
EXAMENSARBETE

Faktorer som påverkar teamarbetet
mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt

faktorernas inverkan på
omvårdnadsarbetet

En systematisk litteraturöversikt

Jessica Karlsson
Linda Sundvall

2014

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar teamarbetet mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal samt faktorernas inverkan på 

omvårdnadsarbetet  

- En systematisk litteraturöversikt  

Factors that affect teamwork between health care professionals 
and the factors impact on nursing care 

-A systematic literature review 
Jessica Karlsson 

Linda Sundvall 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2013 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Christer Kågström 



1 

 

Faktorer som påverkar teamarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt dess inverkan 
på omvårdnadsarbetet  

- En systematisk litteraturöversikt 

Factors that affect teamwork between health care professionals and its impact on nursing care  

-A systematic literature review 

Jessica Karlsson 

Linda Sundvall 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Abstrakt 

Teamarbete har alltid varit viktigt i omvårdnaden där sköterskan förväntas 
samordna omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskan ska fungera som 
länk mellan det tvärprofessionella teamet, vårdgivare och patienter. 
Patientomvårdnad som ges av någon profession på egen hand kan aldrig bli 
så bra som vård som ges av ett team. Syftet med denna systematiska 
litteraturöversikt var att undersöka vilka faktorer som påverkar teamarbetet 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt faktorernas inverkan på 
omvårdnadsarbetet. För att uppnå studiens syfte har författarna valt att utgå 
från Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainens fem steg för 
systematisk litteratur- översikt. I studien ingick 12 kvalitetsgranskade 
artiklar. De faktorer som identifierades under analysen var, organisation 
(hälso- och sjukvårdens organisations struktur och kultur, teamstruktur och 
ledarskap), kommunikation (kommunikationsfärdighet, gemensamma och 
tydliga mål, och feedback), och relationer (relationer inom teamet, roller, 
konflikter och personliga egenskaper). För att uppnå bästa möjliga vård för 
patienten måste olika professioner inom hälso- och sjukvården kunna 
samarbeta. För att uppnå ett gott teamarbete behövs de faktorer som 
påverkar teamarbetet tydliggöras.  

Nyckelord: Teamarbete, hälso-och sjukvårdspersonal, 
tvärprofessionellsamverkan, omvårdnad, patientsäkerhet, faktorer. 
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Inom hälso- och sjukvården talas det om vårdandet av hela människan där läkaren skall bota 

sjukdomen och sjuksköterskan skall lindra lidandet. Lidandet är patientens upplevelse av den 

diagnostiserade sjukdomen. Sjuksköterskan skall uppmärksamma patientens upplevelse och 

totala situation och vara inställd på att ”hela” (Birkler, 2007). Etik i vården är vad vi 

uttryckligen gör genom vårt förhållningssätt och hur vi inbjuder patienten in i en vårdande 

relation. Vårdande är inte bara en abstrakt tanke, en filosofi eller ideologi. Vårdandet är en 

påtaglig del i arbetet där sjusköterskan stöter på lidande i verkliga situationer (Råholm & 

Lindholm, 1999). I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan som 

ansvar att; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2005).  

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) tydliggörs 

sjuksköterskans roll för att understödja patienter en god och säker vård. Sjuksköterskan ska 

uppmärksamma och möta patienters sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt 

lindra detta. Den legitimerade sjuksköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden 

där vårdformer och arbetsuppgifter är mycket varierade, yrkesområdena kan omfatta barn, 

ungdomar, vuxna och äldre. I kompetensbeskrivningen beskrivs att sjuksköterskan skall ha en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som bland annat innebär att ”tillvarata arbetslagets 

och andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på 

patienten”.  

De mest framträdande skillnaderna mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer och privat 

näringsliv är motiven bakom organisationers uppkomst och existens. Målen inom hälso- och 

sjukvården är mer komplexa där organisationen skall tjäna allmänheten och ska utgöras av en 

samhällelig demokratisk värdegrund samt vara etiskt försvarbara. Det karakteristiska för 

hälso- och sjukvårdsorganisationer är att det finns en oförutsägbarhet i arbetet, svårigheter att 

mäta resultat, att det är ett varierande och komplext arbete där det finns liten tolerans för 

misstag och att det bör existera en hög grad av samordning mellan professionerna. Hälso- och 

sjukvårdspersonal hanterar varje dag frågor som rör hälsa, sjukdom och existentiella frågor. 

Mänskliga värden och värderingar är alltid närvarande i det dagliga arbetet. Det finns 

dessutom en oförutsägbarhet i arbetet, det vill säga vårdpersonalen är ovetande om vad som 

kan hända från ett ögonblick till ett annat. Detta medför höga krav på flexibilitet och ett väl 

utvecklat samarbete mellan de olika professionerna, vilka med andra ord är starkt beroende av 

varandra för att kunna tillhandahålla och samordna patientens vård (Johansson, 2010). 
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Sjukvårdssystemen anses globalt att vara stora organisationer, där ett effektivt teamarbete kan 

optimera patientvården (Xyrichis & Ream, 2007). Hälso- och sjukvårdspersonalen på en 

vårdinrättning måste kunna arbeta tillsammans för att hantera de förändringar och spänningar 

som finns inom vården idag. Målet med samverkan är att uppnå hög kvalitet på vården och de 

bästa kliniska resultaten för patienter (Phillips, 2009).  

Teamarbete har alltid varit viktigt i omvårdnaden där sjuksköterskan förväntas samordna 

omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskan ska fungera som länk mellan det 

tvärprofessionella teamet, vårdgivare och patienter. I relation till patientsäkerheten är 

teamarbete nödvändigt eftersom sjuksköterskan inte ensam kan möta de komplexa behov 

patienten har. Forskning visar att samordnade insatser från många olika professioner inom 

omvårdnadsteamet ger bäst resultat för patientvården och förhindrar även att fel uppstår 

(Kalisch & Lee, 2013).  

Ett team kännetecknas av ett begränsat antal individer som med tät kommunikation har ett 

gemensamt ansvar för den verksamhet som bedrivs. Teamet ska uppnå ett visst resultat och 

sträva mot ett visst mål. Samverkan under goda förhållanden gör att teamets totala kompetens 

överstiger summan av individernas enskilda kompetenser (Kilgren, Engström & Johansson, 

2009, s.71). Vårdteamet kan bestå av medlemmar ur samma yrkeskategori det vill säga bara 

sjuksköterskor eller individer ur olika yrkeskategorier till exempel sjuksköterska, 

undersköterska, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, kuratorer och läkare. Den 

tvärvetenskapliga arbetsgruppen möjliggör för varje yrkeskategori att självständigt bidra med 

sin särskilda expertis till patientomvårdnaden där även de olika kompetenserna överlappar 

varandra (Hall & Weaver, 2001). I förhållande till patientsäkerheten uppstår färre fel när 

teamarbetet är starkt eftersom processerna är planerad och standardiserades där varje medlem 

känner sitt eget ansvar, liksom lagkamraternas ansvar, teammedlemmar kan hålla ett öga på 

varandra och upptäcka fel innan de inträffar, samt att de litar på varandras bedömningar och 

känner en tilltro till varandra (Kaissi, Johnson & Kirschbaum, 2003). Definitionen av 

tvärprofessionella team enligt World Health Organization (WHO, 2010) innefattar att 

vårdpersonal från flera olika yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården arbetar 

tillsammans med patienter, anhöriga, vårdare och vårdgivare för att åstadkomma bästa 

möjliga kvalité på vården.  
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Framgångsrik samverkan inom sjukvården är en viktig aspekt för vårdgivare och patienter 

samt närstående (Phillips, 2009). Kommunikationen mellan sjuksköterskor och familjer är av 

yttersta vikt för att bygga en förtroendefull vårdande relation och för att förbättra familjens 

hälsa. Alla team bör tillämpa en familjefokuserad omvårdnad och bjuda in familjerna till 

samtal, lyssna på deras berättelser och låta dem ställa frågor istället för att bara ge information 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Samverkan inom ett vårdteam är en komplicerad 

process som kräver avsiktligt kunskapsutbyte och gemensamt ansvar för patientens vård. 

Graden av samarbete som sker mellan hälso- och sjukvårdspersonalen som ingår i teamet kan 

direkt påverka patientvården. Bristen på samarbete i ett vårdteam kan vara ansvarigt för så 

mycket som 70 % av de brister som rapporterats inom vården (Phillips, 2009). Studier visar 

att 70-80% av de fel som orsakas inom hälso- och sjukvården orsakade av den mänskliga 

faktorn beror på dålig kommunikation och förståelse inom teamet (Kaissi, Johnson & 

Kirschbaum, 2003; Xyrichis & Ream 2007). Kalisch och Lee (2013) påtalar även de att 

bristen på teamarbete leder till att fel inom hälso- och sjukvården uppstår och att det därför 

måste uppmärksammas.  

