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Introduktion: Det tvärprofessionella teamet är en viktig del inom den svenska hälso- och             
sjukvården och samverkan i team är en av sjuksköterskans åtta kärnkompetenser. Att            
teamet kan samarbeta över professionsgränserna är en grundförutsättning för att det           
tvärprofessionella teamet ska kunna upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård.          
Patientsäkerhet är en av sjukvårdens grundstenar, den ses som frånvaro av vårdskador och             
avvikelser. Det finns två huvudgrupper av vårdskador och avvikelser, de som skett på             
grund av misstag och de som skett på grund av uteblivna åtgärder. Vårdskador sker till en                
kostnad av nio miljarder per år i Sverige. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer inom det tvärprofessionella           
teamets samarbete som kan påverka patientsäkerheten.  
Metod: Litteraturstudie utformad efter Polit och Beck (2017) nio steg. Artikelsökningar           
utfördes i CINAHL och PubMed. Artiklarnas kvalitet granskades med Polit och Beck            
(2017) granskningsmall. Fyra kvalitativa, fyra kvantitativa och två mixad metod artiklar           
valdes  och  utgjorde  resultatet.  
Resultat: Under databearbetningen framkom en huvudkategori (Kommunikation) med        
underkategorier (strukturer för kommunikation, samsyn angående ansvar- och        
arbetsfördelning och brist på respektfullt bemötande ).  
Slutsats: Studiens resultat visar på att kommunikation är grundläggande för ett gott,            
patientsäkert samarbete i det tvärprofessionella teamet. Det visade även på att begreppet            
kommunikation är multifacetterat, och dess framgång ligger på både individuell och           
organisatorisk nivå. För att uppnå en god patientsäker vård är det av stor vikt att               
organisationen möjliggör forum för kommunikation samt att var och en av medlemmarna i             
teamet tar ett personligt ansvar för hur de kommunicerar med varandra. 
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Introduktion  
I Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska        
(2017) beskrivs åtta kärnkompetenser som väsentliga för att säkerställa att den legitimerade            
sjuksköterskan besitter den kompetens, yrkeskunnande och har ett förhållningssätt som          
möjliggör att kunna möta patientens behov samt att hen ska kunna leda och utveckla              
omvårdnaden. I dessa åtta kärnkompetenser ingår bland annat Samverkan i team vilket            
innebär att den legitimerade sjuksköterskan har ansvar att komplettera kompetenser i teamet,            
främja kontinuitet, skapa synergier och dialog för ett gemensamt lärande och beslutsfattande.            
Detta för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. I vården förekommer flera olika                
konstellationer av team vars mål är att ge en god vård. För den legitimerade sjuksköterskan är                
bland annat begrepp som “rehabiliteringsteamet” eller “akutteamet” vanligt förekommande.         
Vad som är gemensamt för dessa team är sammansättningen av medlemmar från flera olika              
professioner vars kunskaper kompletterar varandra för att uppnå en god och säker hälso- och              
sjukvård. Detta är det tvärprofessionella teamet (Svensk sjuksköterskeförening och Svenska          
Läkaresällskapet 2017).  

Det tvärprofessionella teamet och dess samarbete 
Ett team definieras som två eller fler individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett               
gemensamt mål (Salas et. al 2000). Det tvärprofessionella teamet kan definieras som ett möte              
mellan individer från olika professionella bakgrunder där individerna interagerar, drar lärdom           
och samverkar med patienten i centrum för omvårdnaden (Prentice et.al. 2015). Det            
tvärprofessionella samarbetet kan definieras som “[...] the process of developing and           
maintaining effective interprofessional working relationships with learners, practitioners,        
patients/clients/ families and communities to enable optimal health outcomes.” (Canadian          
Interprofessional Health Collaborative 2010, s. 8.). 
 
Ett team bestående av medlemmar från flera olika yrkesgrupper kan benämnas på olika vis:              
tvärprofessionellt, multimodal, interprofessionellt och multidisciplinär (Svensk      
sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 2017; Nancarrow et. al 2013). I denna           
studie benämns denna formation av team som tvärprofessionellt. Deltagarna i det           
tvärprofessionella teamet är exempelvis legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska,        
undersköterska, legitimerad fysioterapeut och legitimerad arbetsterapeut. Dessa professioner        
är de primära deltagarna men även patienten själv och hens närstående har många gånger en               
viktig plats i det svenska tvärprofessionella teamet (Svensk sjuksköterskeförening och          
Svenska Läkaresällskapet 2017). Sjuksköterskans roll i det tvärprofessionella teamet är enligt           
Jinks och Hope (2000) att agera samordnare utöver att vara omvårdnadsgivare. Denna            
samordnande funktion gäller både patientens direkta omvårdnad men även administrativa          
åtgärder inom bland annat ledarskap och samordning av teamet. Historiskt sett har det             
tvärprofessionella teamet haft en hierarkisk struktur, där den legitimerade läkaren ansågs se            
sina kollegor inom hälso- och sjukvården som assistenter snarare än likvärdiga medlemmar i             
teamet med en egen betydande funktion för vården. Omoderna hierarkiska strukturer inom            
sjukvården hämmar samverkan och utveckling av vården och leder till sämre           
arbetstillfredsställelse och patientsäkerhet (Leape et al. 2009). 
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Idag är det tvärprofessionella teamet mer en norm än ett undantag och många organisationer              
och intresseföreningar för hälso- och sjukvårdens olika yrken har i dag riktlinjer för det              
tvärprofessionella teamet, dess samarbete och utbildning (Reeves et al. 2010). Liedtka och            
Whitten (1998) beskriver samarbete som ett förlopp där oberoende enheter gemensamt fattar            
beslut och tar ansvar för dessa och resultatet. Samarbete över professionsgränserna är            
utgångspunkten för samverkan. Enligt Bihari Axelsson och Axelsson (2009) krävs det att            
företrädaren för varje profession är villig att överlämna vissa delar av sitt professionella             
område för att möjliggöra tvärprofessionellt samarbete. Teamet gynnades även att deltagarna           
hade kännedom om de övriga professionernas områden, kompetens och arbetssätt samt att se             
sina olikheter som en tillgång för verksamheten. 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet definieras av World Health Organization [WHO] (2017a) som “[...] the           
prevention of errors and adverse effects patients associated with health care.”. Fritt översatt             
blir detta förebyggande av avvikelser och vårdskador hos patienter i samband med hälso- och              
sjukvård. I WHO (2017a) definition beskrivs patientsäkerhet som en viktig faktor på            
kvaliteten på hälso- och sjukvården. Enligt Reson (2006) är “Error” när en omvårdnadsåtgärd             
inte blir utförd som tänkt, eller när fel tillvägagångssätt tillämpas för att nå ett mål. I denna                 
litteraturstudie har vi valt att använda ordet “avvikelse” som synonym till “error”. Termen             
avvikelse syftar inom den svensk hälso- och sjukvården till en händelse som hade kunnat              
medföra eller medfört något oönskat (Socialstyrelsen, 2017). I USA avlider minst 44000            
personer om året i vårdmiljöer på grund av avvikelser (Kohn et al. 2006) och globalt beräknas                
det ske 42,7 miljoner vårdskador varje år, där 83% av dessa skulle ha gått att förhindra (Jha et                  
al. 2013; WHO 2017b). “Adverse effect” är det som i Sverige betecknas som vårdskada              
vilket definieras som både kroppsligt eller psykiskt lidande och dödsfall som hade kunnat             
undvikas vid korrekt hantering av hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). Enligt Sveriges            
kommuner och landsting [SKL] (2016) drabbas årligen cirka 100 000 patienter av vårdskador             
vilket innebär en kostnad på cirka sju miljarder svenska kronor per år. År 2017 uppgav SKL                
istället att 110 00 patienter per år drabbades av vårdskador till en kostnad för samhället på                
cirka nio miljarder svenska kronor. Detta visar att vårdskador och dess kostnader är ständigt              
ökande (SKL 2017). Idag registreras vårdskador som ej anses vara allvarliga som avvikelser i              
respektive vårdgivares avvikelsehanteringssystem. De olika vårdgivarna i Sverige och IVO          
har idag inget gemensamt system för hur mindre allvarliga vårdskador och avvikelser ska             
registreras, och därmed finns det inte heller någon nationell sammanställning av kostnaderna            
för dessa avvikelser och vårdskador. Detta leder till att det inte går att säkerställa en exakt                
siffra på kostnaderna för varken vårdskador eller avvikelser i Sverige (Socialstyrelsen 2018).            
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är det lagstadgat att all personal inom hälso- och             
sjukvården ska arbeta för god patientsäkerhet och minska risken för vårdskador genom att             
rapportera risker och händelser som kan leda till vårdskador. 
 
