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SAMMANFATTNING 

Kommunikation är en stor del av sjukvården och det utväxlas varje dag tusentals budskap. 
Detta medför stora risker för säkerheten och vikten av att sjuksköterskan och läkaren har en 
bra kommunikation är tydlig. Att reflektera över sin egen del i kommunikationen och se till 
att rätt information överförs på ett bra och effektivt sätt är en del i sjuksköterskans profession. 
Syftet med studien var att belysa faktorer som underlättar och försvårar kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare. 
Det gjordes en kvalitativ litteraturstudie som innebar en granskning av åtta vetenskapliga 
artiklar med en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visade uppskattning och ett tillmötesgående med den andra professionen, att kunna 
lyssna, jobba i ett likvärdigt team, ha en kunskap om den andres profession, känna tillit och 
att få vara en del i besluten kring patientvården var underlättande faktorer för att få en 
fungerande kommunikation. När sjuksköterskan uteslöts ut beslutsfattandet, när man inte 
hade kunskap om den andres profession, olika härkomst och bakgrund och när man enbart 
kommunicerade via datorn försvårades kommunikationen. Resultatet visar på att båda parter i 
relationen bör få lika stor plats och deras kunskaper bör vara lika mycket värda för att en bra 
kommunikation ska uppstå. Att besitta kommunikationskunskaper som är raka och tydliga 
samt undvika onödig fakta resulterade i bra kommunikation. 
 
Nyckelord: Kommunikation, lyssna, sjuksköterska-läkare, sjuksköterska-läkarerelationer, 
teamwork och trovärdighet 

 

 

 



 
 

FÖRORD 
Vi vill passa på att tacka Thomas Eggers som har handlett oss genom denna uppsats och varit 
en ovärderlig hjälp genom hela processen. Dessutom tackar vi varandra för ett gott 
samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION .................................................................................................................. 1 
BAKGRUND ............................................................................................................................... 1 

Begreppet Kommunikation ................................................................................................. 1 

Professionell kommunikation ............................................................................................. 1 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare ............................................... 2 

Teamwork ..................................................................................................................................... 2 

Patientsäkerhet .......................................................................................................................... 3 

Teoretisk referensram ............................................................................................................ 4 

Genusperspektiv och yrkesroller .................................................................... 4 

SYFTE .............................................................................................................................................. 5 
METOD ............................................................................................................................................. 5 

Datainsamling ............................................................................................................................. 5 

Urval ................................................................................................................................................ 5 

Analys ............................................................................................................................................. 6 

RESULTAT ....................................................................................................................... 7 
Underlättande faktorer .......................................................................................................... 7 

Uppskattning och tillmötesgående i mötet med den andra professionen ................................. 7 

När sjuksköterskans är en del i beslutsfattandet ....................................................................... 7 

Kunskap om varandras profession .............................................................................................. 8 

Konsten att lyssna ......................................................................................................................... 8 

Trovärdighet .................................................................................................................................. 8 

Teamwork ...................................................................................................................................... 9 

Tydlig kommunikation ................................................................................................................. 9 

Försvårande faktorer.............................................................................................................. 9 
Osäkerhet hos sjuksköterskan ..................................................................................................... 9 

När sjuksköterskan utesluts ur beslutsfattandet ...................................................................... 10 

Okunskap om varandras profession ......................................................................................... 10 

Konflikter ..................................................................................................................................... 10 

Kommunikation och ursprung .................................................................................................. 11 

Elektronisk kommunikation ...................................................................................................... 11 



 
 

Sjuksköterskans del i ronden ..................................................................................................... 11 

DISKUSSION ........................................................................................................................... 11 

Metoddiskussion .......................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 12 

Uppskattning och tillmötesgående i mötet med den andra professionen ............................... 12 

När sjuksköterskan är en del i beslutsfattandet och konflikter .............................................. 13 

Konsten att lyssna och kunskap om den andres profession .................................................... 13 

Trovärdighet ................................................................................................................................ 13 

Teamwork .................................................................................................................................... 14 

Tydlig kommunikation ............................................................................................................... 14 

Osäkerhet hos sjuksköterskan ................................................................................................... 14 

Elektronisk kommunikation och rondarbete ........................................................................... 15 

SLUTSATS ................................................................................................................................. 15 

REFERENSER ....................................................................................................................... 16 

BILAGOR 



 

1 
 

INTRODUKTION 
 
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet. Kommunikation är en huvudingrediens i  
organisationen och en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård.  
Det utväxlas tusentals budskap varje dag inom hälso- och sjukvården. Det är lätt att koppla 
ihop brister i kommunikation som en bakomliggande orsak till vårdrelaterade skador hos 
enskilda patienter (Socialstyrelsen, 2010). 
Inom slutenvården är den skriftliga kommunikation väl strukturerad hur den ska utföras, 
medans den verbala kommunikationen har betydligt färre riktlinjer och upplevs som mindre 
strukturerad (Socialstyrelsen, 2009).  
 
 Kommunikationen är en viktig del av sjuksköterskans profession och det krävs ett gott 
samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare för att tillsammans kunna 
utöva en säker och god vård (Socialstyrelsen, 2010). 
Kommunikation i vården är ett högaktuellt ämne, så pass viktigt att det var temat för 2010 års 
patientkonferens i Stockholm, detta fick oss att vilja studera närmare på hur 
kommunikationen ser ut mellan sjuksköterska och läkare. 

 
BAKGRUND 

Begreppet Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare”, vilket betyder att något ska 
bli gemensamt såsom tankeinnehåll och avsikter. Det innebär att man delar med sig av något 
såsom innebörd, känslor, upplevelser, handlingar och värderingar. Kommunikation kan 
definieras som utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera olika parter (Nilsson & 
Waldemarson, 2007). Signaler och tecken kan vara verbala eller icke-verbala och är ofta 
invecklade och måste tolkas för att förstås. Det är sällan ord är entydiga. De kan vara 
dubbeltydiga, vara ironiska, vänliga, spydiga, entusiastiska, sårande, fientliga, humoristiska. 
Det är beroende på hur vi tolkar signalerna som avgör hur vi upplever mötet med den andra 
personen. Olika personer kan reagera olika på samma typ av signaler. Även där signalerna är 
tydliga vet man sällan med säkerhet vad de avser att uttrycka (Eide & Eide, 2009).  
En del av kommunikationen innebär att aktivt kunna lyssna och har en stor del i den 
professionella kommunikationen (Ivey, 1988). Ivey (1988) förklarar begreppet aktivt 
lyssnande i flertalet delfärdigheter såsom att man bör använda ett icke verbalt beteende som 
ändå visar att man är uppmärksam mot den man talar med. Med små verbala gester visa att 
man är närvarande och hänger med i det som sägs, att formulera frågeställningar som 
utvecklar det som den andra personen talar om samt att kontrollera att man har hört rätt och 
uppfattat samtalet korrekt. 

 

Professionell kommunikation 

Den professionella kommunikationen ser annorlunda ut än kommunikation i det dagliga livet, 
då vi kommunicerar som yrkesutövare och inte som privatpersoner. De personer som 
vårdpersonal kommunicerar med är antingen personer som behöver hjälp och stöd eller annan 
vårdpersonal. Begreppet ”profession” kommer från latinets ”profession”, vilket betyder yrke. 
Således är den ”professionella kommunikationen ” den kommunikation som tillhör yrket, i 
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det här fallet yrkesrollen som vårdgivare. Rollen i sig innebär att man ska fylla en funktion 
för andra i kraft av sin yrkeskompetens, den roll som man förväntas att inta (Eide & Eide, 
2009). Enligt kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 
2005) ska en sjuksköterska arbeta för att rätt information överförs med kvalitet på ett bra och 
effektivt sätt. Vidare står det att sjuksköterskan ska ha en förmåga att kommunicera på ett 
empatiskt, respektfullt och lyhört sätt med både patienter, anhöriga och all inblandad 
personal. Man tar även upp att sköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt, med 
förklaring att ett förhållningssätt är den bakomliggande inställning som ligger till grund för 
bemötande eller hur man agerar inför en situation eller uppgift.  