Ett välfungerande team kan öka medarbetarnas trivsel, minska omsättningen och förbättrar 

samtidigt kvaliteten i vården, patientens tillfredsställelse och behandlingsresultaten (Kalisch 

& Lee, 2013; Phillips, 2009). För att säkerställa högkvalitativ vård är teamarbete och 

samarbete mellan alla sjukvårdsprofessioner avgörande, patientomvårdnad som ges av någon 

profession på egen hand kan aldrig bli så bra som vård som ges av ett fullt team (Begley, 

2009). Teamarbete i dagens vårdmiljö är därför viktigt. Därav är det av stor vikt att beskriva 

vad som påverkar teamarbetet. Detta för att kunna förbättra samarbetet mellan professionerna 

och därmed patientomvårdnaden. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att 

undersöka vilka faktorer som påverkar teamarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt 

faktorernas inverkan på omvårdnadsarbetet. 

Metod 

För att uppnå studiens syfte har författarna valt att utgå från Holopainen, Hakulinen-Viitanen 

och Tossavainens (2008) fem steg för systematisk litteraturöversikt. Först har ett ämne 

undersökts därefter har ett syfte formulerats. Enligt Holopainen et al. (2008) är det viktigt att 

ha ett väldefinierat ämne för att få bästa möjliga klarhet inom området. Vidare har en plan för 



5 

 

litteratursökningen gjorts och därefter utförts. Studierna har kvalitetsgranskats och analyserats 

för att sedan presenteras i ett resultat.  

En systematisk litteraturöversikt innebär att det görs en sammanställning av tidigare forskning 

inom ett visst område, där forskaren på ett systematiskt sätt med en dokumenterad sökstrategi, 

sökt, granskat och sammanställt data (jfr Holopainen et al., 2008 ;Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 83-85). 

Litteratursökning  

Först har en pilotsökning genomförts för att undersöka vilken kunskap som finns inom 

området och för att bli bekant med de sökmotorer som användes vid sökningen samt för att få 

inspiration till sökord. I provsökningen användes fritext samt svensk MeSH för att få fram de 

lämpliga sökorden (jfr William et al., 2006, s.63-64; Polit & Beck, 2008, s.110). Databaserna 

PubMed, Cinahl samt ProQuest har använts. PubMed och Cinahl är två relevanta 

referensdatabaser att söka i då de berör området omvårdnadsforskning. Även databasen 

ProQuest har använts för att säkerställa att relevant data inte har missats (jfr Holopainen et al., 

2008; Polit & Beck, 2008, s.110-111).  

 

Sökorden som har använts är; Teamwork, health care, process, structure, factors, effective 

team, patient safety, patient care, teambuilding, team characteristic och nursing. Vid 

sökningen söktes orden var för sig samt kombinerades med den booleska söktermen AND. 

Alla databaser förstår de booleska söktermerna och AND används för att begränsa 

sökområdet (jfr William et al., 2006, s.66-67). Inklusionskriterierna i studien är att artiklarna 

skall beröra hälso-och sjukvården, svara mot studiens syfte, att artiklarna är peer rewied, 

skrivna på engelska samt publicerade mellan 1995-2013. Exklusionskriterier har ej använts 

för att inte begränsa sökområdet. För att inte missa relevanta artiklar inom samma 

ämnesområde användes funktionen relaterade artiklar (related citations). När en relevant 

artikel har funnits som svarar mot syftet möjliggör denna funktion så att liknande artiklar som 

berör ämnet kan hittas (jfr Polit & Beck, 2008, s.115). Alla sökningar som genererade under 

100 träffar granskades, det vill säga först lästes titeln och om denna ansågs relevant så lästes 

abstraktet. Av 490 artiklar blev 25 utvalda till närmare granskning. I Tabell 1 visas en översikt 

på den genomförda sökningen.  
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Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

Databas Söknr Sökterm Index* Antal 
träffar 

Urval Slutgiltigt 
urval 

PubMed 
2013-09-18 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
11 

 
Teamwork 
Health care 
Process  
Structure  
Factors  
Team 
characteristics 
1 and 3 
1 and 3 and 5 
1 and 2 and 3 
and 4 and 5  
2 and 6 
1and 2 and 6 

 
MSH 
MSH 
FT 
FT 
FT 
 
FT 

 
3640 
856 506 
559685 
736 796 
1 844 585 
 
3970 
576 
132 
 
12 
1860 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Begränsningar: English, 1995-2013                                           **varav 3 st related citation 
PubMed 
2013-09-19 
 

 
1 
2 
3 
 
4 
5 
5 
 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 

 
Teamwork  
Health care 
Effective 
team 
Patient safety  
Patient care  
Team- 
building  
1 and 5 
1 and 2 and 5 
1 and 3 
1 and 3 and 4 
1 and 3 and 4 
and 5 
1 and 2 and 3 
and 4 and 5 
 

 
MSH 
MSH 
 
FT 
FT 
FT 
 
FT 

 
3540 
856 506 
 
7966 
63 175 
551 549 
 
1969 
119 
76 
425 
114 
 
106 
 
82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
9** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 

Begräsningar: English, 1995-2013                                          **varav 1 st related citation 
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Tabell 1. Forts. översikt av systematisk litteratursökning 
Databas Söknr Sökterm Index* Antal 

träffar 
Urval Slutgiltigt 

urval 
Cinahl 
2013-09-16 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
Teamwork  
Health care 
Structure 
Factors 
Team 
characteristics 
Teambuilding 
Patient care 
Nursing 
Team 
dynamic 
1 and 2  
1 and 2 and 3 
1 and 2 and 7 
1 and 2 and 7 
and 8 
1 and 4  
1 and 4 and 7 

 
 
 
FT 
FT 
FT 

 
2825 
58 251 
5 431 
105 887 
 
33 
10 
14 883 
133 823 
 
10 
607 
29 
146 
 
40 
331 
40 

 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

Begränsningar: English, peer rewiwed, exclude medline, 1995-2013 
ProQuest 
2013-09-16 

 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 
 
13 
 
 

 
Teamwork 
Health care 
Effective 
teamwork 
Team- 
building 
Patient care 
Patient care 
team 
Nursing 
1 and 6 
1 and 2 
1 and 2 and 5 
1 and 2 and 5 
and 7 
1 and 2 and 3 
and 5 and 7 
1 and 2 and 3 
and 4 and 5 
and 7 

 
 
 
 
FT 
 
FT 
FT 

 
51 106 
1 775 914 
 
26 550 
 
1185 
1 442 490 
 
188 917 
655 178 
51 
16 054 
5490 
 
3716 
 
2701 
 
 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Begränsningar: English, peer rewiwed, 1995-2013           Totalt            25               12 
*Idex-söktermer: MSH- Mesh termer, FT- fri text 
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Kvalitetsgranskning 

Bedömningen av studiens kvalité påverkas av den undersökningsmetod som använts i 

respektive studie. För att bedöma de utvalda studiernas kvalité har författarna bland annat 

granskat urvalsförfarandet, undersökningsgruppens storlek, de instrument som använts och 

studiens resultatmått. Kvalitetsgranskningen dokumenterades i ett granskningsprotokoll 

utformat för respektive metod; kvalitativ, kvantitativ och systematiska översikter (William et 

al., 2006, s.83,152-157). Utifrån granskningsprotokollen gavs varje positivt svar i 

granskningsmallen en poäng och därefter räknas en procentsats ut enligt kvalitetsgraderingen. 

När procentberäkning används istället för absoluta tal är det lättare att jämföra olika studiers 

kvalité med varandra. Med hjälp av detta kunde författarna bedöma de valda studiernas 

kvalité. Artiklar med kvalitetsgrad I (80-100%), II (70-79%) och III (60-69%) ingår i studien, 

det vill säga artiklar med en kvalitetsgradering under 60 procent uteslöts för att säkerställa så 

hög kvalité som möjligt (jfr Willman et al., 2006, s. 96). Författarna kvalitetsgranskade de 

utvalda artiklarna var och en för sig för att få en sådan objektiv granskning som möjligt, vilket 

även ökar reliabiliteten i kvalitetsgranskningen. Därefter jämfördes de individuella 

granskningarna för att se att de överensstämde (jfr Polit & Beck, 2008, s.670; Willman et al., 

2006, s. 83). Vid granskningen av de 25 utvalda artiklarna blev 5 stycken artiklar bortvalda 

som ej svarade mot syftet, 2 stycken blev bortvalda då de berörde specialistområde inom 

hälso- och sjukvården och 6 stycken blev bortvalda på grund av bristfällig kvalité. Totalt gick 

12 artiklar vidare för analys. Studierna är sammanställda i en översiktstabell (Tabell 2) där 

författare, år, land, titel, metod, deltagare, huvudfynd samt kvalitet, presenteras för att ge en 

överblick av de inkluderade studierna (jfr Willman et al., 2006, s. 84).  

