy of sexes is cementing relations between 

professions and colleagues, leading to deterioration in the inter-professional collaboration. 

 

Keywords: Healthcare-team, inter-professional, Interpersonal, collaboration, gender, 

experience, nurse.  
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1 Inledning 

På mina verksamhetsförlagda utbildningsplatser så har det slagit mig hur omorganisationer och 

förbättringsarbete är en ständig del av arbetet på sjukhusavdelningar. Begrepp som 

marknadsanpassad, resultatinriktad, triage, LEAN-produktion, patientnära vård med mera ekar i 

korridorerna på avdelningarna och det finns alltid någon sammanslagning, neddragning, 

besparing, effektivisering, kvalitetsförbättring eller resursutnyttjande att gemensamt oroa sig för 

och prata om i fikarummet. Jag anser att många av ovanstående begrepp är tillfälliga trender och 

därför också snart oaktuella. Ett begrepp och arbetssätt som jag tror är här för att stanna är 

samarbetet i det interprofessionella vårdteamet. Detta är en vårdform som i sin komplexitet och 

självklarhet har fångat mitt intresse. Appliceringsfrekvensen på sjukhusen talar sitt tydliga språk 

vad gäller att vårdgivarna upplever vårdteamet som kostnadseffektivt och värt att satsa på. 

Vårdteamet påverkar sjukvårdarna och deras arbetsmetoder. Hur upplever vårdteamets 

medlemmar det interprofessionella samarbetet?  

 

2 Bakgrund 

2.1 Vårdteamets uppkomst 

Utvecklingen till att hälso- och sjukvård ges i eller från ett vårdteam började när de medicinska 

specialiteterna utvecklades under början av 1900-talet. Vårdteamet blev då en viktig funktion för 

läkarna att koordinera den specialiserade vården samt att hålla kommunikationslinjerna öppna 

mellan specialister och allmänläkare (Heinermann, 2002, s.3). Under 1930-talet började 

sjuksköterskorna också att förespråka vårdteamets utveckling på sjukhusen, som en metod för 

dem att koordinera arbetet av det växande antalet anställda och de olika yrkesgrupper som 

tillkom (Heinermann, 2002, s.3). Den ökade specialiseringen inom hälso- och sjukvård, de ökade 

tekniska och medicinska möjligheterna samt ökade krav på effektivitet har gjort så att vårdteamet 

fortsätter att utvecklas till ett mer och mer interprofessionellt samarbete (Lundgren, 2009). Under 

2000- talet fortsätter vårdteamet att vinna mark, till stor del på grund av effektivitetskrav och 

medföljande omorganisationsarbete. På dagens sjukhus genomsyras hela organisationen av 
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teamarbetet, inte bara på vårdavdelningarna utan i alla nivåer av organisationen (Heinermann, 

2002, s.4).   

 

2.2 Vårdteamet 

Dalbrekt (2011, s.5)definierar begreppet vårdteam som en ”Grupp av samverkande hälso- och 

sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient 

eller grupp av patienter”. Eftersom vården av patienter kräver ett interprofessionellt vårdteam är 

det uppenbart att samarbete är samma som teamarbete i sjukvården (Beaulieu, D´amour, 

Ferrada-Vileda, Rodriguez, 2005). Samarbetet i hälso- och sjukvården är en dynamisk process 

som involverar två eller fler professionella vårdgivare med kompletterande bakgrund och 

färdigheter. De har samma mål med vården som ges och utför avtalade fysiska och mentala 

insatser i bedömning, planering, åtgärder och utvärdering av patientens vård. Målen uppnås 

genom ett omfattande samarbete, en öppen kommunikation samt delad beslutsfattning och detta 

genererar ett värde för patienten, organisationen och personalen (Xyrichis & Reams, 2007). 

D´amour et. al., (2005) skriver att de tre vanligaste begreppen som används i litteraturen 

för samarbetet mellan flera olika professioner i team är: multi-, inter- och transdisciplinärt 

vårdteam. Författarna redogör för begreppens olika betydelse. Det multidisciplinära teamet 

beskrivs som ett team med låg nivå av interprofessionellt samarbete och där individerna har hög 

nivå av individuell autonomi. Det transdisciplinära teamet beskrivs som ett team med hög nivå 

av interprofessionellt samarbete samt låg nivå utav den individuella autonomin. Det 

interdisciplinära teamet beskriv som ett mer balanserat team med en högre nivå av 

interprofessionellt samarbete än det multidisciplinära samt högre nivå av den individuella 

autonomin än det transdisciplinära teamet (D´amour et. al., 2005). Begreppen används ofta i 

studier utan en tydlig definition eller så används de som synonymer utan någon tydlig 

redogörelse för vilken typ utav team det rör sig om (Blomqvist, 2009; D´amour et. al., 2005). 

Thylefors, Persson & Hellström (2005) hävdar att begreppsförvirringen kanske är ett resultat av 

att en stor mängd studier har skrivits av praktiker och inte av erfarna forskare.  

Fördelarna med det interprofessionella vårdteamet är många och ett rationellt och vanligt 

argument är att lösningar på komplicerade problem kräver en bredd av kunskap och kompetens 

(Heinermann, 2002). Genom gemensam konsultation i det interprofessionella vårdteamet så 
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breddar vårdarna sin kunskap och förståelse för andra discipliner och deras kunskap (Freeman, 

Millner & Ross, 2000). Att samla olika professioners kompetens runt en patient har också setts 

som en grundförutsättning för ett holistiskt synsätt på patienten och dennes problem (Proctor-

Childs, Freeman & Miller, 1998).  

2.3 Sjuksköterskans roll i vårdteamet 

Endacott, Boulanger, Chamberlain, Hendry, Ryan & Chaboyer (2008) skriver att det blir allt fler 

professioner som ska delta i vården av patienten. Eftersom sjuksköterskan är en av de 

yrkesgrupper som har mest kontakt med patienten så är det han som befinner sig i lämpligast 

position för att koordinera vården runt patienten. Det är därför det ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter att koordinera och leda patientens omvårdnad (Endacott et. al., 2008). I 

socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är ledarskap ett av 

sjuksköterskans tre huvudsakliga arbetsområden. Under kompetensområdet arbetsledning så står 

det att sjuksköterskan ska:  

 

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

omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens. Utvärdera teamets 

insatser utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla gruppen och stärka förmågan till 

konflikthantering och problemlösning. Motivera arbetslaget och ge återkoppling i en positiv 

anda. Tillvarata medarbetarnas synpunkter och förslag för att utveckla och förbättra vården. 

Verka för att bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt. 

Underlätta forsknings- och utvecklingsarbete. Leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån 

bästa tillgängliga kunskap medverka i verksamhetsplanering och uppföljning” (s.14).

 

Long, Kneafsey, Ryan & Berry (2002) kommer i sin studie om sjuksköterskans roll i det 

interprofessionella teamet bland annat fram till att en viktig uppgift som sjuksköterskan har i det 

interprofessionella vårdteamet är att vara en koordinerande och kommunikativ central. 