Eide och Eide (2009) påvisar också att kommunikation är något komplex och att förmågan att 
kunna kommunicera bra som vårdpersonal alltid kan tränas och vidareutvecklas och därmed 
förbättras. 
 
Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare 

Inom vården är den verbala kommunikation ett primärt sätt till den skriftliga 
dokumentationen att delge information om patienters status och behandling. Mellan läkare 
och sjuksköterskor flödar information kring patienter via ronder, muntliga rapporer och 
telefonsamtal. Flest tillfällen med kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare sker på 
sjuksköterskeexpeditionen enligt Fairbanks, Bisantz & Sunm (2007).  Det framgick vid 
studien, som undersökte olika mönster i kommunikationen, att dessa två yrkeskategorier 
ingick i upp till fyrtio konversationer per timme.  Konversationerna kunde vara mellan 
sjuksköterska och läkare, till patienter, till anhöriga eller annan vårdpersonal. Gemensamt var 
att både läkaren och sjuksköterskan var delaktig i kommunikationerna. Det framgick att 
kommunikation var kort och koncis. 

 
I en studie som Leonard, Graham & Bonacum (2004) gjort för att utvärdera effektiviteten av 
en strukturerad kommunikation, beskriver de att skillnader finns mellan läkares och 
sjuksköterskors sätt att kommunicera. Man beskriver läkarnas kommunikationsätt som 
problem- eller behovs inriktat, medans sjuksköterskors kommunikation är mer av en 
beskrivande och berättande karaktär. Detta ska i sin tur bero på att sjuksköterskor har lärt sig 
att vara breda och berättande i sina beskrivningar i kliniska situationer och läkare har lärt sig 
att vara koncisa och komma till sak relativt snabbt.  

För att hitta en röd tråd i kommunikationen kan man använda ett beprövat koncept av en av 
strukturerad kommunikation enligt SBAR (Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd 
Rekommendation). Modellen används för överföring av kritisk information i komplexa 
arbetsmiljöer och innebär att man tar upp huvudbudskapet utan onödiga detaljer. Under 
Situation presenteras problemet, tydligt uttryckt, som är orsaken till kontakten. I Bakgrunden 
delges en saklig anamnes som är relevant för situationen. Aktuellt tillstånd sammanfattar de 
viktigaste fakta såsom vitalfunktioner och behandling. I Rekommendation ska finnas 
rekommendationer om insatser från avsändaren till mottagaren i samtalet (Socialstyrelsen, 
2010). 

Teamwork 

Sjukvårdspersonalens yrke innebär att kunna arbeta över professionsgränserna. De olika 
professionernas mål är att utöva en god och patientsäker vård, vilket kräver att man arbetar i 
ett team. Alla personalkategorier måste ingå i teamet. Ett vårdteam är ingen demokrati där 
medlemmar kan rösta fram ett resultat eller mål. Det är ett medvetet arbete, där man måste 



 

3 
 

respektera kompetens och inte hitta syndabockar. Det krävs kommunikation och en 
bekräftelse från sin omgivning för att kunna uppnå ett gott resultat. Teamet måste arbeta nära 
varandra för att nå målen, via självförtroende, yrkesidentiteter, personligt ansvar, glädje och 
viss humor (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009). Man kan inte sätta samman en grupp 
personer och förvänta sig att de ska arbeta som ett team, det blir mer en arbetsgrupp. För att 
dessa personer ska börja fungera tillsammans, behövs tid för att definiera uppdraget 
tillsammans och att underhålla relationen (Davies, 2010). Vidare säger Davies (2010) att det 
svåraste med kommunikationen i ett team är överlämnande av information mellan olika 
yrkeskategorier. 

 
Ett gott teamwork är direkt avgörande för vårdens kvalitet. Man kan lätt tro att man jobbar i 
ett bra och fungerande team, men när misstag sker blir det uppenbart att teamarbetet inte 
fungerat – ingen tar ansvar och åtgärder följs inte upp. Kommunikationen mellan 
medlemmarna i teamet har fallerat (Albinsson, 2002). Svårigheter i teamwork kan bero på 
organisation i sig, på personalen, på patienten och på mötet dem emellan. Teamwork kräver 
att alla jobbar mot samma mål och att man i teamet har möjlighet att påverka varandra (Berlin 
et al, 2009). West och Markeiwich (2003) beskriver teamarbete och gör en jämförelse med 
lagsport där målet för vad man ska uppnå är tydligt, liksom vem som gör vad. Det finns en 
tydlig strategi, där man sen följer upp arbetet och ger varandra återkoppling på sina insatser. 
Man diskuterar upplägget och man lär sig av sina misstag.  

I en studie där personal med intresse för teamwork intervjuats framkom det att det behövs ett 
antal teman för att uppnå ett effektivt teamarbete: förstå och respektera medlemmarnas roller, 
att det ligger arbete bakom, ha en förståelse för sitt och andras arbete och kommunikation. 
Kommunikation ansågs som den viktigaste faktorn (Sargeant, Loney & Murphy, 2008). 

Patientsäkerhet 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov. Redan på 1800-talet uttalade sig Florence Nightingale om vårdskador, med 
det kända uttalet att det främsta kravet på ett sjukhus är att det inte skall åstadkomma de sjuka 
någon skada (Nightingale, 1863). Detta har tagits fasta på och syftet finns med i de etiska 
grundläggande principerna; principen att inte skada. Utgångspunkten för principen är att 
lidande är av ondo och om det finns flera handlingsalternativ att tillgå ska den handling väljas 
som minimerar skada och lidande. Principen säger att vården inte ska tillfoga lidande eller 
skada (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
Sjuksköterskan har ett ansvar inför patienten och dess säkerhet och sjuksköterskan ska 
ingripa på ett passande sätt för att skydda den enskilda patienten när dess vård hotas av 
medarbetares handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).   
Patientsäkerhet handlar om att förebygga och förhindra vårdskador. Socialstyrelsen definierar 
vårdskada enligt följande 

”Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 
orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients 
tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet. 
En komplikation som inte gick att undvika i en viss situation kan alltså ha lett till en skada 
hos en patient, utan att därför definieras som en vårdskada.” (Socialstyrelsen, 2005:12).   
 
Socialstyrelsen (2009) påpekar att det är av yttersta vikt att det finns utvecklade system så att 
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inte patienter kommer till skada genom mänskliga misstag och fel. Detta innefattar då även 
att ha en bra kommunikation mellan sjuksköterska och läkare för att undvika att patienter 
kommer till skada (Leonard et al, 2004). 

Teoretisk referensram 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori tar upp kommunikationen mellan sjuksköterska och 
patient. I denna litteraturstudie kan teorin även användas i kommunikationen mellan 
sjuksköterska och läkare.  
Travelbee menar att om en person som besitter och begagnar sig av en professionell, 
intellektuell metod så vet han eller hon hur man går till väga för att tänka logiskt, reflektera, 
resonera och överväga. Har man förmåga att analysera och sammanfatta, kan man i bättre 
stånd att identifiera och tillgodose andra individers och familjers behov. En sådan person har 
då som utgångspunk att både tillgodose fakta, egen förståelse och ha egna principer att tänka 
utefter.  

I litteraturstudien appliceras detta citat till sjuksköterska-läkarekommunikationen där båda 
professionerna får lära sig grundläggande tekniker i att kommunicera och veta hur man bäst 
går till väga för att få fram sina fakta samt önskemål, kan de i slutändan skapa bättre 
förutsättningar för en god vård.  

