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SAMMANFATTNING 

 

 

Patientantalen ökar stadigt för varje år på Sveriges akutmottagningar och kraven på en 

patientfokuserad och patientsäker vård är en utmaning att uppfylla inom akutsjukvårdens 

stressiga vardag. För att bemöta kraven på en god och säker vård behöver akutsjukvården 

införa nya och alternativa arbetssätt som leder till mer samarbete mellan sjukvårdspersonal. 

Att samarbeta i interprofessionella team är en av lösningarna men är relativt nytt. Det är 

därför viktigt att undersöka och beskriva erfarenheter av att arbeta i interprofessionella 

team. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares 

erfarenheter av att arbeta i ett interprofessionellt team på en akutmottagning.  

 

För att besvara syftet i studien valdes en kvalitativ, induktiv ansats och datainsamlingen 

har skett via en fokusgruppsintervju. Informanterna till intervjun valdes ändamålsenligt 

och bestod av två sjuksköterskor, två undersköterskor och två akutläkare. Samtliga utvalda 

informanter deltog i studien. Fokusgruppsintervjun transkriberades och därefter utfördes 

dataanalys med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen gav två teman; patientfokus och 

patientsäkerhet samt utveckling. Resultatet antyder att när individer samarbetar i 

interprofessionella team uppstår en rad positiva effekter oavsett yrkeskategori. Individerna 

får en förståelse för varandras yrkesuppgifter och roller vilket leder till en trygghet och en 

samverkan över yrkesgränserna. Kommunikationen mellan individerna leder till en 

gemensam plan för patienten samt en kompetensutveckling för samtliga inom teamet. 

 

Slutsatsen av studiens resultat är att arbete i interprofessionella team, bestående av 

sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare, kan leda till kvalitativa förbättringar som 

patientfokuserad vård och ökad patientsäkerhet samt kompetensutveckling. 

 

Nyckelord: interprofessionella team, erfarenheter, patientfokus, patientsäkerhet, utveckling



 

 

ABSTRACT 

 

 

The numbers of patients attending the emergency departments in Sweden are increasing 

steadily each year. In the often stressful everyday operations in the emergency department 

it is a challenge to provide centered a patient safe care. To meet the requirements of 

providing good and safe care emergency care departments need to implement new and 

alternative approaches that lead to more cooperation between health care professionals. To 

work in an inter-professional team is one of the solutions, but however it is relatively new. 

It is therefore important to explore and describe the experiences of health care 

professionals who work in inter-professional teams. 
 

The aim of this study was to describe nurses, assistant nurses and emergency physicians` 

experiences of working in an inter-professional team in an emergency department. 

 

To answer the aim of this study a qualitative, inductive approach was chosen. Data was 

collected via a focus group interview. The six informants who participated in this study 

were recruited by representative sampling: two nurses, two assistants nurses and two 

emergency physicians`. All respondents who were chosen for this study, participated. The 

focus group interview was transcribed by the authors data- analysis was carried out using a 

content analysis approach.  

 

The results of the data- analysis yielded two themes; patient focus and patient safety, and 

development. The result shows that working together, in an inter-professional has a 

number of positive effects regardless of profession. Individuals get an understanding of 

each other's professional tasks and roles, leading to a security and cooperation across 

professional boundaries. Communication between individuals within the inter-professional 

leads to a common care plan for the patient and professional development of team-

members.  

 

The conclusion of the result from the study is to work in inter-professional team consisting 

of nurses, assistant nurses and emergency physicians`, may lead to qualitative 

improvements in patient-focused care and increased patient safety and professional 

development. 

 

Keywords: inter-professional team, experience, patient focus, patient safety, development
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BAKGRUND 

 

 

Akutmottagning 

 

En akutmottagning är öppen dygnet runt och tar emot alla patienter som söker med akut 

sjukdom eller livshotande skada, det innebär att de sökande har väldigt olika behov och 

verksamheten inbegriper alla vårdområden (Burström, 2012). Akutmottagningen är navet i 

sjukhusets organisation och om den inte fungerar optimalt påverkar det hela sjukhusets 

verksamhet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2010). Eftersom 

akutmottagningen inte har någon planerad verksamhet varierar patientbesöken över dygnet, 

ofta är antalet patienter flest under eftermiddagen och kvällen (Wikström, 2012). Den 

ständiga tillströmningen av patienter, dygnet runt, ställer stora krav på organisationen för 

att säkerställa en god och säker vård (Inspektionen för vård och omsorg, [IVO], 2015). 