Författarna kallar sjuksköterskan för en ”go between” (s.74) och syftar till att det är 

sjuksköterskan som håller ihop personalgruppen runt patienten och beskriver vidare att de andra 

yrkesgrupperna är beroende av sjuksköterskans information för att kunna utföra sitt arbete. I 

Endacott et. al. (2008) studie om sjuksköterskans ledarskapsroll inom intensivvården 
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sammanfattar de sjuksköterskans ledarskapsroll till tre huvudsakliga områden eller mål. 1; Det 

omedelbara målet för sjuksköterskan är att med sitt ledarskap se till så att kvalitén och 

säkerheten blir bättre för alla patienter. 2; Det som författarna kallar för kontinuitetsmålet är att 

förbättra flödet i vården genom att förbättra kommunikationen mellan alla som är involverade i 

patientens vård. 3; Vidare skriver författarna om hållbarhetsmålet som går ut på att genomföra 

ovanstående genom att stärka andras förmåga att göra så. Det kan då röra sig om nya kollegor, 

studenter och patienter (Endacott et. al., 2008). I sin studie om sjuksköterskan ledarskapsroll i 

vårdteamet delar Dysvik och Furnes (2012) också in sjuksköterskans ledarskapsutmaningar i tre 

nivåer. 1; På organisationsnivå handlar det bland annat om att hitta sätt trots de finansiella 

begränsningar som finns i vården, att välja vem som ska jobba med vem och hitta en bra 

sammansättning i gruppen. 2; På teamarbetesnivå handlar det bland annat om att ha tydliga mål, 

att ha en gemensam plattform, planering och tydliggöra rollerna i planeringsfasen. 3; På 

gruppnivå handlar det om att skapa ett bra arbetsklimat, en god grupprocess, motivera, att kunna 

hantera utmaningar och oväntade situationer samt att ta hand om alla individer i gruppen (Dysvik 

& Furnes, 2012). I en studie av Baggs, Schmitt, Mushlin, Mitchell, Eldredge, Oakes & Hudson 

(1999) hävdar de att sjusköterskans upplevelse av det interprofessionella samarbetet på 

avdelningen står i direkt korrelation till resultatet av patientens vård. Det vill säga; hög upplevd 

grad av samarbete från sjuksköterskorna betyder att fler patienter tycker sig få en adekvat och 

snabbare vård.  

2.4 Genus och vårdteamet  

Enligt Hall (2005) ligger en lång historia av klasskillnader och genusfrågor bakom de 

utmaningar som det interprofessionella samarbetet i vården står inför. Witz (2004) berättar att 

innan industrialiseringen var det kvinnor som stod för det mesta av sjukvården i samhället, då 

utan någon finansiell belöning. Under industrialiseringen så utvecklades den skyddade titeln för 

läkare och eftersom kvinnor då inte fick studera på universiteten så var det mestadels män från 

över och medelklass som kunde utbilda sig (Witz, 2004). När kvinnorna började arbeta utanför 

hemmet blev de hänvisade till sjuksköterskeyrket på grund av att de kvinnliga dygderna ansågs 

passade för yrket (Stuart, 1993). Sjuksköterskeyrket har utvecklats till en självständig profession 

med ett större ansvar för patienterna och organisationen av vården. Det utmanar medicinens 
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auktoritet och gränser (McCallin, 2001). Konflikter och spänningar mellan professioner inom 

vården finns än idag, de triggas av genus och sociala klassfrågor, vilket påverkar barriärerna 

mellan professionerna, också undermedvetet (Hall, 2005).  

Vården framstår som en hierarkisk organisation som till stora delar består av en 

ålderdomlig genusordning med män i toppen och kvinnor i ett mellan och bottenskikt. De män 

som finns i vården har till stor del hög social och ekonomisk status, bland annat läkare, chefer 

och politiker. Under dem finns det i regel kvinnodominerade yrken, bland annat sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden och städare (Öhman, 2009, s.37-43). Enligt Hovelius och 

Johansson (2004) ses olika yrken och arbetsuppgifter som manligt eller kvinnligt, detta leder till 

att arbetsuppgifter delas ut beroende på kön. Genus påverkar också vem som gör vad i samma 

yrkesgrupp. Vårdande yrken som ses som omhändertagande som till exempel sjuksköterskeyrket 

betraktas som kvinnliga och har lägre status (Hovelius & Johanson, 2004). Robertsson (2003) 

fann i sin studie att manliga sjuksköterskor oftare har högre löner och oftare arbetar med något 

som har högre status än sina kvinnliga kollegor. De manliga sjuksköterskorna vidareutbildar sig 

också oftare än kvinnliga sjuksköterskor. Författaren skriver vidare att samhället förväntar sig att 

mannen ska göra karriär och försörja familjen. Dessa förväntningar styr de manliga 

sjuksköterskorna, bland annat mot de mer statusfyllda arbetena (Robertsson, 2003). 

Skitka och Maslach (1996) hävdar att vi alla, mer eller mindre, har en kunskapsstruktur som 

baserar sig på upplevda erfarenheter som organiserar ny information för att förenkla gemensam 

förståelse. När vi är nya i ett team så styr vår kunskapsstruktur om genus och team våra 

förväntningar, antaganden och beteenden (Skitka & Maslach, 1996). Ivanova-Stenzel och Kübler 

(2005) kommer i sin studie om genus och kompetativt teamarbete fram till att män anstränger sig 

mer samt får mer gjort när de tävlar i par med en kvinna. Det motsatta gäller för kvinnor som 

tävlar i par med män, de anstränger sig mindre och presterar sämre. Vidare hävdar författarna att 

det manliga och kvinnliga beteendet beror på att genusstereotypen är att män ska ta hand om 

kvinnor och att kvinnor behöver hjälp. Detta leder till att när kvinnor och män är tillsammans i 

ett team så tar mannen mer den aktiva rollen och kvinnan mer den passiva rollen än när samma 

individer befinner sig i ett team som består av samma kön. Vidare skriver författarna att deras 

resultat stöds av flera psykologiska experiment. Meeker och Weitzel-O'neill (1977) hävdar att 

det tidigare var en allmän åsikt inom sociologin att kvinnor och män har olika egenskaper som 
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de tillför till teamarbete: Att män är resultatinriktade och praktiska specialister och att kvinnor är 

sociala och kommunikativa specialister. Vidare skriver författarna att socialpsykologisk 

forskning på grupper, familjer och personlighetsnivå har till stor del slagit bort den empiriska 

grunden för ovanstående påstående. Författarna menar i sin studie att kvinnors och mäns olika 

beteende i grupp kan förklaras av statusprocessen. Eftersom att män har högre status så förväntar 

vi oss en högre kompetens från dem. Dominant och tävlingsinriktat beteende blir på grund av 

statusprocesen mer legitimt för män än för kvinnor (Meeker och Weitzel-O'neill, 1977).  

2. 5 Patientsäkerhet och vårdteamet 

Eftersom patienter kan vara allvarligt sjuka, beslut om vård och behandling kan tas snabbt och 

att vården är interprofessionell samt högteknologisk så kan ett misslyckat samarbete i vårdteamet 

få mycket allvarliga följder (Sharp, 2012, s.14). Författaren beskriver hälso- och sjukvården som 

en högriskmiljö och jämför med kärnkraftindustrin och flygindustrin där riskerna är stora vid 

avvikelser och där ett avancerat säkerhetstänkande är mycket viktigt för att förhindra olyckor.  

Florence Nightingale talade om vårdskador redan på 1800-talet då hon i ett numera 

klassiskt uttalande sa att det främsta kravet på ett sjukhus är att det inte skall åstadkomma de 

sjuka någon skada (Nightingale, 1863). Detta har modern vård tagits fasta på och idag står det 

skrivet i statens folkhälsoinstitut (2009) att vården inte ska tillfoga patienten lidande eller skada. 