Travelbee (1971) beskriver de färdigheter i kommunikation en sjuksköterska bör sträva efter 
att inneha och utveckla. Att ha tekniker i kommunikation är värdefulla hjälpmedel när man är 
ute efter att uppnå ett visst syfte eller resultat. Det framgår dock att det inte är några genvägar 
som automatiskt leder till god kontakt, man måste vara väl förtrogen med sina egna 
kommunikationsmetoder. Att veta varför man använder sig av en teknik och vad man vill 
uppnå med kommunikationen, är viktigare än själva valet av tekniken. Här tas reflektionen ett 
steg längre och menar att det är inte bara olika tekniker som spelar roll utan även att vara 
säker på sin egna individuella kommunikationsteknik. Att ha reflekterat över varför man 
kommunicerar som man gör kan leda till att kommunikationen i sig har större framgång.  

Genusperspektiv och yrkesroller 

Begreppet genus är ett relativt nytt uttryck som började användas inom forskning först på 
1980-talet. Genus används när man pratar om könsroller i den sociala processen och betonar 
främst relationen mellan de olika könen. Detta kan innefatta uppfattningar, idéer och normer 
kring de olika könen, tillexempel vad som är typiskt ”manligt” och ”kvinnligt”. Genus kan 
studeras både på individnivå, i relationer och organisationer/instutitioner 
(Nationalencyklopedin, 2010). 
Hälso- och sjukvården har en lång historia som kan kopplas till genusvetenskapen. För 
sjuksköterskornas del har deras arbete varit nära knutet till att vårda på ett kärleksfullt, 
kvinnligt och omsorgsfullt sätt. Läkarna har tvärtom visat intresse av att vara en slags 
medicinsk auktoritet och inneha ”makten” (Berlin et al. 2009). 

Så trots att sjuksköterskorna är fler i majoritet har läkarna fått en överordnad roll och 
uppfattas utav sjuksköterskorna som autonoma personer som inte agerar som en grupp utan 
efter varje individs tycke och rutin. Läkarna har däremot sett på sjuksköterskorna som en stor 
grupp där individer är utbytbara. Manliga läkarna har därför i stor utsträckning förväntat sig 
att sjuksköterskorna ska anpassa sig efter dem i arbetssättet och på så sett fått större makt 
enligt Berlin och medarbetare (2009). Samma författare menar att människor på ett eller 
annat sätt konstruerar sig själv och sätter sig i antingen det kvinnliga eller manliga facket och 
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sedan förhåller sig till och handlar därefter. Detta kan föra tanken till dikotomin, som till 
exempel att kvinnor skulle vara från Venus och män ifrån Mars. 

SYFTE 

Belysa faktorer som underlättar och försvårar kommunikationen mellan sjuksköterskor och 
läkare.  

METOD 
Metoden som valts i artbetet är en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär i detta fall en 
analys av vetenskapliga artiklar (Backman, 2008).  
Data insamling  

Insamlingen av artiklar har skett genom sökning på CINAHL. Genom de artiklar som 
framkom i denna sökning gjordes sedan ett antal manuella sökningar. Aktuella MESH-termer 
var: collaboration, communication, communications barriers, communications skills, 
effective communication, interprofessional relations, nurse-doctor samt nurse-physician. 
Fritextsökningar på kombinationer av ovanstående ord gjordes, dessa var communication och 
nurse-physician Relations. Sökningen fick 85 träffar, varav fem passade urvalet och tre 
stycken helt passade vårt syfte. Kombinationen communication och nurse-physician fick 90 
träffar varav en stämde in på urvalet och passade syftet. Effective communication och 
collaboration fick 21 träffar varav en passade in i urvalet och även syftet. Sökningen på 
effective communication och communication skills resulterade i 29 träffar och en passande 
artikel. Effective communication och interprofessional relations fick 28 träffar och en som 
passade urvalet men inte syftet. Ett försök på sökorden nurse-physician och communication 
barriers och fick sex träffar men ingen som stämde in på urvalet eller syftet. Se bilaga nr 1 
för närmare beskrivning om vilka artiklar som framkom vid vilken sökning. 

I de sex ovanstående artiklarna hittades ytterligare två artiklar som kunde vara av intresse. En 
manuell sökning gjordes på dessa artiklar i Scopus V4, se bilaga nr 2.  

Urval 

Sökningen inriktade sig på artiklar som innefattar kommunikation mellan just sjuksköterskor 
och läkare. En mer omfattande artikelpresentation finns i bilaga 3. Begrepp som valts bort var 
kommunikationer som inträffar under operationer och förlossningar. Andra 
inklusionskriterier var att artiklarna är på engelska och inte är publicerade tidigare än år 2000.  

Litteraturstudien är av kvalitativ ansats, men innehåller analys av både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. En kvalitativ studie är en artikel som beskriver vad, hur, när och var 
saker sker. En kvalitativ studie har ofta mer essens och ett större djup av förståelse. En 
kvalitativ studie tar ofta längre tid att genomföra och kan inte analyseras med hjälp av 
datorer. En kvantitativ studie beskriver mer antal, mätbarhet och precision (Berg 2007). 

Anledningen till att kvantitativa artiklar inkluderas berodde på att kvalitativa artiklar kring 
ämnet var sparsamt beskrivet och för att författarna ville ha fler synsätt inkluderade i sin 
litteraturstudie. 

En kvalitetsbedömning enligt Carlsson & Eiman (2003) gjordes för att befästa validiteten och 
reliabiliteten hos artiklarna som skulle analyseras. I bifogad bilaga 4 och 5 ses underlaget som 
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användes vid kvalitetsbedömningen . När kvalitetsbedömningen av artiklarna skedde, valdes 
sedan de artiklarna med grad II eller III ut. Tillslut blev det nio stycken artiklar som valdes ut 
till litteraturstudien, varav ytterligare en artikel föll bort under analysprocessen. Detta för att 
denna artikel efter analys inte passade vårt syfte. En viss modifiering av mallen fick göras för 
att kunna användas till litteraturstudien. 

Analys 

Analysen av artiklarna är en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Deras beskrivning går metoden ut på att först läsa igenom alla artiklarna flera gånger 
för att få en känsla för vad de handlar om. Relevanta meningar plockades ut och översattes 
till svenska. Dessa kallas vidare för meningsenheter. Eftersom syftet består av att hitta två 
olika områden inom kommunikation delades meningarna in i två domäner, försvårande och 
underlättande. En domän beskriver delar av texten som handlar om ett specifikt område och 
utgör en del av texten som går att utläsa utan att behöva tolka för mycket (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

Meningsenheterna kortades sedan ner, en såkallad kondensering. När en kondensering sker 
får meningsenheten inte förlora sin betydelse. De kondenserade meningsenheterna 
abstraherades ytterligare och märktes med en kod som svarade på vilket ämne texten berörde. 
Kodernas betydelser kunde sedan samlas i kategorier. 
Kategorier innebär en grupp av olika ”innehåll” som har någonting gemensamt. I kategorin 
får ingenting som är relaterat till syftet exkluderas. Inga fakta får falla mellan två kategorier 
eller passa in i fler än två kategorier. Kategorin ska svara på frågan ”Vad?” En kategori kan 
delas upp i underkategorier, men flera underkategorier kan också bli till en kategori 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

All översättning, indelning i domäner, kondensering, kodning, kategorisering och gjordes i ett 
Word-dokument enligt nedan. 

Tabell nr 1 Exempel på analysförfarande.   

  

Alla meningsenheter (och efterföljande tabeller) skrevs ut och klipptes ut var för sig. När 
resultatet skulle sammanställas var det på så vis enkelt att få en överblick över materialet och 
vilken domän de tillhörde. Efter det gjordes en kategorisering inom respektive domän. Detta 
arbete gjordes först var och en för sig och sedan diskuterades kategorierna fram. Under denna 
process fanns en kontinuerlig diskussion samt omformulering kring kategoriernas titlar för att 

Meningsbärand
e enhet 

Översättning Domän Kondensering Kod Kategori 

“Respondents 
state they think 
it important 
communication 
is clear and 
explicit, that 
information is 
exchanged, and 
that everyone 
pays attention”. 

Svarande uppger 
att de tycker att 
viktig 
kommunikation är 
klar och tydlig, att 
det sker 
informationsutbyte
, och att alla är 
uppmärksamma. 