Tabell 2 Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (n=12) 

Författare 
(År)/Land 

Titel Metod 
Typ av studie/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Deltagare
/ Antal 
studier 

Huvudfynd Kvalité 

Bajnok, 
Puddester, 
MacDonald, 
Archibald & Kuhl 
(2012)/ Kanada 

”Building positive 
relationships in 
healthcare: 
Evaluation of the 
teams of 
interprofessional 
staff  

Kvalitativ/ 
Kvantitativ/ 
Fokusgrupp 
intervjuer/ Enkäter/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys/  

  

 

5 team 
med 5-7 
medlem-
mar i varje 
team minst 
2 sjuk-
sköterskor  

Resultaten från 
detta 
förbättringspro-
gram visar att 
tvärprofessionella 
team har nytta av 
tvärprofessionell  

I 
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Tabell 2 Forts. kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (n=12) 

Författare 
(År)/Land 

Titel Metod 
Typ av studie/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Deltagare
/ Antal 
studier 

Huvudfynd Kvalité 

 interprofessional 
education program” 

Statistisk analys 
med t-test 

och en 
läkare i 
varje team 
samt 
övriga 
profes-
sioner 
inom 
hälso- och 
sjuk-
vården 

utbildning som är 
praktisk, tar hänsyn 
till deras tidigare 
utbildning och 
kliniska 
kompetens, samt 
tillåter möjlighet 
till tillämpning och 
återkoppling. 

 

Cole, Waite & 
Nichols (2003) 
/England 

“Organizational 
Structure, Team 
Process, and Future 
Directions of 
interprofessional 
Healt Care Teams” 

Kvantitativt/ 
Kvalitativ/ 
Observationer/  
mätinstrument/ 
kompletterats med 
kvalitativ analys   

26 team 
med sjuk-
sköterskor, 
läkare och 
social-
arbetare 

För att möta 
sjukvårdens 
växande krav 
fungerar kanske 
inte traditionella 
modeller för 
teamarbete därför 
behövs nya 
modeller tas fram 
för att möta dessa 
krav.  

II 

Cox (2003) 
/ USA 

The effects of 
intrapersonal, 
intragroup, and 
intergroup conflict 
on team performance 
effectiveness and 
work satisfaction 

Kvantitativ/ 
Enkäter/ Statistisk 
analys med p-värde 

 

13 team                                    
141 sjuk-
sköterskor 

 

Studien visade att 
intrapersonella 
konflikter hade en 
direkt negativ 
inverkan på 
konflikter inom 
gruppen vilket 
visade sig även ha 
en negativ inverkan 
på team 
effektiviteten.   

II 

Long (1996) 
/England 

“Primary health care 
team workshop: team 
members´perspective
s” 

Kvalitativ/ 
interventionsstudie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

2 team, en 
allmän-
läkare, en 
sjuk-
sköterska, 
en barn- 
sjuk-
sköterska 
och en 
distrikt-
sköterska 
eller en 
barn-
morska 

Studien fann att 
workshop program 
är en metod för 
teammedlemmar 
att diskutera hur 
teamet bör fungera, 
det var effektivt för 
att få medlemmar 
att ta initiativ till 
hälsofrämjande 
åtgärder. 

II 
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Tabell 2 Forts. kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (n=12) 

Författare 
(År)/Land 

Titel Metod 
Typ av studie/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Deltagare
/ Antal 
studier 

Huvudfynd Kvalité 

Lyndon (2005) 
/USA 

”Communication and 
Teamwork in Patient 
Care: How Much 
Can We Learn From 
Aviation?” 

Litteraturöversikt/ 
Sökning av 
vetenskapliga 
artiklar i databaser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

9 studier 
som berör 
hälso- och 
sjukvården 

Studien visar att 
användandet av 
andra tränings-
koncept och 
säkerhetsmetoder 
tagna från andra 
yrkesområden 
tycks ha begränsad 
inverkan på 
teamarbetet i hälso-
och sjukvården. 
Men mer forskning 
behövs för att 
kunna dra tydliga 
paralleller.  

I 

Manser (2009)/ 
Singapore 

“Teamwork and 
patient safety in 
dynamic domains of 
healthcare: a review 
of the literature” 

Litteraturöversikt/ 
Sökning av 
vetenskapliga 
artiklar i databaser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

101 
studier 
som berör 
hälso- och 
sjukvården 

Studien fann bevis 
som stödjer 
sambandet mellan 
teamarbete och 
patientsäkerhet.  
Teamwork spelar 
en viktig roll för att 
förebygga negativa 
händelser. 
Personalens 
uppfattning om 
lagarbete, attityder, 
samt ledarstil kan 
relateras till 
säkerhet och 
kvalitén i 
patientvården. 

II 

McCallin & 
Bamford (2007) / 
Nya Zealand  

“Interdisciplinary 
teamwork: is the 
influence of 
emotional 
intelligence fully 
appreciated?” 

Kvalitativ/ 
Interjuver/ 
observationer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

44 
deltagare 
från olika 
profession
er inom 
hälso- och 
sjukvården  

Fann att om 
omvårdnaden som 
ges av tvär-
professionella team 
ska förbättras 
behöver ledningen 
inom hälso-och 
sjukvården 
uppmärksamma 
vilken roll 
emotionell 
intelligens betyder 
för teamets 
effektivitet, 
vårdkvalitén och 
arbets-
tillfredställelsen. 

II 
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Tabell 2 Forts. kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (n=12) 

Författare 
(År)/Land 

Titel Metod 
Typ av studie/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Deltagare
/ Antal 
studier 

Huvudfynd Kvalité 

Mickan & Rodger 
(2005) 
/Australien 

”Effective Health 
Care Teams: A 
model of six 
characteristics 
developed from 
shared perceptions” 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ/ 
Strukturerade 
intervjuer/ Enkäter/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys/  
Statistisk analys  

  

39 team, 
202 del-
tagare, 
sjuks-
köterskor, 
läkare och 
övrig 
hälso- och 
sjukvårds-
personal  

 

En modell 
“Healthy teams 
Model” 
utvecklades och 
kan hjälpa team att 
fokusera på 
självreflektion och 
ytterligare belysa 
områden där team 
kan få hjälp med 
att förbättra deras 
teamfunktion. 

II 

Millward & 
Jeffries (2001)  
/England 

“The team survey: a 
tool for health care 
team development” 

Kvantitativ/ 
Enkäter/ Statistisk 
analys med p-värde  

10 team 
124 läkare 
och sjuk-
sköterskor 

Psykometriska 
verktyg har 
potentiellt en viktig 
roll för att 
informera och 
utvärdera 
teamutveckling för 
att stödja arbetet 
för sjuksköterskor i 
praxis samt 
utveckling av 
omvårdnads-
ledarskapet. 

III 

Pearson, Porritt, 
Doran, Vincent, 
Craig, Tucker, 
Long & 
Henstridge 
(2006) 
/Australien 

“A comprehensive 
systematic review of 
evidence on the 
structure, process, 
characteristics and 
composition of a 
nursing team that 
fosters a healthy 
work environment” 

Litteraturöversikt/ 
Sökning av 
vetenskapliga 
artiklar i databaser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

24 studier 
som berör 
hälso- och 
sjukvården 

De fann att viktiga 
egenskaper hos ett 
omvårdnadsteam 
är; pålitlighet, 
ansvarstagande, 
entusiasm och 
motivation. Socialt 
stöd inom ett team 
från en handledare 
eller en kollega 
ökade graden av 
tillfredsställelse 
hos personalen. 

I 

Sargeant, Loney 
& Murphy (2008) 
/Kanada 

“Effective 
Interprofessional 
Teams: “Contact Is 
Not Enough” to 
Build a Team” 

Kvalitativ/ 
Fokusgrupper/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

61 
deltagare 
från 
primär- 
vårdsteam 

Fem primära teman 
framkom för 
effektivt 
teamarbete: 
förståelse och 
respekt för 
varandras roller, ett 
fungerande 
teamarbete kräver 
jobb, gemensam  

I 
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Tabell 2 Forts. kvalitetsgransking av utvalda artiklar (n=12)  

Författare 
(År)/Land 

Titel Metod 
Typ av studie/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Deltagare
/ Antal 
studier 

Huvudfynd Kvalité 

    förståelse för 
sjukvården, att 
samarbeta kring 
patientvården och 
kommunikation. 
Kommunikation 
var identifierad 
som den viktigaste 
faktorn. 

 

Xyrichis & 
Lowton (2007) 
/England  

 

”What fosters or 
prevents 
interprofessional 
teamworking in 
primary and 
community care? A 
literature review” 

Litteraturöversikt/ 
Sökning av 
vetenskapliga 
artiklar i databaser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

10 studier 
som berör 
hälso- och 
sjukvården 

Efter en tematisk 
analys av 
litteraturen 
framkom två 
huvudteman som 
påverkar 
interprofessionellt 
teamarbete; 
teamstruktur och 
teamprocesser. 