Det har inom området patientsäkerhet identifierats två huvudgrupper av vårdskador och           
avvikelser, den ena huvudgruppen är de avvikelser och vårdskador som sker på grund av              
misstag i utförandet, till exempel att en patient fick en felaktig dos medicin. Den andra               
huvudkategorin är de avvikelser och vårdskador som sker på grund av att åtgärder inte blivit               
utförda, till exempel att läkemedelstilldelning uteblivit (Kalish et al. 2009)          
Omvårdnadsåtgärder löper stor risker att inte bli utförda, enligt Sasso et al. (2016) uteblir så               
mycket som 41% av alla omvårdnadsåtgärder som den legitimerade sjuksköterskan skulle           
utföra. Det var framförallt omvårdnadsåtgärderna munhygien, lägesändring av patienten,         
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patientutbildning, mobilisering av patient och att vara ett emotionellt stöd för patienten som             
uteblev (Kalish 2006; Sasso et al. 2016). En av de främsta faktorerna bakom uteblivna              
omvårdnadsåtgärder var en hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna där hen ansvarade för           
ett högt antal patienter (Kalish 2006; Sasso et al. 2016; Ball et al. 2016). En förhöjd                
arbetsbelastning för sjuksköterskan är direkt kopplat till en förhöjd mortalitet. För varje            
ökning av en patient per sjuksköterska ökar risken med 7% att en patient dör inom 30 dagar                 
efter inläggning på sjukhus (Aiken et al. 2014). Andra faktorer som bidrog till uteblivna              
omvårdnadsåtgärder var dåligt samarbete, vana att inte utföra vissa omvårdnadsåtgärder och           
förnekande av att omvårdnadsåtgärder inte utfördes (Kalish 2006).  

Problemformulering 
I Sverige är normen på sjukhus att hälso- och sjukvårdspersonalen ingår i ett             
tvärprofessionellt team, detta är ofta bestående främst av legitimerad läkare, legitimerad           
sjuksköterska, undersköterska, legitimerad fysioteraput och legitimerad arbetsteraput. I detta         
teamet är den legitimerade sjuksköterskan patientens företrädare och ledare för          
omvårdnadsarbetet. Alla medlemmar i det tvärprofessionella teamet har en viktig roll där            
varje profession har sitt specialistområde som behövs för att uppnå hälsa för patienten. Det              
tvärprofessionella teamet ska ge en vård med hög säkerhet för patienten, för detta är              
samarbetet inom teamet väsentligt. Hög säkerhet kan inte alltid uppfyllas och varje år i              
Sverige sker vårdskador till en kostnad för cirka nio miljarder svenska kronor, i detta är inte                
kostnaden för avvikelser medräknad. Merparten av alla vårdskador relaterade till avvikelser           
som inträffar varje år hade gått att förhindra. Därför är det viktigt att kartlägga vilka faktorer                
som kan påverka samarbetet i teamet och är grunden till varför denna studie görs. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer inom det tvärprofessionella teamets           
samarbete som kan påverka patientsäkerheten.  
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Metod  
Metoden som användes är litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2017)             
en översikt av aktuella forskningsresultat från studier som svarar på en specifik            
frågeställning. Bevisen tas fram genom sökningar på lämpliga databaser för området och            
vilka studier som granskas väljs ut genom inklusions- och exklusionskriterier. Enligt           
Forsberg och Wengström (2016) behövs det ett flertal artiklar av god standard för att kunna               
göra pålitliga bedömningar och dra slutsatser av resultatet. I figur 1 redovisas Polit och Beck               
(2017) nio  steg vilket denna studie har utformats efter.  
 
 

 
Figur 1. Nio steg för litteraturstudie av Polit och Beck (2017). Fritt översatt till svenska. 

 

Litteratursökning 
Inom litteratursökningen användes steg ett, två och tre av Polit och Beck (2017) nio steg. 
I steg ett gjordes en översyn av tillgänglig litteratur inom det valda området där aktuella               
begrepp identifierades samt problemområde och syfte formulerades. 
 
Steg två av Polit och Beck (2017) nio steg valdes databaserna CINAHL och PubMed då               
dessa är enligt Polit och Beck (2017) mest relevanta för området omvårdnad. Sökord             
relevanta till litteraturstudiens syfte identifierades och anpassades som ämnesord med hjälp           
av angivna termer i vardera databas. Dessa är så kallade Medical Subject Headings (MeSH) i               
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PubMed och Major Subject Headings (MH) i CINAHL. MESH- och MH-termer är enligt             
Polit och Beck (2017) ett system med vilket databaserna kategoriserar artiklar som har             
samma kontext även om det i studierna används andra termer. Att använda MH- och              
MeSH-termer säkerställer att innebörden i sökorden är likvärdiga internt och externt (Polit &             
Beck 2017). De sökord redovisade i tabell 1-3 som använts är valda för att få fram så                 
relevanta artiklar som möjligt för ämnet. I CINAHL har sökorden Patient safety,            
Interprofessional relations och Teamwork använts med filtret “Peer Reviewed”. I PubMed           
användes samma sökord samt sökordet Nurse. Detta lades till för att säkerställa att sökningen              
gav ett resultat med studier där legitimerade sjuksköterskor varit involverade. Detta då            
PubMed är en medicinsk databas till skillnad mot CINAHL som är riktad huvudsakligen mot              
ämnet omvårdnad.  
 