Underlättande
. 

Kommunikation 
ska vara tydlig, 
inblandade ska 
vara 
uppmärksamma
. 

Tydlighet och 
uppmärksamhe
t är viktigt. 

Tydlig 
kommunikation
. 
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kategorin skulle stämma överens med meningsenheternas betydelse. För flera exempel på 
analysförfarande se bilaga nr. 6. 

RESULTAT  

Följande resultat presenteras i domänerna; underlättande och försvårande faktorer i 
kommunikationen med tillhörande kategorier som kom fram under analysförfarandet.  

Underlättande faktorer 

Uppskattning och tillmötesgående i mötet med den andra professionen. 
 
Underlättande kommunikation bygger på öppenhet, förståelse och noggrannhet (Manojlovich 
& Antonakos, 2008).  Man efterfrågar att kommunikationen ska vara klar och koncis samt 
lugn och sansad (Robinson, Gorman, Slimmer & Yudkowsky, 2010).   

Sjuksköterskan har ett behov av uppskattning. Att känna att läkarna värderade deras närvaro 
och deras kunskap vad viktigt för sjuksköterskorna. Detta för att de skulle kunna tillföra en 
fortgående patientvård med kvalitet (Manias & Street, 2001). Båda sjuksköterskor och läkare 
uttryckte att om man fick ta emot och visa uppskattning och stöd i sitt arbete, blev 
kommunikationen effektivare och om sjuksköterskan och läkaren har en bra relation så blir 
kommunikationen bra.  Båda parterna tyckte också att det var viktigt att låta sin medarbetare 
veta att det man förväntade sig av dem hade blivit utfört (Robinson et al, 2010). När man 
intervjuat sjuksköterskor och läkare gällande positiva egenskaper hos varandra tog man upp 
att läkare ville att sjuksköterskor skulle kontrollera sina känslor och hålla sig logisk och 
koncis och man värdesatte positiva inriktningar i attityden från sjuksköterskorna (O’Brien, 
Martin, Heyworth & Meyer, 2009) samt ansåg man att sjuksköterskor visar 
samarbetsförmåga och professionalism när de i dialoger med läkare finner lösningar på 
problem och deltar i beslutsfattandet (Apker, Propp, Ford och Hoffmeister 2006). Något som 
läkarna nämnde gällande positiva färdigheter hos sjuksköterskan i arbete med läkaren var att 
noggrant beskriva problem och synsätt, dela tankar och lösningar, kompromissa, erkänna 
generell respekt inför varandras positioner och diskutera lösningar med alla inblandade 
(McCaffrey, Hayes, Stuart, Cassel, Farrell, Miller-Reyes och Donaldson, 2010). 
Vidare värdesatte sjuksköterskorna i sin tur en öppenhet åt båda hållen i utbyten med läkarna 
och sökte rättvisa i relationen som till exempel att ingen förmodades ha information som var 
viktigare än den andres. Sjuksköterskorna såg på läkarna som tillmötesgående om de 
kontrollerade humor. Detsamma gällde om läkarna inte tillförde negativ påverkan och drog 
förhastade slutsatser. Sjuksköterskorna önskade att läkarna skulle identifiera problem och 
missförstånd innan kriser uppkom och att de gjorde det på ett lugnt och respektfullt sätt 
(O´Brien et al, 2009). Både läkarna och sjuksköterskorna uppskattade tillmötesgående 
medarbetare (O’Brien et al, 2009). Båda parter ansåg att det krävdes positiv kommunikation 
på avdelningen för att alla medarbetare skulle veta sin roll och både sjuksköterskor och läkare 
förkunnade att de i början kunde känna en spänning i förhållandet men allt eftersom de kom 
att känna varandra som kollegor fick man en positivare kommunikation och gruppen blev 
mer sammanfogad och man kunde bättre bemöta patientens behov (McCaffrey et al, 2010). 

När sjuksköterskans är en del i beslutsfattandet 
 
Sjuksköterskor värderar högt att andra professioner sökte upp dem för att få råd (Robinsson et 
al 2010). Den framkom att sjuksköterskan har en central roll i informationsprocessen och att 
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sjuksköterskans ledande roll effektiviserar sjukvårdsinsatserna (Apker et al, 2006). Det är så 
mycket information som sjuksköterskorna tillför och detta hjälper verkligen. Det har blivit ett 
nytt sätt att vara och hjälper båda sidor. Istället för att se situationen som "vi mot dem" så är 
det "vi som ett team" (Robinson et al 2010). Med hjälp av granskande reflektioner, där alla 
deltagande fick se omfattningen av sjuksköterskans bidrag i interaktioner på avdelningen, 
visade det sig att sjuksköterskan behöver bli mer delaktig. Detta skulle i sin tur kunna 
underlätta kommunikationen (Manias & Street, 2001). 

Kunskap om varandras profession 
 
En tillförlitlig förståelse av vad varje profession tillför i termer av patientvård sågs som en 
viktig faktor för en effektiv kommunikation, det vill säga att om parterna vet vad den andra 
gör så skapas en bättre kommunikation (Robinson et al, 2010). Mellanmänskliga färdigheter 
inkluderade en förståelse för varandras begränsningar och arbetsstilar lika väl som 
uppehållande av en öppen kommunikation (genom småprat, delade skämt och/eller humor, 
och att informellt umgås - både på och utanför arbetsplatsen). Både läkarna och 
sjuksköterskorna tyckte att dessa mellanmänskliga kompetenser var viktiga för samarbete, 
dock sökte sjuksköterskorna mer mellanmänsklig kommunikation än läkarna (O’Brien et al, 
2009). 

Konsten att lyssna 
 
Både sjuksköterskorna och läkarna efterfrågade en rättfram, entydig kommunikation 
(Robinson et al, 2010). En tydlig kommunikation, och därmed kunskapen, måste utbytas och 
ge uppmärksamhet (Leever, Hulst, Berendsen, Boendemake, Roodenburg & Pols, 2010). Att 
vara säker på vad som hörs och sägs är bra kommunikation och kommunikationen skulle bli 
bättre om de som sades, verkligen uppfattades.(Robinson et al, 2010). Konsten att lyssna på 
alla och värdera allas tillförande var är exempel på positiv kommunikation och samarbete 
(McCaffrey et al, 2010). Det framkom att om man lyssnar med avsikten att förstå och värdera 
allas tillförsel så ökade inverkan på patientens förmåga att få den vård som de behövde och 
förbättrade utkomsten för patienten på avdelningen (McCaffrey et al, 2010). Läkarna tyckte 
att det var bra när sjuksköterskan lyssnade noga och diskuterade situationer gällande patienter 
och även ifråga satte vissa beslut (Robinson et al, 2010). Läkare ansåg att en viktig dimension 
i att lyssna, var att veta när man ska söka svar från någon annan. Sjuksköterskorna upplevde 
att deras information inte alltid framgick, därför värdesatte de ansikte - mot- ansikte 
interaktion med läkarna för både professionella och sociala emotionella skäl. Man lyssnade 
lättare och förståelsen ökade genom att ha läkaren framför sig under kommunikationen.  Båda 
parter bekräftade värdet av att kunna lyssna grundläggande i samarbetet, men både läkarna 
och sjuksköterskor tyckte att den andra kunde bli bättre på det området medan den egna 
professionen inte behövde bättra sig (O´Brien et al, 2009). 
 
Trovärdighet  

 Trovärdighet är viktigt för en effektiv kommunikation. Att kommunicera trovärdigt, att 
undvika jargonger eller vaga termer är en viktig i del i teamwork. Sjuksköterskan är teamets 
ledare och hon/han måste kunna kommunicera väl med både vårdteamet och därmed också 
läkarna. Trovärdig kommunikation innebär också att konsekvent kommunicera med olika 
medlemmar av vårdteamet, så att varje medlem är tydlig med sina individuella roller och 
arbetsuppgifter. Sjuksköterskans trovärdighet visar sig genom att denna har en bra känsla för 
hur han/hon ska närma sig de läkarna som sjuksköterskan arbetar med. Var och en av dem 
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har sina egna riktlinjer eller saker som de vill veta samt kunna ge relevant information och 
delta i beslutsfattandet (Apker et al, 2006). 