Socialstyrelsen (2010) definition utav vårdskador är: ”lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

en patients kontakt med hälso- och sjukvården” (SOSFS 2010:4, s.4). 

Enligt Joint commission on accreditation of healthcare organisations (2012) så var misstag 

i kommunikationen den största anledningen till avvikande händelser som ledde till vårdskador. I 

analysen av 2455 avvikelser så stod misstag i kommunikationen för hela 70 % (JCAHO, 2012). 

Bristande kommunikation beror ofta på att vi kommunicerar med varandra när vi är upptagna 

och koncentrerar oss på annat och därför inte är mottagliga. Ofta består misstaget i att 

mottagaren feltolkar informationen, ett område där detta är vanligt förekommande är inom 

läkemedelshantering (Sharp, 2012 s.15). Reason (2004) skriver om den mänskliga faktorn som 

ett mynt med två sidor. Det är ofta de misstag och fel som leder till att patienter skadas som får 

stort fokus och den mänskliga faktorn framställs då som en risk. Det diskuteras inte lika mycket 
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om att människor genom att anpassa sig och improvisera dagligen förhindrar allvarliga fel och 

misstag (Reason, 2004). 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har fokus flyttats från ett tänk som genomsyrades 

av att hitta syndabockar med disciplinpåföljder och straff som följd. Istället har en utökat 

betoning på vårdgivarnas ansvar att föra ett systematiskt patientsäkerhetsarbete tillkommit. 

Ansvaret vid misstag har skjutits från individen till systemet. Det innebär att istället för att kritik 

riktas mot den individ som har varit närmast den avvikande händelsen så kan avvikande 

händelser framför allt ledas till brister i bemanning, arbetsmiljö, rutiner, organisation, ledarskap, 

eller liknande (a. a.). Enligt Sharp (2012, s.16) så kan ett dåligt samarbete mellan yrkesgrupper 

leda till att risker för vårdskador ökar. Baldwin och Daugherty (2008) kommer i sin studie också 

fram till att ett dåligt samarbete i det interprofessionella teamet samt bristande helhetssyn kan 

kopplas till risker i patientsäkerhet. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Genus 

Begreppet genus introducerades i Sverige 1988 av professorn, historikern och författaren 

Yvonne Hirdman. Enligt Hirdman (2001) står genus för förhållandet mellan det biologiska och 

det sociala könet. Det biologiska könet är ofta givet eller fast medan det sociala könet är rörligt 

och handlar om kulturella uppfattningar och åsikter om vad som är manligt och kvinnligt. 

Hirdman (2001) menar att ordet genus härstammar från det latinska ordet gen-ere vilket kan 

översättas till kön, släkte, sort och slag.  

Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) så blir vår grundläggande personlighet formad 

efter vilket kön vi tillhör. Under uppväxten förvärvar vi en könsroll. Genom att vi undviker 

sanktioner av olika slag så vi lär oss att följa de idéer och normer som tillhör könsrollerna 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Enligt Connell (2009, s. 22-26) så betonar de flesta samtal om 

genus i vårt samhälle en särskiljning, en dikotomi. Med grunden i den förmodade biologiska 

särskiljningen mellan män och kvinnor så definieras genus som de sociala, kulturella och 

psykologiska skillnad som förstärker eller orsakar särskiljningen av könen. Vidare så skriver 
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författaren att det finns mycket som talar mot användningen av en sådan definition. Ett argument 

är att mänskligt liv inte kan delas upp i två skilda delar och att människans personlighet inte 

enkelt kan delas in i två fack. Vidare skriver Connell att genusforskningen borde flytta fokus från 

den betungande uppdelningen av manligt och kvinnligt och rikta fokus mot relationerna inom 

vilka individer och grupper handlar. Connells definition av genus undviker särskiljningen och 

handlar på ett sätt om hur samhället förhåller sig till människokroppen. Enligt Hirdman (1988) så 

lever vi konstant i ett genussystem som är en av grundreglerna för alla våra sociala relationer. 

Vidare så kallar Hirdman genussystemet för en ordningsstruktur av kön och menar att den 

ordningen påverkar de sociala, politiska och ekonomiska ordningarna. 

3.2 Hirdmans genusteori

Som stöd i föreliggande studie används Hirdmans teori om genussystemet. American 

Association for the Advancement of Science (2012) skriver att en vetenskaplig teori är en eller 

flera väl underbyggda påståenden som upprepade gånger har blivit bekräftade av observation 

eller experiment och som tillsammans bildar ett system som förklarar fenomen eller förhållanden 

i den verkliga världen (AAAS, 2012). Hirdmans teori är ett sätt att förklara varför världen ser ut 

som den gör. Teorin byggs upp av två logiska principer som kallas för, dikotomin och hierarkin.  

 

1) Dikotomin, särhållandets princip. Kvinnligt och manligt ska/får inte blandas. Det är tabu. 

Detta gör så att avstånd bildas eller uppehålls mellan könen. Vi hålls på olika poler, privat och 

på arbetet. 

2) Hierarkin, mannen är människan och normen för hur vi ska vara, de är normala och 

allmängiltiga. Kvinnan är onormal och avvikande. Det andra könet. De jämförs med mannen 

som standard. 

Dessa principer påverkar mäns och kvinnors sociala och ekonomiska status. Uppdelningen på 

arbetsmarknaden kan exemplifiera detta fenomen där olika sorters arbete ses som manligt och 

andra som kvinnligt. Det är också tydligt att manligt arbete generellt har högre status än 

kvinnligt. Hirdman är tydlig med att hennes teori om genussystemet är tillämpningsbar i flera 

kontexter och dess applicerbarhet är en viktig faktor till att den valdes till föreliggande arbete. 
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4 Problemformulering 

De senaste åren så har den svenska och den internationella hälso- och sjukvården genomgått 

betydande organisatoriska förändringar. En av dessa förändringar är utvecklingen av det 

interprofessionella vårdteamet. Vårdteamets betydelse för vården har fått stor fokus både i 

Sverige och internationellt. Stort hopp är satt till den interprofessionella vården då den ska bidra 

till att patienterna snabbare får adekvat vård, vara mera patientcentrerad samt vara resurseffektiv. 

Det interprofessionella vårdteamet ses alltså inte bara som svaret på den ökade belastningen som 

kanske är den största utmaning som svensk sjukvård står inför utan ses som svaret på mycket 

mer än så. Införandet av det interprofessionella vårdteamet har betytt stora förändringar i 

vårdgivarnas sätt att arbeta på. Vad innebär ett närmare samarbete över disciplingränserna för 

vårdteamet och hur upplevs det utav vårdarna?   

 

5 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva upplevelser av samarbete i det interprofessionella 

vårdteamet inom somatisk vård.  

 

6 Metod 

Detta arbete följer Fribergs (2006) riktlinjer för att skriva en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt ”handlar om att skapa en sammanställning av kunskapsläget inom ett visst 

område eller ett problem i sjuksköterskans område” (Friberg, 2006). Det kan också röra sig om 

att skapa en översikt av forskningsläget inför planeringen av ett empiriskt arbete (Friberg, 2006). 