I 

 

Analys 

I likhet med Holopainen et al., (2008) så lästes det utvalda materialet noggrant igenom, där de 

två författarna läste igenom material varför sig, då det rekommenderas att två forskare utför 

analysen oberoende. Under analysen anordnades, kategoriserades och kombinerades 

materialet från studierna och på så sätt fick författarna svar på forskningsfrågan. De 

textenheter som svarade mot syftet extraherades ur originaltexten och kodades med en egen 

siffra för att enkelt hitta tillbaka originalkällan för varje textenhet. Textenheterna har sedan 

översatts till svenska och därefter kondenseras med hjälp av uttryck som beskriver innehållets 

kärna. De två författarna jämförde tillsammans extraherad data för att kunna se mönster med 

skillnader och likheter där de kondenserade textenheterna kategoriserades in i 3 

huvudkategorier med sammanlagt 10 underkategorier. Kategorierna namngavs därefter 

baserat på innehåll. 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar teamarbetet mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal samt dess inverkan på omvårdnadsarbetet. I studien ingick 12 
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kvalitetsgranskade artiklar. I Tabell 3 presenteras de faktorer som framkommit under analysen 

i huvudkategorier och underkategorier. De identifierade faktorerna är sammanhangsberoende 

och det går inte att avgöra att en faktor har större betydelse än en annan.  

Tabell 3 Faktorer som påverkar teamarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal presenterade i 
huvudkategorier (n=3) och underkategorier (n=10) 

Huvudkategorier Underkategorier 

Organisation  Hälso-och sjukvårdens organisations struktur och 
kultur 

Teamstruktur 

Ledarskap  

 

Kommunikation 

 

Kommunikationsfärdighet 

Gemensamma och tydliga mål  

Feedback  

 

Relationer  

 

Relationer inom teamet  

Roller 

Konflikter  

Personliga egenskaper 

 

Organisation  

Hälso- och sjukvårdens organisations struktur och kultur 

Faktorer på arbetsplatsen som påverkar teamarbetet inom hälso-och sjukvården är bemanning, 

arbetsorganisation och arbetsmiljön (Lyndon, 2005). Teamets identitet är starkt förknippat 

med arbetsmiljön som avspeglas i effektiviteten när det gäller patientomvårdnaden (Millward 

& Jeffries, 2001). Att uppmärksamma arbetsmiljön är viktigt då omvårdnadsteam integrerar 

med och påverkas av den yttre miljön (Mickan & Rodger, 2005). Ett omvårdnadsteam 

påverkas av den kliniska ledarens roll, finansiella resurser samt graden av stöd från chefer. En 

stödjande kultur uppmuntrar till teamarbete inom hälso- och sjukvården (Pearson, et al., 

2006). Organisatorisk support för både teamarbetet och dess medlemmar är avgörande för 

teamets effektivitet eftersom teamet arbetar för och inom en organisation, och därför kommer 



14 

 

att påverkas av samspelet i ett större organisatoriskt sammanhang (Xyrichis & Lowton, 2007). 

Enligt Pearson, et al. (2006) så blir teamet effektivare om hälso- och sjukvårdspersonalen 

involveras i utvecklingen och genomförandet av olika åtgärder inom organisationen. 

Dessutom som Sargeant, et al. (2008) beskriver behöver teamet stöd från ledningen inom 

hälso- och sjukvården för att utveckla sina kognitiva, effektiva och tekniska färdigheter. 

Pearson, et al. (2006) redogör dock att omvårdnadsteamet behöver ett visst mått av 

självständighet för att bli framgångsrikt.  

Ytterligare faktorer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen som påverkar teamarbetet var 

anställningstid då de omvårdnadsteam med heltidsarbetande och de som hade arbetat 

tillsammans länge visade sig vara mer effektiva (Xyrichis & Lowton, 2007). Det visade sig 

även att sjuksköterskor som arbetade på större enheter hade bättre uppfattning om teamets 

prestationer och effektivitet samt att mindre specialiserade enheter upplevde mer konflikter 

inom teamet på grund av en mer stressad och turbulent miljö (Cox, 2003). Separata baser eller 

olika byggnader är även en faktor som kan leda till minskad interaktion samt begränsa 

vårdteamets funktion och effektivitet, det vill säga när vårdarbetet sker på en annan plats än 

den plats där teamet utgår ifrån. Även förflyttning av personal mellan vårdavdelningarna kan 

fungera som ett hinder för effektivt teamarbete (Xyrichis & Lowton, 2007).  

Hierarki är även en faktor i organisationen som flera artiklar tar upp som en barriär för ett 

effektivt teamarbete i hälso- och sjukvården (Long, 1996; Pearson, et al., 2006; Xyrichis & 

Lowton, 2007). Omvårdnadsteam bör omfattas av icke-hierarkiska och demokratiska 

arbetsmetoder för att validera bidrag från alla teammedlemmar, då en hierarkisk struktur 

hindrar teamarbete, att teammedlemmarna i det tvärprofessionella teamet inte har samma 

ansvar och premisser kan vara en barriär (Pearson, et al., 2006; Long, 1996). Icke- hieratiska 

och demokratiska arbetsmetoder innebär att alla får bidra till beslut som påverkar 

vårdavdelningen och som fastställer enhetens mål och prioriteringar. Status hos 

teammedlemmarna kan påverka effektiviteten eftersom det kan hämma dem från att delta i 

beslutprocessen och från att ge input på teammöten (Pearson, et al., 2006). När hierarkin 

däremot bryts ned upplever hälso- och sjukvårdspersonalen att det är lättare att närma sig 

ledaren samt att den tvärprofessionella kommunikationen förbättras (Long, 1996; Xyrichis & 

Lowton, 2007). Lyndon (2005) beskriver att det finns en skillnad i attityden när det gäller 

hierarkin och att de med lägre status var mer benägna att rapportera problem med 

kommunikation och samarbete. Enligt Bajnok, et al. (2012) ansåg sjuksköterskorna, läkarna 
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och de andra professionerna som ingick i studien att sjukhuskulturen behövde ändras från att 

vara en organisation där individerna jobbar var för sig till att bli en organisation som arbetar 

med interprofessionella team där ledande befattningshavare behöver vara engagerade, 

utbildade och ta en ledande roll. Vidare ansåg deltagarna att sjukhusledningen behövde en 

bättre förståelse för vad tvärprofessionellvård innebär för patientomvårdnaden.  

Teamstruktur 

Teamstrukturen inom hälso- och sjukvården är en faktor som bildar ramen för samordning, 

kontroll och specialisering och det har visat sig att bristen på etablerade riktlinjer inom vården 

kan vara ett hinder för teamarbete (Mickan & Rodger, 2005; Sargeant, et al. 2008; Xyrichis & 

Lowton, 2007). Teamprocesser speglar det sätt som omvårdnadsteamen hanterar uppgifter 

och mellanmänskliga relationer. Sjuksköterskor och läkare i studien tyckte att det som borde 

prioriteras i teamprocessen var kommunikation, sammanhållning och ledarskap (Mickan & 

Rodger, 2005). Storleken på teamet har betydelse, där större omvårdnadsteam verkar ha lägre 

grad av delaktighet jämfört med mindre omvårdnadsteam, det vill säga mindre team verkar 

fungera bättre än större team (Xyrichis & Lowton, 2007). Förutom storleken på 

omvårdnadsteamet visade det sig att dess komposition var en viktig faktor som påverkar det 

tvärprofessionella arbetet. Ett antal processer identifierades att inverka på teamet så som 

samhörighet bland teammedlemmarna, kommunikation och opinions bildning, relationer i 

teamet, arbetsmetoder och arbetsmotivation (Pearson, et al., 2006)  

Ledarskap 

Ledarskap är en viktig faktor för teamarbetet mellan hälso-och sjukvårdspersonal. 

Patientsäkerheten, personalens trivsel och teamarbetet är beroende av samordning och 

ledarskap (Manser, 2009). Ledarskapet påverkar även hälso- och sjukvårdens verksamhet mot 

måluppfyllelse. Även inom omvårdnadsteamet är det viktigt med ledarskap där 

teammedlemmarna kan dela på ledarskapsfunktion och komma överens (Mickan & Rodger, 

2005).  

Ledarstilen är en faktor som påverkar hälso- och sjukvårdsteamets trivsel och prestationer. 

Sjuksköterskor anser att det är ledarens uppgift att skapa en atmosfär för öppen 

kommunikation där alla teammedlemmar får delta i beslutsfattande (Manser, 2009). Ledare 

sätter tonen för teamet och skapar ett tryggt och säkert kommunikationsklimat som främjar 
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teamandan. Teamledaren kan uppmuntra kollegor att lära tillsammans, att våga tala, dela idéer 

och att ta upp viktiga frågor. Ledare som värdesätter bidrag från kollegor fostrar ett hälsosamt 

kommunikationsklimat, som stödjer informationsdelning och beslutstagande i vårdkedjan 

(McCallin & Bamford, 2006). En bra ledare underhåller strukturer för beslutsfattande, 

hanterar konflikter, delar idéer, ger information, samordnar uppgifter, ger feedback, kan 

lyssna och stödja samt litar på teammedlemmarna i det tvärprofessionella teamet (Mickan & 

Rodger, 2005). Socialt stöd från en ledare ökar teamets effektivitet och medlemmarnas 

tillfredställelse samt är kraftfullt relaterat till kvalitén på patientvården (Pearson, et al., 2006; 

Xyrichis & Lowton, 2007). Xyrichis och Lowton (2007) beskriver att sjuksköterskorna ansåg 

att bristen på ett tydligt ledarskap ger sämre effektivitet i teamet, skapar frustation hos 

teammedlemmarna, som kan leda till att dåliga beslut fattas vilket kan resultera i sämre 

kvalité på patientvården. Brist på stöd leder till maktlöshet, missmodighet och bakåtsträvan 

hos teamet  

Kommunikation 

Kommunikationsfärdighet 

Förmågan att kommunicera identifierades som en viktig faktor för ett effektivt teamarbete 

(Lyndon, 2005; Manser, 2009; Sargeant, et al., 2008; Xyrichis & Lowton, 2007). 