Teamwork 

Analysen visar att ett teamwork är väsentligt för en effektiv och god kommunikation . En 
effektiv kommunikation innebar att samarbeta och ett bra teamwork är troligtvis det bästa 
sättet att skära ner på misstag och behålla en positiv attityd.  Patienterna tjänade på att båda 
professionerna sökte varandra för svar på både rutin och mer komplexa beslut. Om 
sjuksköterskor och läkare arbetar efter samma mål och är på samma plan så kommer 
ineffektiv kommunikation att minimeras (Robinson et al, 2010). 
Att uttrycka gemensamma mål, att ha öppna diskussioner och att acceptera allas idéer var 
idealistiskt för att skapa ett gott samarbete och därmed en effektiv kommunikation är 
riktlinjer att sträva efter (McCaffrey et al, 2010). Att ge och ta information i enkelhet var 
väsentligt för att ett samarbete ska fungera mellan sjuksköterskor och läkare. Båda parterna 
var överens att om man turades om att konversera fick de ett verkligt samarbetsförhållande 
(O’Brien et al, 2009). En samarbetande, professionell sjuksköterska förväntas att effektivt 
samla information och delge informationen till andra gruppmedlemmar. Samarbetet får alltså 
inte stanna vid läkare- sjuksköterska (Apker et al, 2006). 

Tydlig kommunikation 

Det är respektfullt att använda sig av en effektiv kommunikation (Robinson et al, 2010). En 
effektiv kommunikation är synonymt med en tydlig kommunikation, där båda parter anpassar 
konversationen till gruppmedlemmarnas roller, personligheter och sammanhanget (Apker et 
al, 2006). Sjuksköterskor som exemplifierar professionalism är proaktiva (de planerar aktivt 
och förbereder) och samlar information innan hon/han blandar in andra . Det är viktigt att ha 
all information innan läkarkontakt. Sjuksköterskan underlättar informationsprocessen genom 
att uttala syftet med samtalet och delge den viktigaste informationen (Apker et al, 2006). 
 Detta leder till att det är viktigt att ha färdigheter i muntlig kommunikation (O’Brien et al, 
2009) samt bra kommunikationsverktyg för att förmedla korrekt information (McCaffrey et al 
2010). Läkarna eftersökte i de muntliga ärendena att sjuksköterskan skulle innefatta förberett 
innehåll, komplett och väl organiserad information, lägligt överlämnande och kort och 
fokuserad sammanfattning (O´Brien et al, 2009). Sjuksköterskorna sökte i sin tur tydliga 
förklaringar och direktiv gällande patienternas vård och behandling. Detta tillsammans med 
tydliga förklaringar till provsvar skulle förbättra kommunikationen (O´Brien et al, 2009). Där 
man använt sig av kommunikations- verktyg i form av ett utarbetat arbetsblad för att delge 
information samt följa vissa mål, kom man fram till att arbetsbladet ledde till förbättrad 
kommunikation och förståelse för målen (Narasimhan, Eisen, Mahoney, Acerra & Rosen, 
2006). En användning av ett enkelt strukturerat arbetsblad förbättrade kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare, samt att arbetsbladet hade en positiv effekt på patienternas 
behandling och resultat (Narasimhan et al, 2006). 

Försvårande faktorer 

Osäkerhet hos sjuksköterskan 

Ett bemötande eller en interaktion av en mer försvårande karaktär var att båda parter uttryckte 
att förlöjligande bidrog till ineffektiv kommunikation (Robinson et al, 2010). Sjuksköterskor 
och läkares åsikter skiljde sig vad som upplevdes som nödvändigt i ett tydligt och 
tillmötesgående beteende hos respektive medarbetare, där läkarna inte trodde att negativ 
påverkan var ett problem inom gruppens utövande (O’Brien et al 2009). Läkarna nämnde 
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osäkerhet hos sjuksköterskor som en faktor vilket försvårar kommunikationen, det uttrycktes 
att en sjuksköterska som är tvetydig, osäker och kanske inte är säker på att det finns ett 
problem, eller är ganska säker på att ett problem finns men som inte kan förmedla den 
informationen korrekt inte är önskvärd (Apker et al, 2006). Sjuksköterskor kände sig osäkra 
när läkarna gjorde intrång på deras utrymme och bland annat inte lät sjuksköterska tala till 
punkt när sjuksköterskan ville diskutera mer, där läkaren hellre ville komma vidare till nästa 
patient. Det faktum att läkarna inte uppskattade sjuksköterskans åsikter ledde till osäkerhet 
(Manias et al, 2001). Ett mindre trevligt exempel på ett dåligt bemötande var en 
sjuksköterskas berättelse om en läkare som var så ökänd för att vilja vara avskräckande mot 
andra medarbetare genom verbal stil och oberäkneliga utfall att sjuksköterskorna undvek 
kontakt med denna läkare (O’Brien, 2009). 

När sjuksköterskan utesluts ur beslutsfattandet 

Det visade sig att när sjuksköterskan väl fick tillfälle att delta så var besluten redan tagna och 
det blev uppenbart att sjuksköterskor bara talade vid vissa tillfällen. Sjuksköterskorna antog 
en passiv roll när läkare diskuterade med varandra, och när vårdplanen var klar deltog 
sjuksköterskan igen utan att hennes inlägg fanns att höras eller ses någonstans i 
dokumenteringen. Det ansågs att läkarna inte behövde sjuksköterskornas inlägg i 
diskussioner kring patienters vårdplan och att sjuksköterskan inte alltid är delaktig i läkarens 
jobb (och därmed hela vårdprocessen), vilket försvårar kommunikationen. Sjuksköterskor 
diskuterade sinsemellan, men det påverkade inte de medicinska besluten (Manias & Street, 
2001). 

Okunskap om varandras profession 

Sjuksköterskorna var speciellt uttalande om hur bristen av förståelse för deras unika 
professionella roll vilket ledde till kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskorna trodde inte 
att läkarna hade någon idé om vad sjuksköterskor faktiskt gör. Om läkaren inte förstår vad 
sjuksköterskan gör uppstår en ineffektiv kommunikation. Emellertid så höll läkarna med om 
att de eller deras kollegor inte fullt förstod omfattningen av det professionella 
sjuksköterskeyrket (Robinson et al, 2010). Läkarna förväntade sig sjuksköterskorna skulle 
anpassa sig mer efter läkarens arbetssätt än tvärtom (O´Brien et al, 2009). Läkares nivå 
påverkade också kommunikationen, sjuksköterskor hade mer förtroende för ST-läkare än för 
AT-läkare vilket påvisar att läkarens kommunikationskunskap (och sjuksköterskans kunskap 
om denna) är bunden till hur lång tid man har varit verksam. (Manojlovich & Antonakos, 
2008). 

Konflikter  

När ett samarbete leder till motsättningar, så väljer läkare och sjuksköterskor mellan att 
ignorera konflikten eller att gå in i den. Detta avgörs av fem faktorer; påverkan av sig själv, 
påverkan av andra, vilken sorts konflikt det gäller, bakgrunden till konflikten och personliga 
motiv. Genom att engagera sig i konflikten menade de svarande att man ska konfrontera de 
personer som ett samarbete inte fungerar med. Många av de svarande i studien nämnde att 
relationen med den andra, dess personlighet och attityd samt hans eller hennes kompetens och 
erfarenhet påverkar hur de hanterar en konflikt (Leever et al, 2010). Sjuksköterskor var 
ibland motvilliga att inte samtycka, medan andra gånger så uttryckte de öppet sina åsikter, det 
vill säga att sjuksköterskorna valde sina konflikter och tillfällen att motsätta sig läkaren 
(Manias och Street, 2001). Men ska man gå in i en konflikt ska man interagera bestämt och 
konfrontera direkt på ett respektfullt sätt (Apker et al, 2006). 
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Kommunikationen och ursprung  

Båda parter upplevde svårigheter med personer som inte talade samma språk, och att en dålig 
patientvård kunde bero på missförstånd i språket. Ineffektiv kommunikation och svårigheter i 
språket är direkt kopplade till varandra. Deltagarna pekade också på att skillnader i kultur 
kunde bidra till ineffektiv kommunikation. Språkbarriärer var inte enda bidraget till 
missförstånd, tonfallet spelade också en roll. Kommunikation påverkas av brist på träning och 
kunskaper, men också var vi är födda och hur vi är uppfostrade (Robinson et al, 2010). 
 