I steg tre utfördes databassökningar för inhämtning av potentiellt material till           
litteraturstudien. Sökningarna utfördes 2017-12-13. En manuell rensning gjordes även i          
PubMed av artiklar som ej var “Indexed for Medline” för att säkerställa ett resultat bestående               
av artiklar som blivit granskade och fått MeSH-termer angivna i enlighet med databasens             
riktlinjer. En manuell sökning gjordes med hjälp av referenslistorna från samtliga artiklar            
funna i den första databassökningen. En fritextsökning utfördes även i CINAHL med            
sökorden Nurse assistant och teamwork. Detta för att uppnå tillräckligt hög koncentration av             
material för denna litteraturstudie.  
 

Tabell 1 - Databassökning i PubMed. 2017-12-13 

Databas Sökning Sökord Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 3 

PubMed (S1) Patient Safety  119458    

 (S2) Interprofessional 
Relations  

63983    

 (S3) Nurse 230416    

 (S4) Teamwork 7860    

 (S5) (S1) AND (S2)   
AND (S3) AND   
(S4)* 

90 26 7 7 

*Filter tillagda - 10 years, English, Norwegian, Swedish. Manuell borttagning av artiklar ej som var               
“Indexed for Medline”) 
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Tabell 2 - Databassökning i CINAHL. 2017-12-13 

Databas Sökning Sökord Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 3 

CINAHL (S1) Patient Safety  33952    

 (S2) Interprofessional 
relations 

15,154 
 

   

 (S3) Teamwork 9,904    

 (S4) (S1) AND (S2)   
AND (S3)* 

86 11 0  0 

*Med filter Peer reviewed, 2008-2017 och Engelska som språk (fanns ej artiklar på norska eller                
svenska) 
 
 
Tabell 3 - Manuell sökning och fritextsökning i CINAHL. 2018-01-12. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Manuell 
sökning 

  2 2 2 

Fritextsökning 
i CINAHL 

“Nurse assistant”  
“teamwork” 

201 4 1 1 

Total   6 3 3 

 
 

Inklusions - och Exklusionskriterier 
Artiklar skrivna på svenska, norska och engelska med utgivningsår från och med 2008 till              
2018 inkluderades i denna studie. Endast artiklar som var peer review inkluderades. Ett             
inklusionskriterie var att studierna skulle vara utförda med vårdpersonal inom den somatiska            
slutenvården. Alla artiklar som inkluderades hade en tydlig koppling i texten till            
patientsäkerhet. Endast vetenskapligt granskade artiklar som inte var litteraturstudier         
inkluderades. Artiklar som ej var “Indexed for Medline” exkluderades även från sökningen i             
PubMed. Exklusion skedde av studier där legitimerade sjuksköterskor inte ingick. Exklusion           
skedde även av artiklar utförda på avdelningar inom slutenvården där det krävs            
specialistexamen inom omvårdnad, såsom förlossningsvården och operation.  

Urval 
Efter databassökningen gjordes ett urval till denna studies resultat. Detta urval gjordes i tre              
steg, processen finns redovisad i Tabell 4, Sammanställning av urvalsprocessen. 
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Urval 1, steg fyra av Polit och Beck (2017) nio steg granskades relevansen av de insamlade                
artiklarna. Totalt granskades 377 artiklar där samtligas titlar och sammanfattningar lästes.           
Av dessa gick 43 vidare till urval ett för vidare granskning. De artiklar som valdes bort föll ej                  
inom ramen för inklusion- och exklusionskriterierna eller vars sammanfattning ej svarade           
mot syftet på denna litteraturstudie. Sökningarna i de båda databaserna sammanställdes till            
två individuella listor och kontrollerades för interna dubbletter i respektive databas. Därefter            
kontrollerades listorna mot varandra för att finna eventuella externa dubbletter. Inga interna            
eller externa dubbletter identifierades.  
Urval 2, steg fem och steg sex av Polit och Beck (2017) nio steg lästes artiklarna från urval 1                   
i sin helhet med fokus på metod och resultat. Detta för att få en djupare förståelse för                 
artiklarna och för att kunna granska relevansen av artiklarna för litteraturstudien. Artiklar vars             
resultat inte ansågs stämma mot studiens syfte uteslöts. Från urval 2 gick totalt sju artiklar               
vidare till urval 3 för kvalitetsgranskning. En manuell sökning och en fritextsökning gjordes             
efter detta vilket genererade två respektive en artiklar som var kvalificerade till urval 2, vilket               
resulterade i totalt 10 artiklar sammanlagt.  
 
Urval 3, steg sju av Polit och Beck (2017) kvalitetsgranskades de tio artiklarna från urval två                
enligt granskningsmallarna “Guide to an Overall Critique of Quantitative Research Report”           
och “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” från Polit och Beck               
(2017). Med hjälp av granskningsmallarna säkerställdes det att artiklarna var av god kvalitet             
och att ett etiskt ställningstagande hade skett. Detta i form av att antingen var studien               
godkänd av en etisk kommité eller hade tydliga redovisade etiska överväganden som kunde             
bedömas som försvarbara. Totalt 10 artiklar från urval 2 ansågs fylla dessa krav och gick               
vidare till urval 3. Samtliga artiklar från detta urval finns redovisade i bilaga 1, Artikelmatris. 
 
 
Tabell 4 - Sammanställning av urvalsprocessen. 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 26 7 7 

CINAHL 11 0 0 

Manuell +  
fritextsökning 

6 3 3 

Total 43 10 10 

 

Databearbetning 
I steg åtta lästes de utvalda artiklarna från urval 3 ytterligare en gång och informationen               
analyserades. Artiklarna numrerades för att minska risken förväxling och för att underlätta            
identifiering under sammanställningsprocessen. Artiklarna lästes enskilt av studieförfattarna        
upprepade tillfällen och diskuterades sedan gemensamt. Citat ur artiklarnas resultat som           
ansågs vara relevanta för denna litteraturstudie markerades, skrevs ner i ett excelark och             
skrevs sedan ut på papper. Dessa citat analyserades efter likheter och olikheter och delades in               
i högar. Utifrån det övergripande temat i vardera hög formades kategorier. Varje citat             

10 



 

färgkodades efter dess innehåll, orange för strukturer för kommunikation, grön för brist på             
respektfullt bemötande och gul för samsyn angående ansvar- och arbetsfördelning. Detta           
blev underkategorierna. Under färgkodningen skrevs även underkategorierna in i         
exceldokumentet för att minska risken för förväxlingar och för att öka tillförlitligheten. 
I steg nio sattes de olika underkategorierna ihop till beskrivande meningar vilka finns             
redovisade i resultatet. En illustration av databearbetningsprocessen finns att se i figur 2.  
 
 
Kod Artikeltitel Stycke Mening Huvudkategori Underkategori 

10 

Interprofessional 
communication supporting 
clinical handover in 
emergency departments: An 
observation study. 

Three themes related to risky and effective 
practices to support interprofessional 
communications across the four stages of ED 
handovers emerged: 1) standard processes and 
practices, 2) teamwork and interactions and 3) 
communication activities and practices 

Teamwork, interaktion 
och kommunikation har 
en koppling till bra/dålig 
interprofessionellt 
samarbete. 

Kommunikation Bemötande 
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Interprofessional 
communication supporting 
clinical handover in 
emergency departments: An 
observation study. 

Focus group participant commented they 
preferred working as a co-located team with their 
medical colleagues. 