Detta görs genom en granskning av empiriska studier. Åtta studier har granskats och samtliga har 

varit kvalitativa i sin ansats. En kvalitativ metod används för att få en djupare förståelse för 

fenomen som har med personers upplevelser, erfarenheter och förväntningar att göra (Friberg, 

2006). Studierna som har analyserats i föreliggande arbete har en gemensam nämnare i att 

samtliga är intervjustudier. Intervjuerna har utförts på olika sätt, några har utfört individuella 

intervjuer och andra har utfört intervjuerna i grupp. Vissa av studierna har också kompletterande 

informationskällor till intervjuerna. Det rör sig då om till exempel iakttagelser av vårdteamets 
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samarbete som kombineras med intervjuer för att få en djupare förståelse för upplevelsen av 

specifika situationer. Jag valt att genomgående använda mig av begreppet interprofessionellt i 

arbetet. Jag använder det som ett samlingsbegrepp för samtliga former av team, då prefixet inter- 

är det begrepp som enligt D´amour et. al., (2005) har mest bredd och kan användas på flest typer 

av grupper. 

6.1 Datainsamling 

Jag har valt att använda sökmotorn Cinahl för att den enligt Polit och Beck (2010, s.176) är den 

mest innehållsrika elektroniska databasen för vårdvetenskaplig litteratur. Jag har använt mig av 

avgränsningarna: årtal 1993 till nutid, fulltext, abstrakt available samt peer reviewed.  

De sökord jag har använt mig av är: nursing, collaboration, interdisciplinary relations, 

multidisciplinary care team, communication, communication skills, healthcare, teamwork, 

effective communication, interdisciplinary och group dynamics. Se bilaga 1 för sökhistorik. 

Sökorden valdes ut för att passa syftet och jag fick 2 till 171 träffar beroende på vilka 

kombinationer utav sökord som användes och totalt hittades 477 artiklar.  

6.2 Urval 

Materialet har begränsats till att innefatta studier om somatisk vård. Det finns alltså ingen 

avgränsning till en viss typ utav somatisk vård. Studier från psykiatrisk vård var vanligt 

förekommande och dessa har då uteslutits. Mitt tillvägagångssätt i selektionsprocessen av de 

funna artiklarna var att jag började med att läsa titeln och redan där kunde en stor del av de cirka 

400 studierna sorteras bort för att de inte passade mot syftet. Sammanfattningen lästes i de 

artiklar som var kvar och ytterligare några kunde då sorteras bort. Resterande artiklar lästes i sin 

helhet och om artiklarna ansågs lämpliga valdes de ut. Slutligen valdes 8 artiklar ut för analys. 

Se bilaga 2 för utvalda artiklar. En kontroll gjordes enligt Fribergs metod för att granska 

kvalitativa studier (2006, s.119) som innehåller kontroll av de väsentliga delarna i ett kvalitativt 

arbete och samtliga artiklar har en adekvat vetenskaplig standard. 

6.3 Analys 

Analysens metod är i föreliggande studie utförd i enlighet med Fribergs (2006, s.121-122) samt 

Dahlborg Lyckhages (2006, s.124-130) metod att analysera studier. Polit och Becks (2010, s. 



11 

 

184) rekommendation att hitta gemensamma mönster och fokusera på de som är mest relevanta 

och tillämpliga togs också hänsyn till. Först lästes studierna i sin helhet flera gånger för att jag 

skulle få en djupare förståelse för dem. Utarbetandet av matris 2 bidrog till att jag också fick en 

översikt över de valda studierna. Efter det så fokuserade jag i enlighet med Friberg (2006, s.121) 

mig på studiernas resultatdel där nyckelfynd identifierades och de kodades och delades in i 

kategorier som svarade mot syftet. Indelningen gick till så att jag läste studiernas resultatdel igen 

och jag använde färgpenna och stödanteckningar för att få ut textens betydelse. Frågor som jag 

ställde mig under den här processen var; vad står det och vad innebär det? Det textinnehåll som 

blev kvar kodades och sorterades för att kunna få en överblick och kunna sortera in dem i 

kategorier. Sju kategorier bildades.

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) har allmänna litteraturöversikter ofta ett för litet urval 

utav rådata för att urvalet ska representera forskningsläget. Risken finns också att författaren 

väljer artiklar som stödjer sin egen ståndpunkt, det blir då vad Forsberg och Wengström (2008) 

kallar ett selektivt urval. Detta beaktades i analysen av studierna och i sammanställningen av 

resultatet.  

Samtliga studier som har används i arbetet är godkända för publicering i sina respektive 

tidskrifter. Jag har gjort mitt yttersta för att i föreliggande arbete föra fram de granskade 

studiernas budskap och att återge de analyserade studiernas resultat och inte medvetet vinkla 

resultaten. Jag har också varit noggrann med att referera till primärkällor. 

Eftersom samtliga av de utvalda artiklarna är skrivna på engelska och för att det inte är mitt 

modersmål, så har extra hänsyn tagits till att översätta dem korrekt. Google translate samt 

Bonniers engelska – svenska lexikon har använts frekvent för att översätta ord vars betydelse 

inte är känd för mig. 
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8 Resultat 

Resultatet presenteras nedan i sju kategorier. De kategorier som presenteras är: Betydelsen av en 

fungerande kommunikation i vårdteamet, Betydelsen av tillit i vårdteamet, Arbetsklimatet i 

vårdteamet, Roller i vårdteamet, Informationsflödet i vårdteamet, Hierarki i vårdteamet och 

Organisatoriska faktorer. 

8.1 Betydelsen av fungerande kommunikation i vårdteamet 

Något som var återkommande i fler studier var teamets förmåga att anpassa sitt språk till de som 

adresseras med budskapet. Kommunikationsproblem uppstod på grund utav att de olika 

yrkesgrupperna använde sig av olika språkbruk (McCalin, 2006; Miller et. al., 2008; Street & 

Blackford, 2001; Suter et. al., 2009). Street och Blackford (2001) skriver att det är vanligt att 

sjuksköterskor ofta anpassar sitt språk till ett mer medicinskt sådant när de pratar med läkare om 

en patient. Detta görs för att läkaren ska få förtroende och respekt för sjuksköterskan. Vidare 

skriver författarna att beteendet också kan bekräfta ett reduktionistiskt synsätt av patienten samt 

att den holistiska synen kan bli lidande (Street & Blackford, 2001). Suters et. al. (2009) studie tar 

upp vikten av att kunna anpassa sitt språk till att kunna kommunicera med olika yrkeskulturer 

som en faktor som hjälper samarbetet i det interprofessionella teamet. McCallin (2006) skriver 

att om kommunikationen ska vara så effektiv som möjligt så måste antaganden om roller, språk, 

och värden prövas. Alla dessa påverkar teamets kapacitet (McCallin, 2006). Vidare skriver Street 

& Blackford (2001) att förmågan för vårdteamet att arbeta effektivt tillsammans bygger på att 

det finns ett gemensamt språk för överföringen utav information. I vårdsituationer så kan 

situationen snabbt förändras och det är då nödvändigt att teamet är i konstant kontakt med 

varandra för att kunna ge en direkt och adekvat vård (McCallin, 2006). Garon (2012) skriver att 

för starka känsloyttringar kan försämra en god kommunikation. Att vara för passionerad kan 

skada kommunikationen. Vidare skriver författaren att individerna i vårdteamets kulturella 

härkomst kan spela en betydande roll för kommunikationen. Likaså om individerna känner sig 

osäkra på språket (Garon, 2012). 
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8.2 Betydelsen av tillit i vårdteamet 

Vikten av att medlemmarna i vårdteamet känner tillit och litar på varandra är ett återkommande 

tema i studierna (Jünger et al, 2007; McCallin, 2006; Street & Blackford, 2001; Suter et. al., 

2009). Suter et. al. (2009) betonar den individuella förmågan att skapa relationer där vårdteamets 

medlemmar känner tillit och respekt för varandra. Vidare skriver författarna att det är viktigt att 

alla i teamet har en önskan om att fortsätta lära sig då man ska föra samarbetet framåt. 