Elektronisk kommunikation 

Datorerna gör sin del och det är viktigt att kunna läsa om patienterna i datajournaler men att 
faktiskt ha människor i rummet i realtid när man genomför en process är ovärderligt 
(Robinson et al, 2010). Elektroniska journaler försatte läkare i en typ av fantasi. "Jag 
förväntade mig att det skulle ske eftersom det fanns med i datorn och kollade inte upp det 
vidare". I samma studie framkom det att läkare antog att prover som ordinerats hade tagits 
eftersom de stod med i journalen, men då sjuksköterskan inte sett detta så försenades 
proverna och därmed patientens behandling. Vid flertalet tillfällen så förknippade deltagarna 
kommunikationsproblem med de elektroniska informationssystemen som enbart ska vara ett 
stöd till den verbala informationen. Ett övervägande användande av elektronisk 
kommunikation minskade den muntliga kommunikationen och resulterade i ett försenat 
arbete då informationen inte nådde mottagaren i tid (Robinson et al, 2010). 

 

Sjuksköterskans del i ronden. 

Vid rondarbetet så utbyts information gällande patienternas hälsa, behandling, mål och 
resultat. Det är en ömsesidig informationsprocess där sjuksköterskor och läkare tar del av 
varandras information och planer. Läkarna använder sig av sjuksköterskornas information 
som ett extra underlag i vårdplanen samtidigt som läkarnas inbördes diskussioner och 
presentation av patienten gav sjuksköterskan en allsidig patientinformation (Manias & Street, 
2001).  Sjuksköterskorna upplevde stora svårigheter i att ta upp relevanta patientproblem 
under avdelningsronden, de hade känslan att det ansågs som bra att sjuksköterskan var 
närvarande under ronden men inte nödvändigt. Om sjuksköterskan var närvarande när 
diskussionerna inleddes förvissade läkarna sjuksköterskorna till bakgrunden och gjorde dem 
osynliga då läkarna inte riktade några frågor direkt till sjuksköterskan. Erfarenheten från en 
del sjuksköterskor tydde på att i många fall när sjuksköterskan har kommit in till 
diskussionsrummet så hade ronden redan börjat. Under ronden så är brus och yttre störningar 
såsom telefons samtal en faktor som leder till kommunikationsproblem då 
informationsprocessen avbryts. Ytterligare ett problem som uppstår vid rondarbete är att det 
förekommer en lärandeprocess läkare emellan vilket hindrar sjuksköterskans inlägg och 
därmed på bekostnad av patientens utkomst (Manias & Street, 2001). 
  
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
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Fördelen med litteraturstudie för vårt syfte var att kunna analysera flera olika författares 
resultat. Hade en empirisk studie gjorts, hade det blivit svårt att få en bred spridning över 
flera sjukvårdinstanser och geografiskt.  

Sökningen av artiklar genomfördes i databasen CINAHL för att det skulle kunna användas 
exakt samma sökkriterier för samtliga artiklar. Utöver detta så gjordes en manuell 
artikelsökning i Scopus V.4. Att bara CINAHL användes för sökningen kan ha påverkat 
resultatet. Valet att inte söka i andra sökmotorer som tillexempel MEDLINE beslutades då en 
snabb sökning gjordes och sökresultatet blev ungefär samma som i CINAHL . Då CINAHL, 
som uppdateras varje månad, innehåller den senaste forskningen inom omvårdnad tros inte 
resultatet ha blivit markant annorlunda mot om flera databaser hade använts. 

Urvalet av artiklar baserade sig på syftet, dvs. att bara undersöka kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare. Att få artiklar som var granskade var viktigt för trovärdigheten och 
valet att bara söka artiklar på engelska baserade sig på att försöka få en bred spridning 
geografiskt. Ämnet visade sig dock vara sparsamt beskrivet och därför blev den geografiska 
spridningen begränsad till USA, Australien och Holland. Detta har gjort att resultat är riktat 
till västerländska länder. Om artiklar som gjorts i u-länder eller i Sverige hade hittats, hade 
resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Att få den senaste forskningen (artiklar som 
publicerats efter 2000) var viktigt för att det från början fanns en förförståelse att 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare har förändrats mycket under tiden.  

I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar och detta tros ha på verkat 
resultatet positivt då två olika synsätt på ämnet har belysts.  

Kvalitetsbedömningen enligt Carlsson och Eiman (2003) var positivt för studien då detta 
ökade trovärdigheten. En modifiering av bedömningsmallen gjordes och kriteriet ”Patienter 
med lungcancer” togs bort och poängskalan räknades om. Detta tros inte har påverkat 
resultatet då kriteriet inte var aktuellt för vår studie. 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ litteraturstudie passade vårt 
syfte och var relativt enkel att följa. Beskrivningen blev grunden för att göra en trovärdig 
litteraturstudie. En kvalitativ ansats valdes då vi ville ha en förståelse för kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare. Att göra egna tolkningar vid kondenseringen av 
meningsenheterna var nödvändig för att ingen information skulle gå förlorad. Att författarna 
till litteraturstudien haft en viss erfarenhet av kommunikation mellan sjuksköterskor och 
läkare har tagits i beaktning och har inte påverkat tolkningen i större utsträckning. 

Faktumet att det funnits två författare till litteraturstudien tros ha påverkat studien positivt. 
Sökning efter artiklar, genomläsning av artiklarna, kvalitetsbedömning av artiklar och 
kategoriseringen gjordes först var för sig och sedan diskuterats efteråt. Detta har gjort så att 
studien fått ett bredare perspektiv. Oliktyckandet mellan författarna till litteraturstudien var 
dock aldrig så pass omfattande att en tänkbar artikel eller kategorisering fick förkastas. 
Författarna till litteraturstudien upplever sig ha fått svar på syftet med studien. 

Resultatdiskussion 

Studien gjordes med syftet att få en överblick över de faktorer som underlättade och 
försvårade kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Litteraturstudien utföll i sju 
stycken underlättande och sju stycken försvårande kategorier inom kommunikation. I 
följande text varvas dessa med varandra då de flesta är varandras motsatser eller står i nära 
samband med varandra. 
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Uppskattning och tillmötesgående i mötet med den andra professionen 
 
Resultatet visar att uppskattning och tillmötesgående var en underlättande faktor för både 
sjuksköterskor och läkare. Egenskaper hos läkare som uppskattades av sjuksköterskorna 
visade sig vara när läkaren inte agerade överlägset och kommunicerade på ett lugnt och 
respektfullt sätt, samt lyssnade på sjuksköterskans information och åsikter. Läkarna i sin tur 
uppskattade när sjuksköterskan kontrollerade sina känslor och höll sig logisk med en positiv 
attityd. Om detta kopplas till genusperspektivet och yrkesrollerna i bakgrunden kan man se en 
liknelse med Berlin och medarbetare (2009). Berlin och medarbetare menar att läkarna är 
överordnade sjuksköterskorna. Resultatet på författarnas litteraturstudie indikerar att detta 
stämmer till viss del men att sjuksköterskorna försöker motarbetar detta förlegade synsätt.  