Bättre att jobba nära 
varandra Kommunikation Strukturer för kommunikation 
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Interprofessional 
communication supporting 
clinical handover in 
emergency departments: An 
observation study. 

However the quality of these ad-hoc 
interprofessional communications was frequently 
influenced by clinician behaviours during 
interpersonal interactions. 

Beteendet påverkar 
dialogen Kommunikation Brist på respfullt bemötande 

Figur 2. Illustration av tillvägagångssättet under databearbetningen. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Det är av stor vikt att se över urvalet med ett etiskt perspektiv vid en litteraturstudie.                
Vetenskapsrådet (2011) har fastställt riktlinjer för forskning som betonar vikten av att            
oredlighet och fusk ej får förekomma för att inte kränka eller orsaka betydlig skada på               
deltagare i en forskningsstudie. Polit och Beck (2017) redogör för plagiering, förfalskning            
och fabricering som oredlighet inom forskning. Artiklarna som valdes hade antingen           
publiceringstillstånd från en etisk kommitté eller noggrant redovisade etiska och          
kvalitetsrelaterade aspekter som bedömdes som försvarbara (Forsberg & Wengström 2016).          
Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att använda studier fria från plagiarism, fabrikation               
och förfalskning för att allmänhetens förtroende för forskning ska kvarstå. Samtliga artiklar            
har bearbetats noggrant i sin helhet och språklexikon har använts för att undvika tolkningsfel              
samt för att garantera en likvärdig svensk översättning i resultatet.  
Studieförfattarna har förbehållits sig objektiva, detta för att resultatet av studien inte ska             
påverkas och att text ej ska förvanskas. 
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Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer inom det tvärprofessionella teamets samarbete           
som kan påverka patientsäkerheten. Resultatet grundades på tio artiklar; fyra kvalitativa, fyra            
kvantitativa och två mixad metod. Dessa finns presenterade i artikelmatrisen (se bilaga 1).             
Dessa artiklars (n=10) ursprungsländer var USA (n=6), Sydkorea (n=1), Sverige (n=1), Irland            
(n=1) och Australien (n=1). Huvudkategorin kommunikation framkom tydligt, med         
underkategorierna strukturer för kommunikation, samsyn angående ansvar- och        
arbetsfördelning och  brist på respektfullt bemötande. 
 
 

 
Figur 3. Illustration av resultatets huvudkategori respektive underkategorier. 
 
 

Kommunikation 
Resultatet i denna studie visade på att kommunikation är grundläggande för ett            
framgångsrikt, patientsäkert samarbete i teamet. Kommunikationen mellan medlemmar i         
teamet upplevdes som en av de viktigaste faktorerna vilket inverkade på patientsäkerheten,            
den påverkade även upplevelsen hos hälso- och sjukvårdspersonalen av att de kunde agera i              
patientens bästa intresse (Redley et al. 2017). En god dialog mellan de olika medlemmarna i               
det tvärprofessionella teamet visades ha en koppling till färre vårdskador och avvikelser            
(Lancaster et al. 2015; Almblad et al. 2016; O'Connor et al. 2016; Rosenstein & Naylor               
2012). En god kommunikation bestod av flertalet olika beståndsdelar som alla var avgörande             
för den tvärprofessionella dialogen. 
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Strukturer för kommunikation  
Tydliga strukturer kring hantering av anteckningar, informationsöverföring och        
rapporttillfällen hade en stark påvisad effekt på den upplevda kvaliteten på           
informationsutbytet (Redley et al. 2017; O'Leary et al. 2015). Att det fanns ett gemensamt              
rapporttillfälle under arbetsskiftet där alla medlemmar i teamet träffades och diskuterade           
vården av patienten var något alla professioner i teamet såg ett behov utav för att effektivisera                
informationsöverföringen och minska risken för vårdfel eller utebliven omvårdnad (Lancaster          
et al. 2015; Redley et al. 2017; Kalisch 2011; Kalisch 2009). Något som ansågs höja               
kvaliteten på dialogen vid rapporttillfället var att det fanns rutiner för hur informationsutbytet             
skulle ske. Detta möjliggjorde en garanti för att informationsutbytet skedde och därmed            
minskade risken för att information skulle förvanskas eller glömmas bort. (Redley et al. 2017;              
Lancaster et al. 2015; Almblad et al. 2016; O'Connor et al. 2016; Kalisch 2009). Om alla                
medlemmarna inom teamet fick en koncis och sammanhängande information om patienten           
vid ett särskilt avsatt tillfälle inför varje nytt arbetspass, minskade detta risken för vårdskador              
och avvikelser. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde sig även vara mycket bättre           
förberedda inför krissituationer om de hade fått adekvat information om patientens aktuella            
tillstånd och tidigare hälsostatus (Lancaster et al. 2015; Almblad et al. 2016; O'Connor et al.               
2016; Rosenstein & Naylor 2012).  
 
Informationsutbytet i det tvärfessionella teamet menades vara direkt kopplat till kvaliteten på            
vården som utfördes (Redley et al. 2017). Riskfaktorer för uteblivna omvårdnadsåtgärder           
eller vårdfel identifierades som utebliven eller inkomplett information om patienten. Detta           
orsakades bland annat av att information inte var tillgänglig på system som alla i teamet hade                
tillgång till, ostrukturerade ronder och rapporttillfällen, eller att all information inte fanns            
tillgänglig vid rapporttillfällena (Redley et al. 2017; Almblad et al. 2016). Varje medlem i              
teamet hade även till ansvar att bidra med information om patienten relaterat till             
teammedlemmens profession. Denna information behövde även vara strukturerad och tydlig          
för en effektiv och god informationsöverföring (Redley et al. 2017; Almblad et al. 2016). Det               
var av vikt att mottagaren av informationen förstått innebörden och sedan gav feedback för              
att bekräfta att informationen uppfattats korrekt. Om mottagaren inte uppfattat eller har            
missförstått informationen kunde detta ligga till grund för uteblivna åtgärder i omvårdnaden            
och läkemedelstilldelningen. Detta orsakade ofta komplikationer och lidande för patienten          
(Almblad et al. 2016). En interventionsstudie visade på att ett rapporttillfälle i början av varje               
arbetspass med en klar struktur för hur informationsöverföring skulle gå till ej gav en              
signifikant skillnad i antalet vårdskador och avvikelser, personalen upplevde sig dock vara            
mycket nöjdare med teamsamverkan och arbetsmiljön på arbetsplatsen (O'Leary et al. 2015).  