McCallin (2006) beskriver att det är nödvändigt för vårdteamets medlemmar att lita på sina 

kollegors kompetens för att samarbetet skall fungera. Enligt Street & Blackford (2001) så är det 

bra för sammanhållningen när vårdteamet ställs inför situationer där gruppens olika medlemmars 

kompetens behövs. Jünger et. al. (2007) instämmer i betydelsen av tillit i vårdteamet och 

beskriver en vetskap som vårdarna har, av att kunna få stöd och hjälp om och när det behövs, 

som en grundpelare i teamarbete.  

8.3 Arbetsklimat i vårdteamet 

En återkommande faktor som är viktig för ett effektivt samarbete i vårdteamet är arbetsklimatet 

(Delva et. al., 2008; Garons, 2012; Jünger et. al., 2007;  McCallin, 2006). Jünger et. al. (2007) 

skriver att ett gott arbetsklimat, harmoni i gruppen och goda relationer är viktiga faktorer för ett 

gott samarbete i vårdteamet. Delva et. al. (2008) skriver vidare att ett effektivt samarbete i 

vårdteamet bygger på att kommunikationen baseras på respekt och en känsla av komfort med 

andra medlemmar i vårdteamet. Att alla ska känna sig som en självklar del i vårdteamet är 

mycket viktigt för teamets effektivitet (Delva et. al., 2008). McCallin (2006) skriver att en 

vårdare måste känna att det är ok att göra misstag utan att bli pålagd skuld från teamet, något 

som påverkar individens villighet att ta ansvar för sitt beteende och för sina kollegors.  

Garon (2012) studie visar på betydelsen av ett öppet arbetsklimat och identifierade chefen 

som en huvudperson för att skapa en miljö som är öppen och som möjliggör positiv 

kommunikation. De metoder som chefen kan använda för att skapa ett öppet arbetsklimat var 

bland annat att använda en filosofi av öppna dörrar, vara en god lyssnare samt att ge positiv 

feedback till de som kommer med synpunkter (Garon, 2012). Vidare så skriver författaren att 

den högsta administrativa ledningen också har ett ansvar för att skapa ett öppet klimat som 

möjliggör positiv kommunikation. 
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Att det finns en överenskommelse om en vårdfilosofi är viktigt för ett effektivt samarbete i 

vårdteamet (Jünger et al, 2007; McCallin, 2006; Street & Blackford, 2001). Jünger et. al. (2007) 

betonar vikten av att vårdteamet får tillräckligt med utrymme för att diskutera målbilden för att 

teamet ska få en koherent vårdfilosofi. McCallin (2006) konstaterar att kollektivt ansvarstagande 

har en signifikant effekt på teamets kapacitet. Teamet är då medvetet om sitt kollektiva ansvar 

och visar ett gemensamt ansvar mot patienten, organisationen, samhället samt till teamet självt 

(McCallin, 2006). 

8.4 Arbetsroller i vårdteamet 

Att medlemmarna i vårdteamet inte respekterar eller har förståelse för varandras roller i gruppen 

är en vanlig orsak till konflikt och till att samarbetet i vårdteamet fungerar sämre (Delva et. al., 

2008; Kvarnström, 2008; Miller et. al., 2008; Street & Blackford, 2001; Suter et. al., 2009). I 

Streets och Blackfords (2001) studie framkom det att en vanlig källa till konflikter inom 

arbetsgruppen var diskussionen om det är läkaren eller sjuksköterskan som skall vara ansvarig 

för patienten eller vems patient det egentligen är. Ett sådant beteende kan utveckla sig till ett 

yrkesmässigt revirbeteende som kan vara ett hinder för kontinuiteten i det interprofessionella 

samarbetet (Street & Blackford, 2001). Vidare skriver Kvarnström (2008) att om en medlem i 

vårdteamet går över gränsen till en kollegas professionella territorium så kan det skapas 

konflikter, vilket påverkar samarbetet negativt. Suter et. al. (2009) beskriver att när någon 

upplever att andra är på väg att ta över ens roll i teamet, blir den personen beskyddande över sitt 

arbete och kan visa motvilja mot att samarbeta. I Delvas et. al. (2008) studie var det varierande 

hur de olika rollerna i vårdteamet uppskattas av dess medlemmar. Några upplever att de har god 

kännedom om vad deras kollegor har för roll i vårdteamet samt att de skulle kunna axla 

varandras roller och andra utryckte en önskan att lära sig mer om de andras roller i vårdteamet 

(Delva et. al., 2008). Utöver att en brist på förståelse för hur rollerna i arbetsgruppen är 

disponerade kan skapa irritation mellan individer, så kan det också leda till ett underanvändande 

utav professionell expertis (Suter et. al., 2009). Vårdarna uppgav att deras skyldighet att 

undervisa studenter kunde krocka med vården som ges till patienterna och att undervisningen 

kunde leda till att de glider ifrån sin roll i vårdteamet, vilket kan försvåra samarbetet (Delva et. 

al., 2008). 
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8.5 Informationsflödet i vårdteamet 

En viktig faktor för ett effektivt samarbete som återkom i flera studier, var förmågan att 

uppskatta vad de andra yrkesgrupperna behövde veta för att kunna göra sitt jobb effektivt 

(McCallin, 2006; Street & Blackford, 2001; Suter et. al., 2009). McCallin (2006) skriver att ett 

fungerande informationsutbyte sågs som en viktig faktor för teamets effektivitet. Om inte alla i 

teamet får tillgång till samma information så kan de inte samarbeta effektivt (Kvarnström, 2008). 

Enligt Jüngers et. al. (2007) så var bristen på kommunikation tillsammans med kolliderande 

arbetsuppgifter de faktorer som nämndes flest gånger som var ett hinder för ett lyckat samarbete.  

I Kvarnströms studie (2008) beskrivs ett ojämnt informationsflöde som ett hinder för samarbetet. 

Garon (2012) skriver om vikten av tydlig respons på informationen. Om personalen upplever att 

den information som de delat med sig av inte leder till något så tappar de motivationen för att 

upprätthålla ett gott informationsflöde. 

I Millners et. al. (2008) studie så kritiserade läkare den holistiska information som 

rapporteras om patienten från sjuksköterskan, och hävdar att det är en orsak till att det 

interprofessionella rondandet är ineffektivt. Liknande tankar har legat till grund för utvecklingen 

av standardiserade checklistor för rapportering mellan yrkesgränserna. Något som i sin tur 

kritiseras av sjuksköterskor för att de har för stor fokus på medicinska frågor (Millner, 2008). 

Sjuksköterskor fann att de ofta fick bristfällig information av läkare för att kunna börja ge en 

direkt och lämplig omvårdnad (Street & Blackford, 2001). 