När sjuksköterskans är del i beslutsfattandet och konflikter 

Att inkludera sjuksköterskan i beslutsfattandet och då som en del i teamet var en 
underlättande faktor. När sjuksköterskan uteslöts vid detta tillfälle gick viktig information 
förlorad, samarbetet fallerade och kommunikationen försvårandes. Resultatet visade också på 
att sjuksköterskorna trodde att de hade mer inflytande än vad de i verkligheten hade. Detta 
visar på att sjuksköterskan måste reflektera över sin egen roll och ta den plats som han eller 
hon har rätt till. Att sjuksköterskan inte tar plats är en försvårande faktor och kan bero på att 
han eller hon väljer att undvika en konflikt med läkaren. Det som påverkade om 
sjuksköterskan valde att gå in i en konflikt eller att avstå var relationen till läkaren, dess 
personlighet och tidigare erfarenheter med personen i fråga. I resultatet på denna studie 
beskrivs konflikter som en försvårande faktor. I kompetensbeskrivningen för en legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står att sjuksköterskan ska ha ett professionellt 
förhållningssätt och kunna kommunicera på ett respektfullt sätt. Detta innebär att om 
sjuksköterskan väljer att gå in i en diskussion/konflikt bör detta kunna ske på ett respektfullt 
sätt. 

Konsten att lyssna och ha kunskap om den andra professionen 

Att kunna lyssna och verkligen höra vad som sades visade sig också vara underlättande för 
kommunikationen i denna studies resultat. Detta är direkt kopplande till vad Ivey (1988) 
beskrivit gällande aktivt lyssnande. Ivey menade att man ska visa den man kommunicerar 
med att man är uppmärksam och tar in det som sägs är viktigt för den talar. Att få en 
bekräftelse på att personen du talar till lyssnar kan vara att man ställer motfrågor och att 
personen i fråga upprepar för att kontrollera att man har tolkat det som sagts på ett korrekt 
sätt. I resultatet på denna studie kom det fram att läkaren tyckte det var underlättande när en 
diskussion kring informationen uppstod och att det var viktigt att kunna söka svaren hos den 
andra professionen. När en diskussion kring patienten uppstod ökade patientens chanser att få 
den vård som behövdes för en bättre utkomst. För att kunna söka rätt svar underlättar det att 
ha kunskap om den andres profession och vilken kunskap denne innehar. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose just patientens 
behov. Det finns även med i de etiska koderna för sjuksköterskans profession att man inte ska 
tillfoga onödigt lidande eller skada. Resultatet av litteraturstudien visar på att all 
kommunikation bör sträva efter att vara patientsäker och utmynna i en god och säker vård. 

Trovärdighet 

Att kunna förbereda sin kommunikation var viktigt för både läkare och sjuksköterskor och 
sågs som en underlättande faktor i denna studie. För att kunna göra detta krävs att man enligt 
Travelbee (1971) har en förmåga att analysera och sammanfatta. Man måste tillgodose den 
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fakta som finns att tillgå, räkna in sin egen förståelse och besitta tekniker i kommunikation 
för att målen ska nås, att ha reflekterat över sin egen kommunikationsteknik är ofta mer värt 
än själva tekniken. Ett samband kan ses i litteraturstudien som visade att en sjuksköterska 
som är professionell jobbar proaktivt. Läkarna uppskattade om sjuksköterskan hade ett 
förberett och organiserat överlämnade av informationen och detta borde bli lättare om 
sjuksköterskan reflekterade över hur hon ska gå tillväga vid överlämningen. Att undvika 
jargonger och vaga termer som var försvårande faktorer, skapade tillit mellan sjuksköterskan 
och läkaren och kommunikationen skulle också bli bättre när sjuksköterskan visste hur han 
eller hon skulle närma sig läkaren. Eide och Eide (2009) menar att yrkesrollen som 
vårdgivare också innefattar att man ska inta den roll som man förväntas. Man ska helt enkelt 
leva upp till sin yrkeskompetens för att medarbetare ska kunna betrakta den information man 
ger som trovärdig. 

Teamwork 

Teamwork var en underlättande faktor för samarbetet och för att det skulle uppstå en god 
kommunikation. I en studie av Davies (2010) framkom det att det kan behövas tid och 
reflektion för att samarbetet skall fungera och upprätthållas. Resultatet av denna 
litteraturstudie bekräftar att ett fungerande teamwork var det bästa sättet att skära ner på 
misstag och behålla en positiv stämning mellan sjuksköterskan och läkaren. Att undvika 
ineffektiv kommunikation, som var en försvårande faktor, genom att kunna uttrycka 
gemensamma mål och ha öppna diskussioner där man kände ett självförtroende var också 
underlättande faktorer i teamwork som stämmer överens med Davies (2010). 

 

Tydlig kommunikation 

Att använda sig av en tydlig kommunikation visade sig vara en av de viktigaste underlättande 
faktorerna i resultatet på litteraturstudien. I en av de undersökta studierna tog man hjälp av ett 
strukturerat arbetsblad för att få en förståelse för målen med vården och därmed också en 
bättre effekt av patientens behandling och resultaten av denna. Betydelsen av en tydlig 
kommunikation kan styrkas med tre andra forskningsstudier där man implementerat SBAR 
och efter det gjort en utvärdering av modellens effekt på kommunikationen framkom det att 
SBAR främjade stadga i kommunikationen kring patientens bakgrund, aktuella behov och 
nuvarande tillstånd (Becket & Kipnis, 2009). SBAR resulterar i att korrekt information 
överförs på ett effektivt sätt vid rätt tillfälle. Inblandade parter får en förståelse för situationen 
och det bidrar då till att rätt beslut fattas och patientsäkerheten ökar (Wallin & Thor, 2008). 
Velji, Baker, Fancott, Andreoli, Boaro, Tardif, Aimone och Sinclair (2008) påvisar i sin 
studie att den allmänna säkerheten, antal rapporterad olyckor, organisationsinlärning (och 
uppföljning av denna), teamwork inom avdelningen och feedback förbättrades med hjälp av 
SBAR. I resultaten av studierna ovan visar att ett användande av en tydlig och strukturerad 
kommunikation såsom SBAR underlättar kommunikationen och relationen mellan 
sjuksköterskor och läkare. 

Osäkerhet hos sjuksköterskan  

Litteraturstudiens resultat visar att osäkerhet, som var en försvårande faktor, hos 
sjuksköterskan uppstod när läkarna gjorde intrång på deras kunskapsområden och inte lät 
sjuksköterskan tala till punkt. Detta kan ses som att läkarna fortfarande är kvar i situationen 
beskriven av Berlin och medarbetare (2010), att läkarna skulle vara överordnade och 
bestämma vad som sägs och när.  
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Elektronisk kommunikation och rondarbete 

I litteraturstudiens resultat beskrivs elektronisk kommunikation som en försvårande faktor. 
Den elektroniska kommunikationen bör vara ett komplement till ovanstående, men att ha 
faktiska människor i rummet är ovärderligt. Att använda sig av ett strukturerat arbetsblad 
kunde underlätta denna kommunikation. Som ett exempel kunde SBAR användas. SBAR 
kräver inte ansikte-mot-ansikte kommunikation, men gör ändå så att all information som ska 
överlämnas faktiskt når fram (Wallin & Thor, 2008). Resultatet på denna studie visar att vid 
rondarbetet skulle en tydlig och strukturerad kommunikation också underlätta 
informationsprocessen då resultatet visar att sjuksköterskan tyckte det var svårt att få 
utrymme till att förmedla sina uppfattningar kring patienten.  

 

SLUTSATS 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att underlättande kommunikation bör vara klar, 
koncis, lugn och sansad för att vara effektiv. Effektiv kommunikation bygger på öppenhet, 
förståelse och noggrannhet. 