Samsyn angående ansvar- och arbetsfördelning 
En samsyn angående ansvar- och arbetsfördelning i teamet var något flera studier pekade på              
som en framgångsfaktor för en ökad kvalitet på patientsäkerhetsarbetet (Kalisch & Lee 2010;             
Almblad, et al., 2016; O'Connor et al. 2016) och avsaknad på denna samsyn ansågs vara en                
stor bidragande orsak till fel relaterade till dålig eller utebliven kommunikation vilket            
påverkade patientsäkerheten (O'Connor et al. 2016; Kalisch & Lee 2010; Rosenstein &            
Naylor 2012). Det fanns en uppfattning från deltagare i flera studier att en samsyn angående               
ansvar- och arbetsfördelning där alla medlemmarna i teamet var involverade i planeringen för             
patientens omvårdnad underlättade ett gott och patientsäkert samarbete (Almblad, et al.,           
2016; Kim et al. 2015; Lancaster et al. 2015). Detta innebar bland annat att alla               

13 



 

teammedlemmar var involverade vid rapporttillfällena, det ansågs vara en viktig åtgärd för att             
information inte skulle utelämnas eller fördröjas. Om det saknades representanter från vissa            
yrkesgrupper vid rapporttillfället kunde det ge konsekvensen att dessa yrkesgrupper          
påbörjade skiftets omvårdnadsarbete utan att ha den senaste informationen om patienten           
vilket kunde orsaka att fel åtgärder utfördes (Kalisch 2009; Lancaster et al. 2015). I vissa fall                
exkluderades en eller flera yrkesgrupper från diskussioner och beslut gällande vård och            
planeringen för patienten på grund av att de inte var närvarande vid rapporttillfällena. En              
konsekvens av detta var att de inte utvecklade en ansvarskänsla för utförda åtgärder och en               
insikt om att de var en bidragande del i teamet (Kalisch 2011). Oförståelse för varandras               
arbetssätt och roll i teamet identifierades också som en orsak till konflikter inom teamet              
(Kalisch 2011; Kalisch 2009; Lancaster et al. 2015).  
 
Flera studier visade att avsaknad av en formell ledare med uppgift att styra teamet bidrog               
signifikant till ett sämre patientfokus. Konflikter inom teamet ledde till utebliven           
kommunikation och återkoppling om utförda åtgärder. Vid avsaknad på en ansvarig för            
återkoppling om åtgärder och delegationer blev konsekvensen att teamet misslyckades med           
att agera för patientens bästa intresse och upprätthålla en lämplig standard på den vård som               
patienten fick (O'Connor et al. 2016). Avsaknaden på ett samförstånd i teamet om vilken              
yrkesgrupp som skulle anamma ledarrollen identifierades som ett problem av deltagare i            
Kalisch (2011) studie. De upplevde att detta bidrog till konflikter inom teamet på grund av att                
ingen tog på sig det yttersta ansvaret för teamets samverkan som i sin tur ledde till fel i                  
omvårdnaden och utebliven kommunikation mellan teammedlemmarna (Kalisch 2011).  

Brist på respektfullt bemötande 
Flertalet studier visade på att bemötandet mellan de olika teammedlemmarna hade en stor             
inverkan på vilka omvårdnadsåtgärder som blev utförda och kvaliteten på dessa           
omvårdnadsåtgärder. Beteenden såsom att kommendera andra, få vredesutbrott, och         
utfrysning av teammedlemmar från en annan profession skapade konflikter i teamet som            
ledde till en sämre kommunikation och ett sämre samarbete. Detta kunde slutligen resultera i              
en arbetsvägran (Rosenstein & Naylor 2012; Kalisch 2011; Redley et al. 2017). Ett anstötligt              
beteende ansågs av deltagarna i en studie vara direkt kopplat till uppkomsten av vårdskador              
(Rosenstein & Naylor 2012). Två studier påvisade att konflikter inom teamet även bidrog till              
en stor misstro för hur hög kvalitet det var på arbetsuppgifterna som utfördes. Detta              
resulterade i att vissa yrkesgrupper tog över arbetsuppgifter som en egentligen var avsedda att              
utföras av den, i deras mening, mindre betrodda yrkesgruppen (Kalisch 2011; Redley et al.              
2017). Medlemmarna upplevde en stor avsaknad av stöd i teamet som ledde till att de gick                
bakom ryggen på varandra eller inte bad om hjälp vid behov av andra teammedlemmar              
(O'Connor et al. 2016; Kalisch 2011). Många deltagare uttryckte en ovilja att kommunicera             
med en teammedlem från en annan profession vilket var baserat på en osäkerhet inför vilket               
bemötande de skulle få, detta ökade risken för missförstånd inom teamet (Redley et al. 2017;               
Kalisch 2011). Ett respektfullt bemötande gjorde deltagarna i teamet mer benägna att våga             
söka hjälp och råd hos varandra, vilket även gav upplevelse av trygghet i att vården som gavs                 
var av god kvalitet med hög patientsäkerhet (Almblad et al. 2016; Redley et al. 2017). 
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer inom det tvärprofessionella teamets samarbete           
som kan påverka patientsäkerheten. Resultatet visade på att kommunikation var          
grundläggande för det tvärprofessionella teamets samarbete och kvaliteten på         
patientsäkerheten. Resultatet visar även på att begreppet kommunikation har flera          
beståndsdelar som samtliga behöver vara fungerande för en god och effektiv kommunikation.            
Dessa beståndsdelar identifierades som strukturer för kommunikation, samsyn angående         
ansvar- och arbetsfördelning  och brist på respektfullt bemötande 

Resultatdiskussion  
Resultatet i denna litteraturstudie visar att kommunikation är den faktor som inverkar på             
patientsäkerheten i det tvärprofessionella teamet. För att en fungerande kommunikation          
skulle kunna uppnås krävs att de olika beståndsdelarna strukturer för kommunikation, samsyn            
angående ansvar- och arbetsfördelning och brist på respektfullt bemötande uppfyllde vissa           
kriterier.  
 
Gemensamma strukturer för kommunikation och en samsyn angående ansvar- och          
arbetsfördelning är i denna studie utpekat som två beståndsdelar med stor betydelse för             
kvaliteten på kommunikationen i teamet. En samsyn av ansvar- och arbetsfördelning är av             
stor betydelse för ett patientsäkert arbete. Detta menar även Sandelin och Gustafsson (2015)             
på, i vilkas studie hade identifierat ett beteende hos operation- och narkossjuksköterskor där             
representanter från vardera yrkesgrupp preoperativt satte upp gemensamma omvårdnadsmål         
och diskuterade sannolika och mindre sannolika komplikationer. Detta underlättade         
kommunikationen sinsemellan under ingreppet och ökade deras upplevelse av beredskap på           
planerade som oplanerade incidenter. I strukturer för kommunikation identifierades behovet           
av gemensamma rapporttillfällen där alla medlemmar i teamet ingick, detta för att undvika             
missuppfattning och att omvårdnadsåtgärder blev felaktigt utförda eller uteblev. Detta menar           
även Edwards (2008) är av stor vikt för omvårdnaden, då det underlättade för             
teammedlemmarna att göra ändringar i dagens planering med den senaste informationen i            
åtanke.  
 
Bemötandet inom teamet visades i denna studie påverka huruvida medlemmarna var villiga            
att söka hjälp hos varandra. Edwards (2008) menar även på att ett gott bemötande och en god                 
ton i teamet ökar arbetstillfredsställelsen hos medlemmarna och medför en högre kvalitet på             
omvårdnaden.  
 