Socialstyrelsens rapport om väntetider och patientflöden på akutmottagningar från 2015 

visar att antalet besök på Sveriges akutmottagningar uppgick till 2,5 miljoner och hade 

ökat med tre procent sen året innan (Socialstyrelsen, 2015a). Antalet patientbesök kommer 

fortsätta öka kraftigt för varje år (IVO, 2015).  

 

På akutmottagningen arbetar sjukvårdspersonalen under tidspress och blir dessutom 

kontinuerligt avbrutna av andra händelser och ständigt nya patienter, så utmaningen är att 

ge alla patienter den vård de behöver samtidigt som det ska gå snabbt (Gilardi, 

Guglielmetti & Pravettoni, 2014). För att höja kvalitén på omhändertagandet är införandet 

av interprofessionella team en av lösningarna (Muntlin Athlin, von Thiele Schwarz & 

Farrohknia, 2013). Burström (2012) menar att en av förutsättningarna för att 

sjukvårdspersonal ska kunna samverka och skapa en samhörighetskänsla i team, som leder 

till positiva effekter för patienten, är fast anställning. Specialisering inom akutsjukvård för 

sjuksköterskor och läkare är också ett sätt för att möta de ökande kraven på förbättrad 

patientsäkerhet och kvalité på vården (Leksell & Lepp, 2013). Sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom akutsjukvård behövs för att ge en god och säker vård på 

akutmottagningen. Specialistsjuksköterskor i akutsjukvård kan vid akuta situationer snabbt 

fatta beslut och även påbörja behandling innan läkaren har undersökt patienten 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Forskning visar att när antalet sjuksköterskor med specialist utbildning arbetar på 

akutmottagningen ökar patienters möjlighet till välbefinnande och överlevnad (Aiken, 

Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002). Läkare som är specialister på akutsjukvård, så 

kallade akutläkare, är en del i arbetet med att förbättra kontinuiteten för personalen men 

också för att förbättra kvalitén på det akuta omhändertagandet (Burström, 2012). 

Akutläkare har sedan många år tillbaka funnits inom det Angloamerikanska systemet och 

införs nu även på bred front i de flesta Europeiska länderna så även Sverige (Fleischmann 

& Fulde, 2007). Maj 2015 blev akutsjukvård en egen basspecialitet för läkare i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2015b). Efter godkännandet av akutsjukvård som egen specialitet inför de 

flesta akutmottagningar i Sverige akutläkare och ett flertal planerar för ett införande 

(Lövtrup, 2015). Sammansättningen av sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare i 

interprofessionella team är relativt nytt på Sveriges akutmottagningar men Linköpings 

akutmottagning har kommit långt i sitt införande av akutläkare, där sker allt arbete i team 

sedan flera år tillbaka och är därför ett lyckat exempel (Swedish society for emergency 

medicine, [SWESEM], 2015). 
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Patientsäkerhet 

 

Hälso- och sjukvården regleras av patientsäkerhetslagen vilket innebär att vårdgivaren är 

skyldig att på ett systematiskt sätt arbeta för patientsäkerhet genom ökad riskmedvetenhet, 

analysera inträffade händelser, rapportera vårdskador och risker samt se till att uppföljning 

sker. All sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet med hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). En god vård kännetecknas 

enligt socialstyrelsen av sex områden den ska vara patientfokuserad, effektiv, säker, 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig, och utförd i rimlig tid. Patientfokuserad vård innebär 

respekt för människors lika värde, patientens självbestämmande, integritet och värdighet 

(Socialstyrelsen, 2009). Studien av Alenius, Tishelman, Runesdotter och Lindkvist (2014) 

påvisar att när sjukvårdspersonalen upplever att dem har bra relation med varandra, har en 

öppen kommunikation och en närvarande samt tydlig ledning stärks patientsäkerheten. 