Kommunikation inom teamet är en viktig egenskap som resulterar i förbättringar av 

vårdkvalité och vårdvistelsens längd (Pearson, et al., 2006). Brist på kommunikation leder 

ofta till missuppfattningar (Xyrichis & Lowton, 2007).  

Öppen kommunikation mellan teammedlemmarna i hälso- och sjukvården gör det lättare att 

uppfylla målen med patientens vård (Manser, 2009; Pearson, et al., 2006). En förståelse och 

en förmåga att använda ett gemensamt språk är en viktig grund för ett tvärprofessionellt team 

för att olika professioner ska kunna integreras i teamet och bidra med sin kunskap. I detta 

ingår bland annat att dela patientjournaler, rapporter, sköta patient sekretessen samt 

kommunikation mellan olika institutioner och vårdgivare särskilt när det är under olika 

ledningsstrukturer (Sargeant, et al., 2008). Effektiva omvårdnadsteam har regelbundna 

mönster av kommunikation där alla medlemmar delar idéer och information snabbt och enkelt 

(Mickan & Rodger, 2005).  
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Lämplig teamkommunikation inom hälso- och sjukvården kräver användning av effektiva 

färdigheter, där två viktiga färdigheter är att lyssna till medlemmarna och sedan erbjuda sitt 

perspektiv respektfullt, eller med andra ord ”lyssna och våga tala” (Sargeant, et al., 2008). I 

vården krävs det att kommunikationen mellan teammedlemmarna är effektiv både muntlig 

och skriftlig samt har en lämplig dokumentation där omvårdnadsteamen delar journaler för att 

vägleda patientvården mellan professionerna (Pearson, et al., 2006; Sargeant, et al., 2008). 

Teamets förutsättningar är viktiga då det gäller att förbättra informationsöverföringen, 

underlätta kommunikationen och öka förtroendet mellan sjukvårdspersonalen (Xyrichis & 

Lowton, 2007). 

Att utveckla en process för hur teammedlemmarna inom ett hälso- och sjukvårdsteam kan 

kommunicera med varandra, där teammedlemmarna kan diskutera och ta upp frågor är en 

viktig aspekt för teamfunktionen (Pearson, et al., 2006). Tillgänglighet och lämpliga 

kommunikativa färdigheter är grundläggande för effektiv kommunikation inom hälso- och 

sjukvården, det vill säga att det finns tid till formell och informell kommunikation. Informella 

möjligheter till kommunikation ”samråda i korridoren” är omvårdnadsteamets ryggrad 

(Sargeant, et al., 2008). Tid tillsammans underlättar kommunikationen (Long, 1996). Då 

kommunikationen är en viktig del i ett effektivt teamarbete borde det prioriteras genom 

utbildningar. Kommunikation ökar förståelsen, samarbetet och samverkan mellan 

teammedlemmarna vilket ökar patientsäkerheten (Manser, 2009; Sargeant, et al., 2008).  

Regelbundna teammöten är ett sätt att förbättra kommunikationen i hälso- och sjukvården 

mellan teammedlemmarna och hjälper till att lösa tvärprofessionella konflikter och främjar 

positivt tvärprofessionellt arbete samt ökar effektiviteten i teamarbetet (Pearson, et al., 2006; 

Sargeant, et al., 2008; Xyrichis & Lowton, 2007). Teammöten skapar en möjlighet till 

reflektion, ett tillfälle att ta upp frågor och funderingar samt ger tid till att samtala kring 

patientvården (Cole et al., 2003). I studien av Cole et al. (2003) upplever en del av deltagarna 

att mötena tar upp värdefull tid och hämmar deras arbete trots att mötena är till för att 

förbättra patientvården och teamarbetet.  

Teamarbete handlar bland annat om att lyssna till sina kollegor och fatta gemensamma beslut 

(Pearson, et al., 2006). När kommunikationen förbättras kan teammedlemmarna få en bättre 

förståelse för varandras roller och ansvar, strategier och mekanismer som leder till en bättre 

arbetsmiljö och patientvården kan utvecklas och förbättras (Bajnok, et al., 2012).  
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Gemensamma och tydliga mål 

En gemensam och tydlig målbild är en faktor som är viktigt för effektiviteten i 

omvårdnadsteamet och förbättrar teamfunktionen (Lyndon, 2005; Manser, 2009; Millward & 

Jeffries, 2001; Xyrichis & Lowton, 2007). Tydliga mål och syften inom sjukvården bidrar till 

att tydliggöra de professionella rollerna och ansvarsområdena i patientvården samt förser 

teamet med en vision (Xyrichis & Lowton, 2007). Effektiva team har ett väldefinierat och 

framåtblickande syfte som är relevant för patientvården och kopplad till hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. Mål beskrivs som en mellanhand för teamets syfte och dess resultat 

och fokuserar på patientvården samt specificerar hur teamet skall uppnå vårdresultat för 

patienten (Mickan & Rodger, 2005). En gemensam målbild är en faktor som avgör i vilken 

mån hälso- och sjukvårdsteam förstår och tar tillvara på teammedlemmarnas förmågor. Att 

utveckla en gemensam målbild gör så att teammedlemmarna blir mer uppmärksam på 

varandras behov och att det blir lättare att ha en fungerande informationsöverföring (Millward 

& Jeffries, 2001). För ett fungerande teamarbete kring patienten krävs en gemensam plan, 

lämplig kommunikation samt visad hänsyn till skillnader, det vill säga för att hantera en 

gemensam patientomvårdnad krävs det att sjuksköterskan skall kunna identifiera, dela och 

överföra vård mellan olika professioner samt olika hälso- och sjukvårdsorganisationer för att 

uppnå målen med patientvården (Sargeant, et al., 2008). Inom olika hälso- och 

sjukvårdsorganisationer finns det ett behov av gemensamma mål som är tydligt beskrivna och 

mätbara (Mickan & Rodger, 2005).  

Feedback 

Regelbunden feedback på omvårdnadsteamets prestationer påverkar teamets effektivitet. 

Utvärdering inom vården är viktigt för att ge teamet effektiv feedback och för att upprätthålla 

och förbättra vårdresultaten samt ge energi och stimulans genom att uppmärksamma teamets 

framgångar (Xyrichis & Lowton, 2007). Regelbundna utvärderingar ökar medvetenheten och 

motivationen samt ger en chans att diskutera problem, överväga lämpliga lösningar, ge beröm 

och stöd (Pearson, et al., 2006; Xyrichis & Lowton, 2007). Brist på utvärdering av 

omvårdnadsarbetet och uppskattning ger minskad effektivitet hos teamet och ökar 

frustrationen samt leder till besvikelse hos personalen (Xyrichis & Lowton, 2007). 
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Relationer 

Relationer inom teamet 

Att skapa goda arbetsrelationer inom hälso- och sjukvården med respekt för varandra som 

individer samt att se den enskildes bidrag till teamet är avgörande för teamets effektivitet 

(Sargeant, et al., 2008). Inflytanden i gruppen påverkar omvårdnadsteamet och teamarbetet 

definieras av vårdpersonalens förmåga att samarbeta och kommunicera (Lyndon, 2005; 

Manser, 2009). Positiva tvärprofessionella relationer bidrar till förbättrad arbetsmiljö, 

förbättrar kommunikationen och effektiviserar teamarbetet inom vården (Xyrichis & Lowton, 

2007). Tvärprofessionell trygghet utvecklas när hälso- och sjukvårdspersonalen besitter en 

emotionell intelligens och kan ta till sig andras synpunkter och förstå att tvärprofessionell 

samverkan bidrar till att förbättra omvårdnaden för patienterna (McCallin & Bamford, 2006) 

Ömsesidig respekt och tillit är grundläggande för ett effektivt teamarbete (Mickan & Rodger, 

2005; Xyrichis & Lowton, 2007). Socialt stöd från en kollega inom teamet ökar 

arbetstillfredsställelsen hos teammedlemmarna (Pearson, et al., 2006). Att lära känna varandra 

är en förutsättning för att bygga förtroende och uppskattning mellan teammedlemmarna och 

föra dem samman som ett omvårdnadsteam. Att lära känna varandra skapar en förståelse för 

varandra och det blir lättare att arbeta effektivt tillsammans som ett team och ta vara på 

varandras styrkor (Bajnok, et al., 2012). Teameffektiviteten förbättras när kollegor känner sig 

trygga med varandra och delar en ömsesidig tillit (McCallin & Bamford, 2006). 