 

8.6 Hierarki i vårdteamet 

Ett problem som vårdarna upplevde var den hierarkiska ordningen i vårdteamet då vissa 

yrkesgruppen hade högre rang än andra och att detta leder till att det var svårare för andra 

individer att känna sig av värde för teamet (Kvarnström, 2008). Det upplevdes att läkare har mer 

makt i teamet på grund av att de har tillgång till mer information och upplevelsen av att allt 

arbete måste anpassas för att passa deras krav samt att de kan ställa in patientmöten utan att 

tänka på konsekvenserna för resten av teamet (Delva et. al., 2008). I Kvarnströms studie (2008) 

så upplevde vårdarna att alla i vårdteamet inte ges chansen att bidra med sina åsikter om 

patientens vård. Vidare hävdar författaren att de olika professionernas kunskap inte värderades 
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lika eller i vissa fall inte användes överhuvudtaget. Det upplevde både de som kände sig 

drabbade och de som beskrev situationen från ett åskådarperspektiv. Detta ledde till att hela 

gruppens potential inte utnyttjades fullt ut samt att gruppen inte får en holistisk bild av patientens 

problem (Kvarnström, 2008). McCallin (2006) skriver att förmågan att känna igen olika 

disciplinära synsätt kräver en villighet att vara öppen och ärlig och att skapa icke hierarkiska 

arbetsrelationer där man litar på varandra 

 

8.7 Organisatoriska faktorer  

Förändringar i organisationen så som förändringar i teamets medlemmar, teamets storlek, ökat 

patientflöde och otillräcklig planering kan leda till osäkerhet, tystnad och påverka känslan av 

tillhörighet (Delva et. al., 2008; Jüngers et. al., 2007; Kvarnström, 2008; Millners et. al., 2008; 

Street & Blackford, 2001). Om en vårdavdelning har många timvikarier eller stor 

personalomsättning så blir samarbetet lidande (Delva et. al., 2008). I Jüngers et. al. (2007) studie 

tyckte mer än hälften av de intervjuade att den viktigaste faktorn för ett lyckat samarbete var ett 

jämnt arbetsflöde. Ett stort hinder för det interprofessionella samarbetet som uppdagades i 

Millner et. al. (2008) studie var att sjuksköterskor ofta inte hade tid att medverka på de 

interprofessionella mötena på grund av sina arbetsuppgifter på avdelningen. På en arbetsplats så 

kom de oftast till redan sittande kollegor, gjorde snabbt sin presentation och återgick sedan till 

avdelningen (Millner, 2008). I Street och Blackfords studie (2001) så är det ett problem att 

sjuksköterskor och läkare sällan hinner sätta sig ner och diskutera kontinuiteten i patientens 

fortsatta vård. Kommunikationen fungerar bättre på avdelningar där man har en så kallad 

koordinator (McCallin, 2006). Erfarna sjuksköterskor och läkare tyckte att skickliga 

vidareutbildade sjuksköterskor har en god position för att koordinera den interprofessionella 

vården (McCallin, 2006). 
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9 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar: metod- och resultatdiskussion. 

9.1 Metoddiskussion  

Det hade varit mer gynnsamt att analysera fler än åtta artiklar för att göra litteraturöversikten mer 

trovärdig. Databas Cinahl användes endast och detta skulle kunna vara en nackdel då en 

användning av flera olika sökmotorer skulle få större spridning i de olika artiklarnas härkomst 

och design. Anledningen till att jag i föreliggande arbete endast använde sökmotorn Cinahl var 

att jag vid den preliminära sökningen använde flera sökmotorer och observerade då att resultatet 

var liknande som Cinahl. Det som främst skiljde sig var att det var fler artiklar som inte 

härstammade från en vårdvetenskaplig ämnesbas. Årtalsbegränsningen 1993 – 2013 användes. 

Ingen studie som valdes ut för analys var äldre än 11 år. Detta kan ses som en styrka i arbetet då 

upplevelserna som arbetet bygger på är relevanta för dagens sjukvård. Det kan också möjligtvis 

tolkas som att det är ett modernt forskningsområde.  

Sökorden översattes direkt med googletranslate från svenska. Detta skulle kunna vara ett 

misstag då databaserna har ämnesordlistor som man kan använda sig av. Sökorden visade sig 

vara relevanta då de utvalda artiklarna i studien svarade mot syftet. En litteraturöversikt är en 

återberättelse av redan berättat material. I det här fallet så återberättas upplevelser av det 

interprofessionella samarbetet. Detta kan orsaka en förvrängning av de ursprungliga 

upplevelsernas betydelse. 

Ingen begränsning har gjorts vad gäller härkomst vid informationssökningen. Artiklarna 

som analyserats härstammar från Sverige, Nya Zeeland, Australien, Tyskland, England och 

Kanada. Faktumet att samtliga är västerländska höginkomstländer med liknade sjukvårdssystem 

kan ha bidragit till en mer enhetlig bild av upplevelser vilket kan ha underlättat kategoriseringen 

av resultatet. Att artiklarna som analyserats handlar om olika typer av somatisk vård skulle 

kunna innebära en svårighet i kategoriseringen då upplevelserna skulle kunna tänkas vara 

spretiga och olika. Studierna visar till stor del på enhetliga upplevelser av det interprofessionella 

samarbetet vilket har underlättat kategoriseringen i föreliggande arbete. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Syfte med föreliggande studie är att beskriva vårdarnas upplevelse av samarbete i det 

interprofessionella vårdteamet. De kategorier som presenterats i resultatet är: Betydelsen av en 

fungerande kommunikation i vårdteamet, Betydelsen av tillit i vårdteamet, Arbetsklimatet i 

vårdteamet, Arbetsroller i vårdteamet, Informationsflödet i vårdteamet, Hierarki i vårdteamet 

och Organisatoriska faktorer. 

Att de olika professionerna har kommunikationsproblem på grund av att de har ett språk 

som skiljer sig åt är en återkommande faktor som presenteras i resultatdelen betydelsen av en 

fungerande kommunikation i vårdteamet. D´amour et. al., (2005) hävdar att en orsak till 

problemet är att professionerna har olika utbildningar där olika språk och värden förespråkas. 

Under sin utbildning så formas blivande vårdare mot sin professions specifika ramar och 

värderingar. Dessa formar hur patienter och kliniska miljöer uppfattas och kommunikationsstilar 

formas under utbildningen (D´amour et. al., 2005). Trots nya förbättringar i vårdutbildningarna 

angående interprofessionell vård så är de olika professionernas vårdutbildningar ofta helt 

separata från varandra. Studenterna får därför begränsad information och inlevelse i de andra 

vårdprofessionernas kunskaper och kompetens (Rose, 2011). Detta betyder att det 

interprofessionella teamet består av individer som har professionella identiteter, 

kommunikationsstilar och som kan ha olika och ibland motstående prioriteringar. Leonard, 

Graham och Bonacum (2004) bekräftar resonemanget om professionernas olika 

kommunikationsstilar och beskriver i sin studie att en medvetenhet bland vårdpersonalen om att 

läkare och sjuksköterskor har utbildats i att ha olika språk är avgörande för ett gott samarbetet i 

vårdteamet. 

Det är inte orimligt att hävda att de språkliga skillnader som finns i vårdteamets olika 

professioner, inte enbart har med utbildning och yrkesmässiga normer att göra utan också har sin 

grund i föreställningen om manligt och kvinnligt. I enlighet med Hirdmans genusteori om 

könens dikotomi och hierarki så skiljs könens språkbruk åt och mannens språk blir normen. 