IVO gjorde en tillsyn av akutmottagningarna i Sverige gällande patientsäkerheten under 

2014. Resultatet sammanställdes till en rapport som visar att patientsäkerheten vid 

akutmottagningar är beroende av bland annat kompetensen hos sjukvårdspersonalen, 

lokalerna och antalet tillgängliga vårdplatser. Sammantaget kan brister i dessa faktorer ge 

längre vistelsetid på akuten för patienterna. Negativa händelser och tillbud gällande 

patientsäkerhet kan också orsakas av brister i ledarskap och hur arbetet på akuten 

organiseras (IVO, 2015). 

 

Hur man organiserar arbetet på akutmottagningen har betydelse för såväl vårdkvalité som 

effektivitet (Burström, 2012). Studien av Muntlin Athlin et al., (2013) visar att arbete i 

interprofessionella team leder till kvalitativa förbättringsfaktorer för patienten som ökad 

patientsäkerhet. Om arbetet sker i team kan patientens vistelsetid på akuten minska, 

beräknat från ankomst till utskrivning (Burström, 2012; SBU, 2010). Teamarbete kan även 

ge kortare tid till första kontakt med läkare (Socialstyrelsen 2014). Sammantaget är därför 

team en nyckelfaktor för patientsäker vård (Svensk sjuksköterskeförening och svenska 

läkaresällskapet, 2013). 

 

 

Team 

 

Ett team är en grupp, på minst två eller fler individer, som samarbetar mot ett gemensamt 

mål (Sandberg, 2006). Individerna i ett team har olika kompetenser, men har samtidigt en 

gemensam kunskap inom sitt verksamhetsområde, som till exempel sjukvård (Weller, 

Boyd & Cumin, 2014). Det som skiljer ett team från en arbetsgrupp är att gemensamma 

mål är etablerade och teamet arbetar effektivt och produktivt för att uppnå målen genom 

samarbete, så kallat teamwork (Wheelan, 2013). Teamwork innebär att teamet 

åstadkommer ett resultat som är betydligt bättre än om individerna arbetat på egen hand 

(Sandberg, 2006).  

 

Det finns olika typer av team utifrån vilka yrkesgrupper som är sammansatta och hur de 

samarbetar med varandra (Sandberg, 2006). När det gäller sjukvårdspersonal som arbetar 

tillsammans i ett team kan det benämnas på fler olika sätt utifrån hur långt de har 

utvecklats och hur professionerna samarbetar med varandra (Thylefors, Persson & 

Hellström, 2005). I multiprofessionella team arbetar individerna parallellt i förhållande till 

varandra och inte tillsammans för att lösa uppgiften och teamet har därmed inte ett 

gemensamt mål (Sandberg, 2006). Transprofessionella team förespråkas av Thylefors et 

al., (2005) som mest effektiva eftersom teamet har utvecklats och individerna hjälper 
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varandra över professionsgränserna som har suddats ut helt. Inom svensk sjukvård 

dominerar det interprofessionella teamet (Thylefors et al., 2005).  

 

På akutmottagningar arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som tillsammans 

kan bilda interprofessionella team (Wikström, 2012). Interprofessionella team är en grupp 

individer med olika professioner som arbetar tillsammans, ibland till viss del 

gränsöverskridande, mot ett gemensamt mål (Dámour & Oandasan, 2005). För att en grupp 

med individer, med olika professioner inom sjukvården, ska utvecklas till ett effektivt 

interprofessionellt team krävs det tid och praktisk träning, för att förstå varandras 

yrkesroller och ansvarsområden (Gilardi et al., 2014). I interprofessionella team använder 

individerna sina olika kompetenser till att diskutera och planera vilket leder till 

patientfokuserad vård (Mayo & Williams Woolley, 2016). Individerna ger även varandra 

konstruktiv feedback som förbättrar arbetssättet och får individerna i teamet att anstränga 

sig ännu mer för att uppnå de gemensamma målen (Wheelan, 2013).  