I resultatet framkom att anstötligt beteende hos vissa medlemmar orsakade konflikter och            
gav en inverkan på kvaliteten på patientsäkerheten och på tilliten till varandra inom teamet.              
Det ledde även till en ovilja till kommunikation med vissa individer eller generella             
professionsgrupper då det fanns en stor osäkerhet i vilket bemötande de som sökte hjälp              
skulle få. Vid anstötligt beteende blir ofta kommunikationen lidande. Detta då de andra             
medlemmarna i teamet drar sig för att kommunicera med den personen som anses ha ett               
anstötligt beteende oavsett hens professionella funktion och kunskaper (Lyndon et. al. 2014;            
Sandelin & Gustafsson 2015; Yngman-Uhlin et al. 2016). Vid tillfällen då den legitimerade             
sjuksköterskan inte upplevde sig få gehör av den legitimerade läkaren gällande patientens            
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mående vände sig hen ofta antingen till en högre instans eller såg till att få en ny bedömning                  
från en annan legitimerad läkare (Lyndon et. al. 2014; Sandelin & Gustafsson 2015).  
 
En god kommunikation mellan teammedlemmarna påverkade hur hälso- och         
sjukvårdspersonalen upplevde deras beredskap och förmåga till effektiv handling i akuta           
situationer. Både i Sandelin & Gustafsson 2015, Lyndon et. al. 2014 och Yngman-Uhlin et al.               
2016 studier visades det att vid gott samarbete mellan de olika professionerna så ökade              
känslan av kontroll vid akuta situationer och omvårdnaden av patienten ansågs vara bättre.  
 
Det var av stort vikt att information om patienten nådde alla medlemmarna i teamet, att               
informationen var förståelig, att det fanns en god, flytande dialog mellan medlemmarna i             
teamet och att det fanns en struktur för var, när och hur informationsutbytet skulle ske. Enligt                
Foronda et. al. (2016) kan det vara svårt att uppnå god kommunikation mellan legitimerade              
sjuksköterskor och legitimerade läkare då dessa yrkeskategorier har olika utbildning i           
informationsöverföring, stil och förväntningar om hur kommunikation ska ske. Något som           
ansågs hämmande för en effektiv kommunikation. För att standardisera kommunikationen          
mellan yrkesgrupper kan verktyg såsom SBAR införas i verksamheten, vilket ger en bra             
struktur för informationsutbytet och hjälper till med att ingen information förvanskas           
(Foronda et. al. 2016; Yngman-Uhlin et al. 2016). 
 
Resultatet i denna studie visar på att om en bra struktur för kommunikation ska kunna               
uppnås, måste organisationen möjliggöra för denna struktur. I Edwards (2008) studie visar            
det även på att en god struktur för kommunikation och informationsöverföring ökade            
patientsäkerheten, vilket också medförde lägre kostnader för organisationen. Detta talar för           
vikten av ett gemensamt rapporttillfälle där alla i teamet får delta och delges aktuellt              
information om patienten. Detta är organisationens ansvar, samt borde ligga i dess eget             
intresse. I Socialstyrelsens publikation från 2018 beskrivs brister i kommunikation som en            
vanlig risk för vårdskada, detta relaterat till otillräcklig bemanning, otillräcklig kompetens           
och hög personalomsättning men framförallt hög stress och arbetsbelastning. Resultatet visar           
att kommunikation är multifacetterat, det vill säga består av flera faktorer som ligger på både               
organisatorisk och individuell nivå. Ovannämnda faktorer från Socialstyrelsens publikation         
finns inte identifierade i denna studies resultat. Detta talar för komplexiteten i begreppet             
kommunikation och vikten av att detta fungerar. Samtliga faktorer är något som bör finnas i               
åtanke vid eventuella interventioner med mål att förbättra samverkan i ett team. 

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie utgick ifrån Polit och Beck (2017) nio steg, som är väl beprövad inom               
omvårdnadsforskningen och vilket ökar denna studies replikerbarhet.  
 
För att söka fram relevanta artiklar för litteraturstudien användes databaserna CINAHL och            
PubMed då de är inriktade mot vård och omvårdnad. Genom att använda flera olika databaser               
ökar också validiteten i litteraturöversikten (Polit & Beck 2017). Sökorden som användes,            
Patient safety, Interprofessional relations och Teamwork bedömdes vara relevanta för att           
svara på studiens syfte. För att säkerställa att sökorden svarade på syftet användes             
svensk-engelskt lexikon vid översättning. Att sökorden var MeSH- och MH-termer anser           
studieförfattarna vara en styrka för att få fram så mycket relevant material som möjligt av god                
kvalitet. 
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En tidsram på tio år användes för att säkerställa att materialets innehåll var aktuellt. Ingen               
artikel från första sökningen i CINAHL gick vidare till urval tre, framförallt på grund utav att                
majoriteten av de artiklarna var från studier utförda på specialistsjuksköterskans område, till            
exempel förlossningen. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien då CINAHL är mer              
inriktat mot omvårdnad och den legitimerade sjuksköterskans åsikter kanske hade          
framkommit bättre om det hade funnits fler artiklar från CINAHL i resultatet. Det utfördes              
senare en ny sökning i CINAHL i fritext som resulterade i två artiklar som användes i                
resultatet, båda dessa hade legitimerade sjuksköterskors och undersköterskors samarbete som          
inriktning vilket kan anses stärka resultatet. 
 
Denna litteraturstudies resultat bestod av 10 artiklar med varierande ursprungsland: USA           
(n=6), Sydkorea (n=1), Sverige (n=1), Irland (n=1) och Australien (n=1). En majoritet av             
artiklarna i resultatet har USA som ursprungsland och resterande artiklar är spridda över             
jordklotet. Trots detta gick det inte att distinkt urskilja några kulturella skillnader i             
informanternas upplevelser och utsagor kring teamsamarbetet. Detta går att se som en styrka             
för denna litteraturstudies resultat. Tre av artiklarna hade samma huvudförfattare vilket kan            
vara en svaghet, dock valde författarna till denna litteraturstudie att se det som en styrka då                
huvudförfattaren av dessa tre artiklar har 40 års erfarenhet inom omvårdnadsforskning, där de             
senaste åren har varit tillägnade att undersöka samarbete inom omvårdnadsteamet. Två           
studier var utförda med mixad metod, fyra med kvantitativ metod och fyra med kvalitativ              
metod vilket gav en god spridning mellan de olika metoderna. En blandning av kvalitativa              
och kvantitativa studier kan ge hög trovärdighet till resultatet (Polit och Beck 2017).  
 
En styrka är att litteraturstudien är skriven av två författare. Detta innebär att artiklarnas              
innehåll och relevans för syftet och resultatet har reflekteras individuellt och gemensamt för             
att säkerställa att innehållet uppfattats i enlighet med artikelförfattarnas mening och att            
identifierade samband mellan de olika resultaten är relevanta. En tänkbar svaghet kan vara att              
författarnas modersmål är svenska och de granskade artiklarna samtliga var skrivna på            
engelska. Trots användning av ändamålsenliga hjälpmedel kan det ändå finnas en risk för att              
delar i innehållet av materialet har uppfattats felaktigt.  

Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie har belyst att kommunikation är väsentligt för en patientsäker           
samverkan i ett tvärprofessionellt team, samt att en god kommunikation i teamet är i sin tur                
beroende av åtgärder på både organisatorisk och individuell nivå. Studiens resultat talar för             
att vårdpersonal inom teamet har ett stort personligt ansvar för sitt bemötande och hur de               
hanterar information. Organisationen runt om teamet har ett stort ansvar för att möjliggöra             
tillfällen för kommunikation under arbetspasset, personalutbildningar i       
kommunikationsmetodik och implementera tydliga strukturer för informationshantering för        
att underlätta kommunikationen i teamet och därmed förstärka patientsäkerheten.  