Roller 

Viktiga faktorer för effektiva omvårdnadsteam är att teammedlemmarna besitter en kognitiv 

kapacitet det vill säga en förmåga att förstå andras roller, samt en attitydmässig förmåga, det 

vill säga respektera andras roller. Att förstå andras roller, kompetenser och omfattning i praxis 

stödjer teamarbetet. Respekt för varandras roller och jämlikhet är avgörande för goda 

arbetsrelationer inom det tvärprofessionella teamet (Sargeant, et al., 2008). Effektiva team 

förstår och respekterar varandras yrkesroller samt inser att teamet kräver arbete. Att få en 

ökad förståelse för andras roller i teamet hjälper till att öka medvetenheten om de utmaningar 

varje profession inom hälso- och sjukvården ställs inför (Bajnok, et al., 2012; Sargeant, et al., 

2008). Det är nödvändigt för teammedlemmarna att identifiera sin roll i det tvärprofessionella 

teamet samt i den egna yrkesgruppen, dock kan individen känna sig splittrad mellan dessa två 
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roller då det kan uppstå en konflikt mellan olika värderingar och sätt att arbeta (Millward & 

Jeffries, 2001).  

För att förbättra förståelsen och respekten för varandras roller krävs det att individen först och 

främst lär sig om sin egen roll och uppskattar dess värde för att sedan förstå hur yrkesrollerna 

kan komplettera varandra (Sargeant, et al., 2008). Att känna att ens roll och expertis är 

värdefull för teamet är en viktig faktor för ett effektivt omvårdnadsteam i motsatts till att 

känna sig osäker på sin roll och sina arbetsuppgifter som kan vara hämmande för teamarbetet 

(Long, 1996). Missförstånd och oklarheter kring varandras yrkesroller och ansvarsområden 

samt brist på respekt för andra vårdyrken och stereotypa uppfattningar kan störa teamarbetet 

och hämma patientvården (Sargeant, et al., 2008; Xyrichis & Lowton, 2007).  

Konflikter 

Konflikter är en faktor som verkar negativt på omvårdnadsteamets arbetsinsats och 

effektivitet samt har en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen (McCallin & Bamford, 

2006; Cox, 2003). Att inte påtala och uppmärksamma problem kan skydda individer men 

skada teamet (McCallin & Bamford, 2006). Oavsett om konflikterna beror på arbetsuppgifter 

eller är av personlig karaktär så påverkar konflikten teamarbetets effektivitet (McCallin & 

Bamford, 2006). Bristfällig samverkan inom det tvärprofessionella teamet kan ofta relateras 

till att olika typer av kunskap kolliderar vid diskussion av kliniska problem. En brist på 

förståelse för de olika professionella rollerna och dess ansvarsområden är ett hinder för ett 

effektivt teamarbete och bidrar till konflikter mellan professionerna samt till svårlösta 

personliga skillnader bland teammedlemmarna (Manser, 2009; Xyrichis & Lowton, 2007). 

Xyrichis och Lowton (2007) fann i sin studie att allmänläkarna tyckte att det kändes svårt att 

överlåta ansvaret till sjuksköterskorna eftersom de kände att deras roll förminskades.  

Kommunikation, spänningar mellan teammedlemmarna och sociala skillnader kan ge upphov 

till konflikter (Long, 1996). Sjuksköterskor ansåg även att personliga konflikter kan vara 

underliggande orsaker till konflikter inom omvårdnadsteamet (Cox, 2003). De flesta 

teammedlemmarna i McCallin och Bamfords (2006) studie accepterade personliga skillnader 

som en normal del i att arbeta med människor, där konfrontationer undveks i största mjöliga 

mån även om det påverkade teamarbetet negativt. Enligt Long (1996) kan lojalitet inom 

omvårdnadsteamet göra det svårt att erkänna konflikter och det kan kännas hotfullt att 

konfrontera de som är högre upp i hierarkin än en själv. Enligt Pearson, et al. (2006) och 
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Sargeant, et al. (2008) finns ett behov av färdigheter i konfliktlösning, att minska konflikter 

inom teamet kan förbättra teamets prestationer, arbetstillfredsställelsen och minska 

personalomsättningen samt förbättra patientvården.  

Personliga egenskaper 

Teamarbete är en social aktivitet som kräver kognitiv kompetens, affektiv kompetens och 

teknisk färdighet hos teammedlemmarna (Sargeant, et al., 2008). Individens personliga 

egenskaper påverkar teamet och individer närmar sig teamet med sina personliga styrkor, 

expertis, behov, och svagheter samt tidigare erfarenheter, personligheter och fördomar 

(Lyndon, 2005; Mickan & Rodger, 2005). Inställningen till teamarbete påverkar personalens 

trivsel och prestationer. Individuellt engagemang för omvårdnaden och verksamheten samt 

dess utveckling är en nödvändig förutsättning för att skapa ett effektivt omvårdnadsteam 

(Manser, 2009; Pearson, et al., 2006). Teammedlemmar i studien av McCallin och Bamford 

(2006), anser att kollegor som är upptagna med personliga problem upplevs som 

självupptagna och de saknar självinsikt i hur de påverkar teamet. 

 

Diskussion  

Teamarbete är en förutsättning för att kunna tillhandahålla högkvalitativ vård och omvårdnad 

där grupprocesser inom hälso- och sjukvårdsorganisationer har stor betydelse för hälsa och 

omvårdnadens kvalité. En ökad insikt i teamarbete och dess betydelse leder till förbättringar 

av patientsäkerhet och patientomvårdnaden. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och skall 

ha ett helhetsperspektiv därför behöver många olika professioner samarbeta och bidra med sin 

expertis. Teamwork är därför viktigt i patientomvårdnaden. Vi avsåg att beskriva vilka 

faktorer som påverkar teamarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt dess inverkan på 

omvårdnadsarbetet. Där avsikten var att tydliggöra vilka faktorer som ingår i teamarbete på 

individnivå och på organisationsnivå för att lyfta fram vad som kan göras för att förbättra 

teamarbetet och på så sätt förbättra patientomvårdnaden och patientsäkerheten. De faktorer 

som identifierades var organisation (hälso- och sjukvårdens organisations struktur och kultur, 

teamstruktur och ledarskap), kommunikation (kommunikationsfärdighet, gemensamma och 

tydliga mål, och feedback), och relationer (relationer inom teamet, roller, konflikter och 

personliga egenskaper). De identifierade faktorerna är beroende av varandra, det vill säga att 
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en enskild faktor i sig inte ger ett effektivt teamarbete. Faktorerna kan verka både positivt 

eller negativ på teamarbetet. 

Resultatet i studien visar att det är viktigt med en stödjande kultur, organisatorisk support som 

främjar en öppen kommunikation inom hälso- och sjukvården. Att omvårdnadsteamen blir 

effektivare om personalen involveras i utvecklingen och genomförandet av olika åtgärder. I en 

studie av Garon (2012) beskrivs att hälso- och sjukvårdsorganisationsstruktur och praxis 

påverkar kommunikationsklimatet. En kultur av organisatorisk tystnad är inte bara 

förtryckande för de anställda och farliga för patientsäkerheten, det har också negativt effekt på 

själva organisationen, detta leder till att ledningen inte får rätt information och utvecklingen 

av organisationen som utövar patientvård hämmas. Vissa strukturer och metoder kan vara 

bidragande till utvecklingen av detta klimat av tystnad, där en bidragande orsak kan vara 

ledningen som endast ger negativ feedback till personalen som då vill undvika detta. Enligt 

Firth-Cozens (2001) måste ett individuellt och organisatoriskt lärande ske för att öka 

patientsäkerheten detta görs bäst inom ramen av ett välfungerande hälso- och sjukvårdsteam. 

Bra team är de team som är öppna att lära från sina misstag liksom från sina framgångar för 

att detta ska ske måste det finns en öppen kultur både inom teamet och i organisationen.  

Studiens resultat visade på att ledarskap är en faktor för teamarbetet mellan hälso-och 

sjukvårdspersonal och väsentlig för patientsäkerheten. Enligt socialstyrelsen (2009) 

kännetecknas en patientsäker vård av att patienterna skyddas från att råka ut för vårdskador 

genom olika insatser och åtgärder Därför måste verksamheter konstrueras och bedrivas på ett 

sätt som gör att vårdpersonalens begränsningar och brister inte medför att patienter skadas. 