Nilsson och Waldemarson (2007) pekar i sin bok på att skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt kan härledas dels till kulturella skillnader men också till maktstrukturella skillnader, då 

gäller det de sociala positioner som män och kvinnor har i samhället. Fortsättningsvis skriver 

författarna att man kan göra skillnad på abstrakt och konkret kommunikation och kopplar det till 
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manligt och kvinnligt samt makt och inte makt. Stereotypt manligt språk är alltså associerat till 

makt, och kvinnligt språk är associerat till motsatsen (Nilsson & Waldemarson, 2007). Nilsson 

och Sätterlund-Larsson (2005) skriver i sin studie att både manliga och kvinnliga 

chefssjuksköterskor beskrev manlig kommunikation som rak och okomplicerad. Den kvinnliga 

kommunikationen beskrevs i motsats till männens kommunikation som att de ofta pratar runt 

ämnet och undviker ämnets kärna. Vidare skriver författarna att det är vanligt att 

chefsjuksköterskorna av båda könen tycker att de kan kommunicera rakare och bättre med män 

samt att kvinnor upplevs ha problem med att i diskussioner vara kontrollerade och lugna. 

Författarna hävdar slutligen att det manliga språket är det som sjukvården eftersträvar, 

framförallt på chefspositioner. Den manliga kommunikationen är alltså normen som den 

kvinnliga kommunikationen jämförs med och ställs i skuggan utav. Mannens företräde före 

kvinnan genomsyrar alltså också sättet som vi pratar på. Jag hävdar att sättet som vi 

kommunicerar på kan kopplas till de sociala rollerna samt vilken status som vi har i teamet. 

Enligt Meeker och Weitzel-O'neill (1977) så kan mäns och kvinnors roller i teamets samarbete 

förklaras med statusprocessen. Vidare så skriver de att män har generellt en högre status än 

kvinnor vilket leder till att en högre kompetens förväntas från män än från kvinnor. Jag vill med 

ovanstående fakta som stöd hävda att de språkliga skillnaderna som existerar och som skapar 

kommunikationsproblem i vårdteamet till stor del har sin orsak i det som Hirdman kallar 

genusets hierarki och dikotomi. 

 En återkommande faktor som presenterades i resultatdelen betydelsen av tillit i 

vårdteamet var betydelsen av att medlemmarna i vårdteamet litar på och känner sig trygga med 

varandra. Detta stöds av en studie från Thylefors, Persson och Hellström (2005) som visar på att 

vårdteamets effektivitet kan kopplas direkt till en stödjande atmosfär och känslan av tillit i 

vårdteamet. Leonard, Graham och Bonacum (2004) stödjer med sin studie också tesen att det 

viktig att skapa en miljö där alla i teamet känner sig säkra och trygga med varandra. I 

resultatdelen arbetsklimatet i vårdteamet presenterades betydelsen av ett gott arbetsklimat, 

harmoni samt goda relationer för samarbetet i vårdteamet. Det framkom också att det är viktigt 

att det ska finnas en acceptans för att göra misstag i vårdteamet utan att bli syndabock. 

Betydelsen av att alla känner sig som självklara medlemmar i teamet framkom samt att det finns 

en gemensam vårdfilosofi i vårdteamet är också viktigt för vårdteamets samarbete. Thylefors, 
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Persson och Hellström (2005) kopplar i sin studie ett gott arbetsklimat till ett effektivt samarbete. 

I deras studie är arbetsklimat bland annat en acceptans av gemensamma mål samt en nöjdhet 

med teamets prestationer och effektivitet. Passande komposition utav teamets medlemmar, 

uppmuntran av individuella prestationer samt ett öppet klimat är också viktiga faktorer för 

samarbetet som författarna kopplar till arbetsklimatet. 

Det framkom också i resultatet att vårdarna upplevde att vissa yrkesgrupper i vårdteamet 

har högre status än andra och att deras åsikter och kompetens därför värderades olika. Detta 

presenterades i resultatdelen hierarki i vårdteamet. Kvarnström (2007) bekräftar i sin studie att 

den status som en yrkesgrupp har, påverkar hur till vida deras professionella kunskap tas tillvara 

på i vårdteamet. Vidare skriver författaren att hierarkiska värderingar påverkar teamens 

samarbetsförmåga negativt samt upplevelsen av att värderas i teamet (Kvarnström, 2007). Av 

forskningslitteraturen framgår att man idag vet mycket lite om i vilken utsträckning vårdteams 

patientinsatser verkligen präglas av den breda kompetens som finns i det interprofessionella 

vårdteamet (Blomqvist, 2004). Baggs et. al. (1997) stödjer det faktum som säger att 

hierarkisystem och maktobalans i är en hindrande faktor för det interprofessionella vårdteamet. 

För att ett bra samarbete skall uppnås så måste alla i teamet betraktas som likvärdiga kollegor 

(Baggs et. al., 1997). Lindgren (1999, s.66) skriver att genusvärderingen påverkar 

arbetsorganisationer kraftigt, då vår syn på könens olika värde leder till att vi tar en högre 

kompetens från män än från kvinnor för givet. Vidare beskriver författaren att dessa 

förväntningar genom tiden blir en realitet då kvinnors och mäns självförtroende och handlande 

anpassar sig efter förväntningarna. Förväntningar som med tiden också märks i en skillnad i 

storleken på lönen samt sociala positioner (Lindgren, 1999). Nilsson och Sätterlund-Larsson 

(2005) kommer i sin studie fram till att manliga chefssjuksköterskor upplever att de har fått ett 

dubbelt stöd i sin karriärsutveckling. De har både fått stöd av sina kvinnliga kollegor samt att de 

upplever att de värderas högre av arbetsgivare (Nillson & Sätterlund-Larsson, 2005). Ivanova-

Stenzel och Kübler (2005) skriver i sin studie att kvinnor underpresterar i teamarbete som utförs 

tillsammans med män samt att män överpresterar i teamarbete som utförs tillsammans med 

kvinnor. Vidare så hävdar författarna att den sociala föreställningen om att män ska hjälpa 

kvinnor och att kvinnor behöver hjälp, ligger till grund för att män tar en central position i 

teamarbete tillsammans med kvinnor samt att kvinnor drar sig tillbaka och stöttar männen. Jag 
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vill med ovanstående fakta som stöd hävda att dessa genussystem bidrar till upprätthållandet av 

en hierarki av professioner i vårdteamet som leder till ett sämre interprofessionellt samarbete. 

10 Slutsats 

Jag har under arbetets gång inte stött på en enda vetenskaplig artikel som behandlar ämnet genus 

och vårdteam. Studier om vårdteam kan ibland snudda vid ämnet genus och ofta antyda dess 

betydelse och behovet av forskning av detta ämne. Genusforskningen överlag inom vården visar 

vid litteratursökning få träffar. Då handlar det främst om att mannens kropp, symtom och 

behandling har använts som norm också för kvinnors medicinska vård. Detta har fått oerhört 

negativa konsekvenser för kvinnor i vården. Med anledning av att denna forskning fortfarande är 

i sin linda kommer den troligtvis att öka betydligt den närmaste framtiden. 

Jag har under arbetet med föreliggande studie stött på en uppgivelse över att det 

interprofessionella samarbetet är taget för givet av vårdgivare samt av vårdutbildningarna. Enligt 

Baggs et. al., (1999) så resulterar bristfällig kommunikation och ett dåligt interprofessionellt 

samarbete i att risken för vårdskador ökar, vårdtiden blir längre, resursförbrukningen blir större 

och att missnöjet ökad hos patienten. Det är i resultatet i föreliggande arbete uppenbart att 

vårdarna upplever att det finns brister i det interprofessionella vårdteamets samarbete. Därför är 

det också förvånande att arbetsgivare ofta tar ett interprofessionellt samarbete för givet. Det är 

också förvånande att vårdutbildningarna inte fokuserar mer på det interprofessionella samarbetet.  