Förslag till fortsatt forskning 
Studier om det tvärprofessionella teamet utförda i svenska förhållanden, framförallt studier           
där de övriga medlemmarna i det tvärprofessionella teamet utöver legitimerade          
sjuksköterskor och legitimerade läkare är representerade är något som saknas på områden            
utanför specialistsjuksköterskans. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka olika           
teambyggande åtgärder som kan implementeras inom det kliniska arbetet för att öka känslan             
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av samhörighet i teamet och i förlängningen öka patientsäkerheten. Resultatet av denna studie             
talar även för att vidare forskning kan göras på de olika redan identifierade faktorerna men               
även kartlägga eventuellt fler som kan påverka kommunikation på en djupare nivå. 

Slutsats 
Studiens resultat visar på att kommunikation är grundläggande för ett fungerande,           
patientsäkert samarbete i det tvärprofessionella teamet. Det visade även på att begreppet            
kommunikation är multifacetterat, och dess framgång ligger på både individuell och           
organisatorisk nivå. För att uppnå en god patientsäker vård är det av stor vikt att               
organisationen möjliggör forum för kommunikation samt att var och en av medlemmarna i             
teamet tar ett personligt ansvar för hur de kommunicerar med varandra. 
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Bilaga 1 - Artikelmatris 
Författare 
(Årtal) Land 

Titel Syfte Metod Resultatets relevans för 
litteraturstudien 

Almblad A-C., 
Målqvist M, 
Engvall G.  
(2016) 
 
Sverige 

Caring for the 
Acutely, 
Severely Ill 
Child-A 
Multifaceted 
Situation with 
Paradoxical 
Elements: 
Swedish 
Healthcare 
Professionals' 
Experiences.  

Syftet var att beskriva hälso- 
och sjukvårdspersonalen 
erfarenhet av att vårda akut, 
svårt sjuka barn på sjukhus i 
Sverige.  

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: Intervjuer 
med fem fokusgrupper. 
Data samlades in under två 
månaders tid.  
Urval: Sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare 
med fokus på variation i 
ålder, kön, utbildning och 
erfarenhet. 
Bortfall: Ej angivet 

Resultatet av de utförda intervjuerna 
visade på att kommunikation i teamet, 
klara strukturer, kunskap om varandras 
profession och en öppen dialog 
interprofessionellt påverkade 
personalens upplevelse av kvaliteten på 
vården samt deras upplevelse av 
beredskap i akuta situationer.  

Kalisch, B 
(2011) 
 
USA 

The Impact of 
RN-UAP 
relationship on 
quality and 
safety 

Syftet var att bestämma de 
hinder som inhiberar ett 
effektivt RN-UAP-teamwork 
och sedan fastställa om och hur 
dysfunktionellt lagarbete leder 
till problem i vårdkvalitet och 
patientsäkerhet. 
 

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: 21 
fokusgrupp med 
semistrukturerad design 
och sedan individuellt 
strukturerade  intervjuer 
med 19 personer. 
Urval: 
Omvårdnadspersonal som 
kom från 15 olika 
avdelningar från tre olika 
sjukhus.(n=199) 
Bortfall: 0 

I studiens fokusgrupper framträdde sju 
olika teman som förhindrar samarbete 
mellan omvårdnadspersonal, dessa var; 
avsaknad av roll klarifikation, Avsaknad 
av samarbete som team, okunskap om 
konflikthantering, Att inte engagera 
UAP i beslutsfattande, bristande 
delegering, mer än en chef och “Det är 
inte mitt jobb” syndrom.  
I andra delen av studien fick de 
intervjuade ge exempel på situationer 
när patientsäkerheten och vårdkvaliteten 
varit förminskad  eller obefintligt på 
grund av  ovanstående teman. 

 
Kalisch, B. 
(2009) 
 
USA 
 

Nurse and 
Nurse 
Assistant 
Perceptions of 
Missed 
Nursing Care - 
What Does It 
Tell Us About 
Teamwork? 

Syftet var att undersöka hur ej 
utförd omvårdnad varierar i 
mängd och faktorer mellan 
sjuksköterskor och Nursing 
assistants. 
Hur orsakerna till ej utförd 
omvårdnad varierar mellan 
sjuksköterskor och Nursing 
assistants. 
Hur dessa upptäckter (ej utförd 
omvårdnad och orsaker) påvisar 
hur samarbetet mellan 
sjuksköterskor och Nursing 
assistants fungerar.  
 

Metod:Mixad metod 
Datainsamling: I del ett 
enkäten MISSCARE. Del 
två fokusgrupper med 
semistrukturerade frågor 
Urval: Enkäten lämnades 
ut på 18 avdelningar på ett 
sjukhus (n=754). Deltagare 
till fokusgrupperna (totalt 
fyra stycken, två med 
sjuksköterskor och två med 
Nursing assistant) var från 
samma sjukhus som 
enkäten delades ut på. 
Okänt deltagarantal i 
fokusgrupperna 
Bortfall:  48% i del ett. 
Okänt bortfall i del två  

Studien visade att även fast 
sjuksköterskor och NA ska arbeta som 
ett team kring omvårdnaden av 
patienten är den generella praxis att de 
gör olika sysslor och utan mycket 
kontakt mellan varandra under 
arbetspasset.Kommunikationsproblem 
sågs som en anledning till att 
omvårdnad ej blev utförd. 
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Författare 
(Årtal) Land 

Titel Syfte Metod Resultatets relevans för 
litteraturstudien 

Kalisch  B, Lee 
KH 
(2010) 
 
USA 

The impact of 
teamwork on 
missed nursing 
care 

 

Syftet var att undersöka hur 
omvårdnadspersonalens 
samarbete påverkade 
omvårdnaden 
 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Enkäterna 
NTS och MISSCARE 
kombinerades till en och 
delades ut 
Urval: 
Omvårdnadspersonal 50 
avdelningar på fyra olika 
sjukhus (n= 2216) 
Bortfall: 40,3%  

Resultatet stödjer en koppling mellan 
utebliven omvårdnad och 
teamsamverkan. Brister i teamworket 
upplevdes som den största orsaken till 
att omvårdnad uteblev.  

Kim SE, Kim CW, 
Lee SJ, Oh JH, Lee 
DH, Lim TH, Choi 
HJ, Chung HS, 
Ryu JY, Jang HY, 
Choi YH, Kim SJ, 
Jung JH. 
(2015) 
 
Sydkorea 

A 
questionnaire 
survey 
exploring 
healthcare 
professionals' 
attitudes 
towards 
teamwork and 
safety in acute 
care areas in 
South Korea. 
 