Informationshantering och kommunikation kring patienterna är några av de vanligaste 

orsakerna till att vårdskador uppstår. I lex Maria-beslut och tillsynsrapporter från 

Socialstyrelsen framkom ett antal exempel på att bristande samverkan och samordning mellan 

kliniker, vårdenheter och vårdgivare har lett till risker och skador för patienter där det framgår 

att det behövs goda kunskaper om ledning och styrning av komplexa organisationer för att 

kunna utforma patientsäkra rutiner i den komplexa verksamhet som hälso- och sjukvården 

bedriver. Vårt resultat visade att ledaren ska leda teamet mot måluppfyllelsen, samordna 

patientvården, skapa en atmosfär för öppen kommunikation och att teammedlemmarna får 

delta i beslutsfattande, hantera konflikter, dela idéer, ge information, ge feedback, lyssna och 

stödja samt lita på teammedlemmarna något som även Firth-Cozens (2001) tar upp i sin 

studie. Enhetschefens medarbetare på en vårdavdelning består till stor del av sjuksköterskor 
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och undersköterskor. Sjuksköterskan har en autonom position i sitt arbete och förväntas att 

utöva ett ledarskap för omvårdnadsarbetet. Enhetschefernas uppgift är därför att fördela ett 

större ansvar till medarbetarna så de har möjlighet att själva leda sitt arbete (Johansson, 2010). 

I likhet med studiens resultat beskriver även Johansson (2010) att enhetschefens nyckelroll 

handlar om att lyssna, att ge befogenhet, hantera konflikter, kämpa för sina medarbetare, 

teamarbete, kommunikation och vara öppen och lyhörd i sitt eget ledarskap.  

Ledarstilen påverkar teamets trivsel och prestationer, sätter tonen för teamet och kan skapa ett 

tryggt och säkert kommunikationsklimat som främjar teamandan. Det är ledaren som kan 

uppmuntra kollegor att våga tala, dela idéer och att ta upp viktiga frågor. Det finns många 

olika typer av ledare inom hälso-och sjukvården och resultatet i denna studie förtäljer inte 

alltid vilken ledare som avses. Detta är troligen tillämpbart oavsett ledarskapsnivå det vill 

säga ledare inom teamet, ledare på enheten, eller ledare inom organisationen och så vidare. 

Studiens resultat visade att bristen på ledarskap ger sämre kvalité på teamarbete och därmed 

påverkas kvalitén på patientomvårdnaden. Resultatet speglar även att brist på stöd skapar 

maktlöshet, missmodighet och bakåtsträvan som kan leda till att dåliga beslut fattas. Även 

Cummings, Olson, Hayduk, Bakker, Fitch och Green (2008) beskriver att det finns ett 

förhållande mellan vårdenheters olika typer av ledarstil och patienternas tillfredställelse med 

vården, såväl som medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

Kommunikation togs upp som en faktor i resultatet, där kommunikationen är väsentlig för 

patientsäkerheten och vårdkvalitén. Organisationen har en betydande roll för hur 

kommunikationen fungerar. Det är viktigt att uppmuntra öppen kommunikation mellan alla 

teammedlemmar, oavsett yrkestitel eller erfarenhet, detta är avgörande för patientsäkerheten. 

Jämfört med White (2012) så har alla som ingår i det tvärprofessionella teamet mycket att 

bidra med i form av kunskap och erfarenhet inom sina områden. Det vill säga sjuksköterskor 

kan till exempel se och tolka saker i en nödsituation som ledande läkare kanske inte 

nödvändigtvis märker, förändringar i patientens tillstånd, en minskning i blodtryck eller en 

förändring i medvetande nivå.  

I studien av White (2012) påtalas hur bristen på kommunikation mellan teammedlemmarna 

kan få ödesdigra konsekvenser för patienten, där hierarkin var en bidragande orsak till att 

kommunikationen inte fungerade. Teammedlemmarna delade inte sitt unika perspektiv på den 

akuta situationen, White menar att om teamet skulle ha haft ett gemensamt mål och 
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kommunicerat effektivare och samordnat deras arbete bättre så skulle kanske utgången i detta 

patientfall sett annorlunda ut. Mänskliga faktorer och icke-tekniska färdigheter, dålig 

teamdynamik och dålig kommunikation kan ha en betydande effekt på patientsäkerheten. 

Sammanbrott i kommunikationen är en av de främsta orsakerna till mänskliga misstag i 

vården. Resultatet i vår studie visar på att hierarkin kan vara ett hinder i teamarbetet där status 

hos teammedlemmarna kan hämma dem från att delta i beslutprocessen, att göra sin röst hörd. 

Vad innebär då status? Är det utbildnings nivån som avgör vars i hierarkin individen befinner 

sig det vill säga undersköterskor har lägre status än sjuksköterskor, sjuksköterskor har lägre 

status än läkare och AT-läkare har lägre status än överläkare, samt att de som befinner sig på 

”golvet” har lägre status än de som sitter i ledningen, och kan det vara så att 

kommunikationen här emellan blir bristfällig då personalen inte vågar konfrontera uppåt i 

hierarkin. All hälso- och sjukvårdspersonal är förpliktade att se till patienternas bästa, att 

personalen inte vågar påtala eller stå upp för patienterna till de som befinner sig högre upp i 

hierarkin är ett problem som verkligen måste belysas. Garon (2012) tar upp att 

patientsäkerheten äventyras när sjuksköterskorna inte vågar tala eller göra sig hörda. 

Resultatet i vår studie visar att när hierarkin bryts ned upplever hälso- och sjukvårdspersonal 

att det är lättare att närma sig ledaren, att alla får bidra till beslut som påverkar avdelningen 

och som fastställer enhetens mål och prioriteringar samt att den tvärprofessionella 

kommunikationen förbättras.  

Kommunikationen är som nämnts tidigare en faktor som påverkar teamarbetet mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal. Enligt Antai-Otong (1997) så innefattar en effektiv kommunikation ett 

aktivt lyssnande, det vill säga att använda alla sinnen för att bedöma verbal såväl som icke-

verbal kommunikation. Resultatet i vår studie visar även att det är viktigt att både ”lyssna och 

våga tala”. Lämpliga kommunikativa färdigheter är grundläggande för effektiv 

kommunikation det vill säga att det finns tid till formell och informell kommunikation. 

Resultatet visar också på att tid tillsammans underlättar kommunikationen. Även en förståelse 

och en förmåga att använda ett gemensamt språk är en viktig grund för en effektiv 

kommunikation mellan teammedlemmarna. Kommunikationen mellan teammedlemmarna kan 

vara både muntlig eller skriftlig och det är viktigt att utveckla en process för hur 

teammedlemmarna kan kommunicera med varandra. Att använda ett gemensamt språk 

innebär bland annat använda sig av vedertagna medicinska termer på latin vilket innebär att 

alla som ingår i teamet bör tala samma språk så att inte missförstånd uppstår. God 
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kommunikation mellan teammedlemmarna kan ses som ett sätt att lägga grunden för god 

omvårdnad. Enligt White (2012) så kan en strukturerad ram för kommunikation såsom SBAR 

(situation, bakgrund, utvärdering och rekommendation) vara till hjälp för att förbättra 

tydligheten i kommunikationen mellan teammedlemmarna i hälso- och sjukvården.  

Resultatet visar att regelbundna teammöten kan vara ett annat sätt att förbättra 

kommunikationen mellan teammedlemmarna och hjälpa till att lösa tvärprofessionella 

konflikter samt främja ett positivt tvärprofessionellt arbete. Teammöten skapar en möjlighet 

till reflektion, tid till att samtala kring patientvården samt ett tillfälle till att ta upp frågor och 

funderingar. En bättre kommunikation ökar förståelsen, samarbetet och samverkan mellan 

teammedlemmarna som i sin tur ökar patientsäkerheten. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdsorganisationen skapar möjligheter för teammöten i form av tid då delar av studiens 

resultat indikerade på att deltagarna upplevde att dessa möten tog upp värdefull tid. Att mötas 

och få tid till att diskutera kan utveckla och förbättra patientvården men det får inte bli på 

bekostnad av värdefull ”patienttid”. Kalisch och Lee (2013) anser att team behöver tid 

tillsammans för att utvecklas.  

Resultatet visade att konflikter är en faktor som verkar negativt på teamets arbetsinsats och 

effektivitet samt har en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. Phillips (2009) beskriver 

att hälso- och sjukvården är ett komplext område, där många problem inom ett nära 

omvårdnadsteam kan uppstå. Bland annat kan problem med samarbete och bristande 

kommunikation göra så att konflikter uppstår. Konflikter mellan teammedlemmar och ledare 

som inte löses kan vara störande för teamet och påverka patientvården. Patienter kan bli 

medvetna om konflikten på vårdinrättningen och kan börja misstro vårdteamet. Konflikter kan 

resultera i att hela vårdprocessen bli lidande. Att inte uppmärksamma konflikter och problem 

kan skydda individer men skadar teamet. Johansson (2010) beskriver även att 

statusskillnaderna kan vara stora mellan olika professioner till exempel så har läkaren det 

yttersta ansvaret för medicinska beslut och sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnadsarbetet 

och samordningen av olika insatser. Detta kan skapa skillnader i intressen mellan olika 

professioner och kan utgöra en källa till konflikter. Resultatet visade att minskade konflikter 

inom teamet kan förbättra teamets prestationer, arbetstillfredsställelsen och minska 

personalomsättningen och att det finns ett behov av konflikthantering inom hälso- och 

sjukvården.  
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Resultatet i studien visade även att personliga egenskaper är en faktor som påverkar 

teamarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal. Inställningen till teamarbete påverkar 

teamet där individer närmar sig teamet med sina personliga styrkor, expertis, behov, och 

svagheter samt tidigare erfarenheter, personligheter och fördomar. Varje enskild individ som 

arbetar inom hälso- och sjukvården måste ta ett eget ansvar för vilken inställning och attityd 

denne kommer med till sin arbetsplats. I likhet med vårt resultat anser Antai-Otong (1997) att 

involverade medlemmar uppskattar olikheter inom teamet och är känslomässigt investerade. 