Artiklarna som analyserats visar till stor del på enhetliga upplevelser av det interprofessionella 

samarbetet. Det tycker jag är mycket intressant. Om problemen är liknande inom all somatisk 

vård så skulle lösningarna på problemen också kunna vara liknade. 
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CINAHL with Full 

Text  

Major heading 

”communication” 

AND “nurs*” AND 

”teamwork” 

171 3 

CINAHL with Full 

Text  

”nursing” AND 

”interpersonal- 

relations” AND 

”communication” 

AND ”group 

dynamics” 

2 1 

CINAHL with Full 

Text  

nursing AND 

effective 

communication 

AND 

Multidisciplinary 

Care Team 

39 1  

CINAHL with Full 

Text  

interprofessional 

relations AND 

collaboration AND 

teamwork AND 

nursing 

35 

 

1  

CINAHL with Full 

Text 

 

 

healthcare AND 

teamwork AND 

nursing 

 

148 1 

CINAHL with Full 

Text 

communication 

skills AND 

interprofessional 

AND collaboration 

82 1 
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l care. 
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Dubbla arbetsmål (utbilda nya vårdare 

och vårda patienter), utbildning och 

medlemskap i teamet och teamets 

funktion. 

Garon, M. Speaking up, 

being heard: 

registered 

nurses 

perception 

of workplace 

communicati

on. 

2012, USA. 

Journal of 

nursing 

manageme

nt. 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattning av deras egen 

förmåga att höja rösten och 

höras på arbetsplatsen. 

Kvalitativdeskriptiv metod. 33 

sjuksköterskor och 

chefssjuksköterskor från olika 

vårdavdelningar delades upp i 

fokusgrupper och intervjuades i 

semistrukturerade intervjuer. Data 

analyserades med en tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet delades upp i tre kategorier: 

faktorer som påverkar förmågan att 

säga ifrån, reaktioner i mottagandet 

utav informationen och vad 

informationen leder till. Vikten av att 

arbetsledaren skapar ett öppet 

arbetsklimat betonas. 

Kvarnström, 

S. 

Difficulties 

in 

collaboration

: A critical 

incident 

study of 

Inter-

Professional 

healthcare 

teamwork. 

2008, 

Sverige. 

Journal of 

Inter-

Professiona

l care. 

Beskriva hälso- 

sjukvårdsarbetares upplevda 

svårigheter i det inter-

professionella samarbetet. 

”Critical-Incident” metoden 

användes i individuella 

semistrukturerade intervjuer med 

18 hälso- sjukvårdsarbetare som 

arbetar i ett vårdteam.  

Kvalitativ latent innehållsanalys 

användes för att identifiera 

underliggande betydelser. 

 

 

Resultatet delas upp i tre kategorier: 

Svårigheter som uppstod när individer 

i teamet fick axla manteln av sin 

profession i mötet med andra 

professioner. När de olika 

professionernas kunskap kolliderar 

samt organisatoriska faktorer.  
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McCallin, A. 

  

  

Inter-

disciplinary 

teamwork: 

Labeling is not 

enough. 

2006, Nya 

Zeeland. 

Journal of the 

Australasian 

Rehabilitation 

Nurses 

Association.

  

Fokuserar huvudsakligen 

på interdisciplinärt 

teamwork i relation till 

teamets utveckling. 

”Grounded theory”-metod 

användes för att analyera data 

från intervjuer och 

observervationer i arbete från 

44 vårdarbetare som jobbar i 

vårdteam.    

Visar bland annat på att individer 

måste bryta gamla tankemönster 

om yrkesstereotyper för att kunna 

samarbeta. När tänkandet 

förändras så utvecklas teamarbetet 

Miller, K-L., 

Reeves, S., 

Zwarenstein, 

M.,  

Beales, D.J., 

Kenaszchuk, C 

Nursing 

emotion work 

and inter-

professional 

collaboration in 

general internal 

medicine wards: 

a qualitative 

study. 

2008, Kanada. 

JAN original 

research 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

känsloarbete och 

interprofessionella 

samarbete för att förstå och 

förbättra samarbetet i 

omvårdnad.  

Kvalitativ deskriptiv metod 

användes när 50 vårdarbetare 

från på tre sjukhus 

observerades under arbete. 

Sedan utfördes 

semistrukturerade intervjuer 

med dem. Data analyserades 

med hjälp av en modifierad 

innehållsanalys som 

angreppssätt.  

Sjuksköterskors samarbete med 

andra yrkesgrupper influeras 

betydligt av känsloarbete. 

Sjuksköterskors kåranda, 

konflikter i korridorerna med 

läkare och det inter-professionella 

teamets oförmåga att se betydelsen 

av omvårdnadens centrala 

värderingar. 

Street, A. & 

Blackford, J. 

Communication 

issues for the 

interdisciplinary 

community 

palliative care 

team 

2001, 

Australien. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att undersöka och 

diskutera 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare i 

palliativ vård. 

Kvalitativ metod och kritisk 

ansats användes vid insamling 

och analys. Intervjuer och 

fokus grupper med 40 

sjuksköterskor från palliativ 

vård, sjukhusvård och 

primärvård. Kvalitativ 

innehållsanalys användes.  

Faktorer som påverkade 

kommunikationen var 

sjuksköterskans förmåga till 

nätverkande med läkaren, 

kommunikation av relevant 

kunskap, yrkesterritoriella 

konflikter, för många vårdgivare, 

brist på standardiserad 

dokumentation med mera. 

Suter, E., 

Arndt, J., 

Arthur, N., 

Parboosingh, J., 

Taylor, E.& 

Deutschlander, 

S. 

Role 

understanding 

and effective 

communication 

as core 

competencies 

for collaborative 

practice. 

2009, Kanada. 

Journal of 

inter-

professional 

care. 

Att få ökad förståelse för 

de kompetenser som 

professionella vårdgivare 

som jobbar på golvet 

tycker är mest relevanta 

för ett praktiskt samarbete. 

Kvalitativa data samlades in 

med semistrukturerade 

individuella och 

gruppintervjuer med 60 

professionella vårdgivare. 

Data analyserades med 

induktiv innehållsanalys. 

Att ha förståelse för och uppskatta 

de professionella rollerna och 

ansvarsområden samt att 

kommunicera effektivt var de två 

centrala kompetenserna för 

praktiskt samarbete. 
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Jünger, S., 

Pestinger, M., 

Krumm, N. & 

Radbruch, L. 

Criteria for 

successful 

multi-

professional 

cooperation in 

palliative care 

teams. 

2007, 

Tyskland. 

Palliative 

medicine. 

Att lokalisera faktorer 

relevanta för teamwork 

samt att identifiera kriterier 

vilka ökar framgången i 

det multiprofessionella 

samarbetet. 

Kvalitativ design. Individuella 

semistrukturerade, öppna 

intervjuer med 19 

professionella vårdgivare. 

Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Faktorer för ett lyckat samarbete: 

Nära kommunikation, team 

filosofi, goda interpersonella 

relationer, högt engagemang från 

teamet, autonomi och att kunna 

möta död och döende. Faktorer för 

ett ineffektivt samarbete: Brist på 

kommunikation och diskrepans 

mellan medlemmar i teamets mål 

och uppgifter var de vanligaste 

faktorerna. 