Mer forskning på område hade varit önskvärt, speciellt inom u-länder och för att få ett 
perspektiv ur olika etniska och kanske även religiösa synvinklar. För vår studie och vår 
framtida profession hade just artiklar från Sverige varit av värde. En tydlig och strukturerad 
kommunikation hjälper informationsprocessen att bli effektiv, men det går inte automatiskt. 
Det kräver ett samarbete professionerna emellan och en kunskap kring den andres profession, 
sin egen kommunikationsförmåga och patientens tillstånd. 
För att överföra information och att bygga relationer mellan människor är en fungerande 
kommunikation väsentligt. Inom sjukvården är dessa två funktioner grundläggande. 
 När informationen hoppar mellan många olika parter ökar risken att den blir ofullständig. 
Informationen kan oavsiktligt bli förvrängd och den fyller då inte sin huvudfunktion vilket är 
att få en gemensam förståelse för situationen kring patienten.  

Att det finns önskemål och kunskap om hur sjuksköterskorna och läkarna vill att 
kommunikationen ska vara är tydligt. Kommunikationen fungerar bättre när parterna är 
medvetna om vad som förväntas utav både sig själva och den andra professionen. 
Kommunikationen fallerar när någon av parterna inte besitter personliga kunskaper som 
bemötande och uppskattning, men också mer professionella kunskaper som tekniker hur man 
verkligen utbyter information och kunskap sinsemellan. Att båda parter är genuint 
intresserade av att komma till samma mål är väsentligt för att själva målet ska uppnås på ett 
effektivt sätt och i slutändan gynna personen de är där för, patienten.  
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BILAGA 1. Artikelsökning – databas  

Databas CINAHL Sökord Antal träffar Urval Granskade & Godkända 

#1 Communication 
AND Nurse-
Physician Relations 

85 5 3 (Satisfaction of Intensive Care 
Unit Nurses With Nurse-
Physician Communication +  

Improving Nurse-Physician 
Communication and 
Satisfaction in the Intensive 
Care Unit With a Daily 
Worksheet +  

Nurse-doctor Interactions 
During Critical Care Ward 
Rounds). 

#2 Communication 
AND Nurse-
Physician 

90 1 1 (Perceptions of Effective and 
Ineffective Nurse-Physician 
Communication in Hospitals) 

#3 Effective 
Communication 
AND Collaboration 

21 1 1 (A Program to Improve 
Communication and 
Collaboration Between Nurses 
and Medical Residents) 

#4 Effective 
Communication 
AND 
Communication 
Skills 

29 1 

 

1(Collaboration, Credibility, 
Compassion and Coordination: 
Professional Nurse 
Communication Skills Sets in 
Health Care Team Interactions) 

#5 Effective 
Communication 
AND 
Interprofessional 
relations. 

28 1 0  

 

#6 

Nurse-Physician 
AND 
Communication 
Barriers 

6 0 0 
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BILAGA 2. Artikelsökning –manuell   

Databas Artikel Författare Valda 

Scopus V.4 Conflicts and Conflicts Management 
in the Collaboration Between Nurse 
and Physicians –A Qualitative Study. 

Leever, A., Hulst, M., 
Berendsen, A., Boendemaker, 
P., Roodenburg, J. & Pols, J. 

 

1 

Scopus V.4 A Phenomenological Perspective on 
Advanced Practice Nurse-Physician 
Collaboration Within an 
Interdisciplinary Healthcare Team 

O’Brien, J., Matin, D., 
Heyworth, J. & Meyer, N. 

 

1 
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BILAGA 3. Artikelpresentation 

Författare/Lan
d 

Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Kvalite
t 

O’Brien, J., 
Matin, D., 
Heyworth, J. 
& Meyer, N. 

USA 

A 
Phenomenologic
al Perspective on 
Advanced 
Practice Nurse-
Physician 
Collaboration 
Within an 
Interdisciplinary 
Healthcare 
Team. 

Journal of the 
American 
Academy of 
Nurse 
Practitioners. 

2009. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor och 
läkare som 
jobbade inom ett 
vårdboende 
uppfattar och 
beskriver 
erfarenheter av 
samarbete i ett 
tvärprofessionellt 
team. 

Kvalitativ. En 
fenomenologisk studie 
gjord på djup-intervjuer 
av 8 
specialistsjuksköterskor 
och 5 medicinläkare som 
jobbade tillsammans på 
flera vårdboenden. 

III 

Robinson, P., 
Gorman, G., 
Slimmer, L. & 
Yudkowsky, 
R. 

USA 

Perceptions of 
Effective and 
Ineffective 
Nurse-Physician 
Communication 
in Hospitals. 

Nursing 
Forum. 

2010. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
och läkares 
förväntningar om 
effektiv och 
ineffektiv mellan 
de två 
professionerna. 

Tre fokusgrupper med 6 
deltagare vardera.  

III 

McCaffery, R., 
Hayes, R., 
Stuart,W., 
Cassel, A., 
Farell, C., 
Miller-Reyes, 
C. & 
Donaldson, A. 

USA 

A Program to 
Improve 
Communication 
and 
Collaboration 
Between Nurses 
and Medical 
Residents. 

The Journal of 
Continuing 
Education in 
Nursing. 

2010. 

Utveckla, 
implementera, och 
utvärdera ett 
utbildningsprogra
m för 
kommunikation 
och 
samarbetsteknik 
för sjuksköterskor 
och läkarstudenter. 

Kvalitativ. 
Sjuksköterskor på en 
avdelning gick en 2-
timmars 
utbildningsprogram som 
innefattade olika 
kommunikationstekniker
. Läkarstudenterna fick 
ett självlärningspaket 
och test. 

II 
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muntliga form av 
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Kvalitativ. Etnografisk 
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effekten av ett 
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USA. 
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standardiserat 
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sjuksköterskor är 
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Kvantitativ. Icke 
experimentell, 
beskrivande metod. 
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II 
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USA 
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Kvantitativ. 
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intervjumetod för både 
enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer. 

III 
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Berendsen, A., 
Boendemaker, 
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Att ta reda på hur 
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BILAGA 4. Artikelgranskning, kvalitativ metod. Bedömningsmall för kvalitativa studier 
enl (Carlsson & Eiman, 2003), men modifierad för att passa studien. 
Poängsättning:  0          1                   2     3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultat 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till annan 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 44p) p p p p 

P= 
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Grad I: 60 %    
Grad II: 70 % 
Grad III: 80 % 

 

BILAGA 5. Artikelgranskning, kvantitativ metod. Bedömningsmall för kvantitativa studier 
enl (Carlsson & Eiman, 2003), men modifierad för att passa studien. 
Poängsättning:  0          1                   2     3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultat 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till annan forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 42p) p p p p 

% 

Grad 
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Grad I: 60 %    
Grad II: 70 % 
Grad III: 80 % 

 

BILAGA 6. Exempel på analysförfarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

P= 

% 

Grad 

Meningsbärande 
enhet 

Översättning Domän Kondensering Kod Kategori 

“Respondents state 
they think it 
important 
communication is 
clear and explicit, 
that information is 
exchanged, and that 
everyone pays 
attention”. 

Svarande uppger att de 
tycker att viktig 
kommunikation är klar och 
tydlig, att det sker 
informationsutbyte, och att 
alla är uppmärksamma. 

Underlätta
nde. 

Kommunikation 
ska vara tydlig, 
inblandade ska 
vara 
uppmärksamma. 

Tydlighet och 
uppmärksamh
et är viktigt. 

Tydlig 
kommunikati
on. 

”MDs did not believe 
negative affect was a 
problem within the 
group practice. 

Medicinläkarna trodde inte 
att negativ påverkan var ett 
problem inom gruppens 
utövande. 

Försvårand
e. 

Läkarna såg inte 
negativ påverkan 
som ett problem. 

Negativ 
påverkan. 

Uppskattning 
och 
tillmötesgåen
de med den 
andra 
professionen. 

“The results of this 
study support the use 
of a simple goals 
worksheet to 
improve 
communication 
between nurses and 
physicians”. 

Resultatet av denna studie 
stödjer användning av ett 
enkelt arbetsblad för att 
förbättra kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och 
läkare. 

Underlätta
nde. 

Arbetsblad 
förbättrar 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterska och 
läkare. 

Arbetsblad 
förbättrade 
kommunikatio
nen. 

Tydlig 
kommunikati
on . 
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