Det skapar en känsla av att tillhöra något större där individen blir mer villig att samarbeta med 

andra samt att individen känner sitt eget värde för teamet. Involverade teammedlemmar 

känner sig som en del av en helhet som strävar efter att nå ett gemensamt mål det vill säga 

bästa möjliga vård för patienten.  

Att förstå och respektera varandras roller är en faktor som påverkar teamarbetet inom hälso- 

och sjukvården. Som resultatet visar är det nödvändigt för teammedlemmarna att identifiera 

sin roll i det tvärprofessionella teamet samt i den egna yrkesgruppen. Antai-Otong (1997) 

beskriver att misslyckande i ett team kan bero på otydliga mål eller roller. Vidare menar hon 

att involvera både ledning och personal i teambildningsprocessen kan tydliggöra roller så att 

alla anställda förstår vikten av deras medverkan i hälso- och sjukvården. Dessutom påtalar 

hon att det är nödvändigt att utvärdera teamets framgång eller misslyckande och finna 

orsakerna till detta så att problemen kan hanteras och lösas. Det är viktigt att feedback skall 

bestå av konstruktiv utvärdering, snarare än i form av personliga angrepp.  

Resultatet visar också att regelbunden feedback är en faktor som påverkar teamets 

prestationer som kan förbättra och upprätthålla vårdresultaten samt ge energi och stimulans 

genom att uppmärksamma teamets framgångar. Feedback är en relativt enkel insats vilket kan 

göra stor skillnad där även kollegor sinsemellan kan ge varandra feedback på det arbete som 

utförts. Firth-Cozens (2001) tar upp feedback vilket kan vara en del i att minska fel och 

förbättra kvaliteten i vården. Där regelbunden diskussion och feedback avsevärt förbättrar 

upptäckt, behandling och uppföljning av patienter och att teamen spelar en viktig roll för att 

skapa en säkrare vård.  

Att arbeta efter etablerade riktlinjer kan även tydliggöra målen med patientvården. Det är bra 

att alla använder samma tillvägagångsätt och följer samma rutiner och riktlinjer som till 

exempel standardvårdplaner, rutiner och riktlinjer för hur kliniskt arbete skall utföras och så 
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vidare. Kliniska riktlinjer och standardvårdplaner kan minska olämpliga variationer av 

vårdinsatserna. Dessa ska verka som ett stöd för vårdpersonalen och patienterna när beslut ska 

fattas om lämpliga vårdinsatser. Utarbetade riktlinjer borde även minska risken för konflikter 

inom teamet samt kunna förbättra kommunikationen och även förhindra att misstag sker då 

alla arbetar efter samma mål. Standardvårdplaner innehåller väsentliga omvårdnadsdiagnoser 

och eller tvärprofessionella problem som sjuksköterskan och det tvärprofessionella teamet 

ansvarar för att behandla. I planen presenteras relevanta omvårdnadsåtgärder för det aktuella 

problemet som i sin tur skall leda fram till realistiska och förutbestämda mål (jfr William et 

al., 2006). Aase, Aase och Dieckmann (2013) beskriver tydliga mål som en nyckelfaktor inom 

teamarbete i hälso- och sjukvården där det övergripande målet ska vara en god och säker 

patientvård. Resultatet visar att en gemensam och tydlig målbild är en faktor som är viktig för 

effektiviteten i omvårdnadsteamet och förbättrar teamfunktionen. Där tydliga mål och syften 

bidrar till att tydliggöra de professionella rollerna och ansvarsområdena i patientvården samt 

specificerar hur teamet skall uppnå vårdresultat för patienten.  

Sjuksköterskan har en viktig roll i det tvärprofessionella teamet och som 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskriver i likhet med vårt resultat, 

så ska sjuksköterskan ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt kunna leda, 

prioritera och fördela samt samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån de olika 

kompetenserna. Sjuksköterskan ska utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla teamet och 

stärka förmågan till problemlösning och konflikthantering. Sjuksköterskan ska kunna 

motivera teamet, utvärdera dess insatser och ge positiv feedback samt tillvarata 

teammedlemmarnas synpunkter och förslag till utveckling och förbättring av vården (jfr 

Socialstyrelsen, 2005). 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte utfördes en systematisk litteraturöversikt i enlighet med 

Holopainen et al., (2008). Studiens resultat baseras på analys av forskningsdata, detta resultat 

måste sedan utvärderas och tolkas (Polit & Beck, 2008, s.653).  

Vid littereratursökningen användes referensdatabaser som är relevanta att söka i då de berör 

området omvårdnadsforskning. Detta minskar risken för felaktigt resultat (jfr Holopainen et 

al., 2008; Polit & Beck, 2008, s.110-111). Studiens tillförlitlighet hade styrkts ytterligare om 

det hade ingått fler artiklar. Dock återkom samma artiklar under litteratursökningens gång. 
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Detta bidrar till studiens tillförlitlighet då datamättnad i de valda databaserna uppnåddes det 

vill säga ingen ny information tillkom (Polit & Beck, 2008, s.357). Dock är en stor mängd 

data mer generaliseringsbart och minimerar risken för felaktiga tolkningar (Polit & Beck, 

2008, s.348). En brist i studien kan vara att översätta textenheter från engelska till svenska då 

innebörden till viss del kan gå förlorad vid felöversättningar. 

En systematisk granskning är en tidskrävande process, och den snäva tidsramen är en svaghet 

i studien då författarna haft begränsat med tid att genomföra studien (jfr Holopainen et al., 

2008). Författarna kvalitetsgranskade artiklarna var och en för sig för att få en så objektiv 

granskning som möjligt, vilket även ökar reliabiliteten i kvalitetsgranskningen. Därefter 

jämfördes de individuella bedömningarna för att se att de överensstämde (jfr Polit & Beck, 

2008, s.670). Artiklar med en kvalitetsgradering under 60% uteslöts för att få så hög 

tillförlitlighet som möjligt (jfr William, et al., 2006, s.84). Tillförlitligheten i studien bygger 

på den metodologiska tillräckligheten i forskningen som bedöms utifrån, trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. För att uppnå trovärdighet har författarna 

varit så textnära som möjligt vid översättning och kondensering samt återgått till 

originaltexten ett flertal gånger för att säkerhetsställa att inga egna tolkningar gjorts för att 

originaltexterna skall återspeglas i resultatet. För att resultatet i studien skall vara pålitligt har 

tillvägagångsättet tydligt beskrivits så att läsaren kan följa alla steg under processen. Läsaren 

skall kunna följa författarnas tillvägagångsätt och på så sätt kunna göra om studien och få 

liknande resultat. Med överförbarheten menas att resultatet skall kunna överföras till liknande 

situationer, och kunskapen skall vara relevant i ett annat sammanhang. Studiens resultat avses 

att kunna överföras till olika situationer inom hälso-och sjukvård där teamarbete kan ingår. 

För att uppnå bekräftelsebarhet har vedertagen referensteknik använts så att läsaren kan spåra 

data till original källan. Vidare har författarna varit så objektiva som möjligt under studiens 

gång samt att resultatet svarar mot syftet (jfr Holloway& Wheeler, 2010, s.302-303).  

Slutsats 

De faktorer vi fann är säkerligen inte unika för bara hälso- och sjukvården men de är av stor 

vikt då hälso- och sjukvårdsorganisationer berör människor där det är grundläggande att 

teamarbetet fungerar för att kunna ge en god och säker patientomvårdnad. Brister i 

teamarbetet kan få förödande konsekvenser för den enskilde patienten. Eftersom teamarbete 

är starkt relaterat till patientsäkerhet och omvårdnad så borde teamarbete och dess betydelse 
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lyftas fram i sjuksköterskans grundutbildning mer än vad det görs idag. Vi anser att det 

behövs forskas mer om hur bristfälligt teamarbete eller avsaknaden av teamarbete påverkar 

omvårdnaden och vilka konsekvenser det medför patienten.  

Avslutningsvis, för att uppnå bästa möjliga vård för patienten måste olika professioner inom 

hälso- och sjukvården kunna samarbeta. För att uppnå ett gott teamarbete behövs de faktorer 

som påverkar teamarbetet tydliggöras. En god och säker patientvård är beroende av ett 

välfungerande team där sjukhuskulturen bör bestå av ett öppet klimat där alla känner sig 

delaktiga och där deras roll är uppskattad, där alla får en chans att göra sig hörda och där alla 

respekterar varandras åsikter, där alla i teamet är medvetna om och reflekterar över sitt eget 

förhållningsätt och där alla arbetar utifrån samma mål där patienten är i fokus.  
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