Syftet var att undersöka 
attityder hos vårdpersonal som 
arbetar med kritiskt sjuka inom 
sjukhus- och ledningssystem, 
om den  mänskliga faktorn som 
påverkar patientsäkerheten. 
 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Formulär, 
ORMAQ med viss 
förändring i ordval för att 
passa målgruppen. 
Urval: Sjuksköterskor och 
läkare som arbetade på nio 
olika sjukhus.  
Bortfall: 328 

Resultatet av de 65 påståenden som 
svarades på har inriktning på olika 
teman. Bland annat har temat teamwork 
avhandlats där flertalet påståenden visar 
på att hälso- och sjukvårdspersonalen 
anser att teamworket har en stor 
inverkan på patientsäkerheten och 
vårdkvaliteten samt att de själva 
upplevde att de begick mindre misstag 
och gav en bättre vård när teamworket 
fungerade.  

Lancaster G, 
Kolakowsky-Hayn
er S, Kovacich J, 
Greer-Williams N. 
(2015) 
 
USA 

Interdisciplinar
y 
communication 
and 
collaboration 
among 
physicians, 
nurses, and 
unlicensed 
assistive 
personnel  

Syftet var att undersöka 
potentialen för interdisciplinär 
omvårdnad ombesörjd av 
läkare, sjuksköterskor och 
olicensierad assisterande 
personal (undersköterskor) på 
sjukhus.  

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: Enskilda 
intervjuer som sedan 
transkriberades och 
kodades med hjälp av det 
kvalitativa dataprogrammet 
NVivo 9, för att finna 
mönster och teman. 
Urval: Villiga läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor med minst 
ett års jobberfarenhet på 
sjukhuset.  
Bortfall: Inga 

Resultatet visar på att. kommunikation, 
samarbete, tillit, och attityder gentemot 
varandras profession var tydliga teman 
som alla yrkesgrupper upplevde 
påverkade patientsäkerheten.  

O’Connor P, 
O’Dea A, Lyndon 
S, Gozie O, Scott 
J, Flannery A, 
Lang B, Hoban A, 
Armstrong C, 
Byrne D. 
(2016) 
 
Irland 

 A 
mixed-methods 
study of the 
causes and 
impact of poor 
teamwork 
between junior 
doctors and 
nurses 

Syftet var att insamla och 
analysera exempel på dåligt 
teamsamarbete och kontrollera 
om visst teamfel är förknippade 
med högre risker för 
patienterna.  

Metod: Mixad metod 
Datainsamling:CIT 
intervjuer gjordes i 
november-december 2012 
och i november-december 
2013. Sedan skedde en 
innehållsanalys av tre 
psykologer och efter det 
granskade fyra doktorer och 
tre sjuksköterskor 
innehållsanalysen.  
Urval: Sjuksköterskor och 
AT-läkare från två sjukhus 
i Irland. (n=36) 
Bortfall: 2 

Resultatet av innehållsanalysen visade 
att i 21 av 33 scenarion som framkom 
under CIT intervjuerna var dålig kvalitet 
på samarbetet den vanligaste orsaken till 
dåligt samarbete. Sjuksköterskorna hade 
ett bra samarbete sinsemellan men det 
fanns brister i samarbetet mellan 
sjuksköterskorna och AT-läkarna.  
Resultatet av riskanalysen visade att 
ingen av scenarierna påvisade en låg 
risk för patientsäkerheten och hur troligt 
det är att risken uppstår. 17 scenarium 
hade medelhög risk och 16 scenarium 
hade hög risk.  
Utav hög risk scenarier kunde en större 
del tillskrivas “saknad av gemensamma 
grundinställning” och “avsaknaden av 
kommunikation” än för medium risk 
scenarier.  
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Författare 
(Årtal) Land 

Titel Syfte Metod Resultatets relevans för 
litteraturstudien 

O'Leary KJ, 
Creden AJ, Slade 
ME, Landler MP, 
Kulkarni N, Lee J, 
Vozenilek JA, 
Pfeifer P, Eller S, 
Wayne DB, 
Williams MV.  
(2015) 
 
USA 

Implementatio
n of unit-based 
interventions to 
improve 
teamwork and 
patient safety 
on a medical 
service. 

Syftet var att göra en 
uppföljning till en tidigare 
studie där Structured 
Interdisciplinary rounds 
(SIDRs), vilket förbättrade 
teamwork och “adverse events”. 
I denna studie implementerades 
SIDR på ytterligare fem enheter 
för en jämförelse.  
pre-/postintervention. 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Formulär 
med lickerskala pre- och 
postintervention.  
Urval: Läkare, 
sjuksköterskor, 
socialarbetare, case 
managers och farmaceuter 
som jobbade på 
avdelningarna.  
Bortfall:  85 
preintervention, 61 
postintervention 

Resultatet av interventionen visar på att 
att deltagarna upplevde att 
implementeringen av SIDRs förbättrade 
effektiviteten under arbetsdagen och en 
stor majoritet av alla deltagare höll med 
om att det förbättrat teamsamverkan och 
patientvården.  

Redley B, Botti M, 
Wood B, Bucknall 
T.  
(2017) 
 
Australien 

Interprofession
al 
communication 
supporting 
clinical 
handover in 
emergency 
departments: 
An observation 
study. 

Syftet var att identifiera och 
beskriva mönster och processer 
hur kommunikation 
interprofessionellt påverkade 
kvaliteten på en 
akutmottagnings 
informationsöverföring vid 
skiftbyte.  

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: 
Observation samt 
fokusgrupper. 
Urval: Två 
akutmottagningar, en privat 
och en statlig. 
Bortfall: Inget.  

Fyra strukturella komponenter framkom 
för informationsöverföringen: 
Förkunskaps, beteende och interaktion, 
innehåll och delegation. Tre teman 
framkom relaterade till riskfyllt och 
effektivt arbete för att främja 
interprofessionellt samarbete: 
standardiserade processer och praxis, 
teamwork och interaktion, 
kommunikationsaktiviteter och praxis.  

Rosenstein, A & 
Naylor, B 
(2012) 
 
USA 

Incidence and 
Impact of 
Physician and 
Nurse Disruptive 
Behaviors in the 
Emergency 
Department 

 

Syftet var att undersöka hur ofta 
anstötligt beteenden skedde och 
orsakerna bakom dem och även 
titta efter förbättringspotential i 
vård samarbeten. 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: En 
webbaserad enkät 
skickades ut till 27 
akutmottagningar. 
Urval: Läkare, 
sjuksköterskor och övrig 
personal på 27 
akutmottagningar fick 
enkäten, av dessa kom svar 
från 20 av 
akutmottagningarna. 
(n=370) 
Bortfall: 62% 

56% av deltagarna rapporterade 
anstötligt beteenden från läkare, 52% 
rapporterade anstötligt beteende från 
sjuksköterskor, 16,2% rapporterade 
anstötligt beteende från övrig personal. 
Det anstötliga beteenden var skrikande, 
kränkande interaktion, nedlåtande 
beteende, utskällning framför personal 
och kollegor och grovt  språk. 
Dålig attityd och anstötligt beteende 
sågs som den främsta orsaken till dålig 
kommunikation. 
32,8% tyckte att anstötligt beteende 
kunde länkas till vårdskador, 35,4% till 
medicin fel, 24,7% till patientosäkerhet, 
35,8% till dålig vårdkvalité och 12,3% 
till patient dödlighet. 
13,0% sa att de hade kännedom om 
vårdskador som hade skett på grund av 
anstötligt beteende.  
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