 

 

Teamwork 

Salas, Sim och Burke (2005) har i sin studie “Is there a big five in teamwork?” kommit 

fram till att det finns fem kärnkomponenter som teamwork bygger på: ledarskap, 

ömsesidig prestationsförmåga, anpassningsförmåga, team orientering och att individerna 

ställer upp för varandra. För att de fem kärnkomponenterna i teamwork ska fungera behövs 

stödjande komponenter som är gemensam målbild, kommunikation och ömsesidigt 

förtroende (Weller et al., 2014). Det innebär att individerna måste förlita sig på att alla i 

teamet har adekvat kompetens och kan lösa uppgifterna genom ett ömsesidigt beroende 

(Wheelan, 2013). Det behövs också en förståelse för varandras arbetsuppgifter och roller 

för att deltagarna naturligt ska ställa upp för varandra och hjälpas åt när arbetsbördan blir 

ojämnt fördelad (Salas et al., 2005). Det kräver att individerna har förtroende och respekt 

för varandra samt förmågan att se saker ur andras perspektiv (Weller et al., 2014). 

Förståelsen för varandra minskar även konflikterna mellan individerna i teamet och 

arbetsprestationen förbättras (Rixon, Rixon, Addae-Bosomprah, Ding & Bell, 2017). Den 

viktigaste komponenten är den gemensamma målbilden som blir extra viktig när teamet 

utsätts för stress. Det är då individerna behöver ha samma inställning till varför teamet är 

nödvändigt, för att inte splittras (Wheelan, 2013). De fem kärnkomponenterna och hur 

effektivt ett team är, mäts inte bara utifrån prestationsförmågan, utan även hur individerna 

samverkar tillsammans för att lösa arbetsuppgiften (Salas et al., 2005). Det bästa sättet att 

utveckla samarbetet på och öka patientsäkerheten är att teamet får öva tillsammans 

(Weaver, Dy & Rosen, 2014). Utvecklingen av samarbete i team tar tid (Muntlin Athlin et 

al., 2013).  

 

Ledarskap inom teamet 

En av de avgörande faktorerna för att skapa ett effektivt team är behovet av ledning och 

ledarskap inom gruppen (Weller et al., 2014). Ledarskap inom teamet kan skapas genom 

flera alternativa lösningar; ett exempel är att en teammedlem har det formella ledarskapet, 

ett annat är att en person leder flera team utan att själv vara teammedlem. Tredje 

alternativet kan vara att teamets medlemmar delar och roterar på ledarskapet (Salas et al., 

2005). Wheelan (2013) menar att ledarskapet förändras i och med att teamet utvecklas, 

från behovet av en styrande ledare vid uppstart, till att ledarskapet till största del har 

fördelats på individerna när teamet har blivit högpresterande. Ansvaret för delat ledarskap 

faller sig naturligt med tiden, det enda som sätter hinder för detta är om den enskilda 

individen inte känner sig komfortabel med uppgiften (Muller-Juge et al., 2014). För att 
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ledarskap inom teamet ska fungera måste det finnas ett ömsesidigt förtroende för samtliga 

inom teamet (Salas et al., 2005). Brandstorp, Halvorsen, Sterud, Haugland och Kirkengen 

(2016) poängterar att ledarens uppgift är att skapa en överblick och tala om vilka uppgifter 

som ska prioriteras. Men teamets behov är inte enbart en ledare som planerar och 

delegerar, utan också sprider en positiv atmosfär och motivation (Salas et al., 2005).  

 

 

Sjuksköterskans kompetens på akutmottagning och i team 

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, säker 

vård och informatik, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 

(Leksell & Lepp, 2013). Sjuksköterskans roll i ett team är att organisera och övervaka 

teamets patienter och det gör att läkaren kan koncentrera sig på en patient i taget. All data 

kring patienterna som är viktig under besöket som provresultat, avvikande parametrar 

håller sjuksköterskan reda på och delger läkaren den informationen som är nödvändig för 

stunden (Gilardi et al., 2014). Sjuksköterskan organiserar arbetet med var patienterna 

befinner sig, bedömer och prioriterar vilka som ska undersökas först, vilka patienter som 

ska evalueras eller skrivas hem, så att en god och säker vård kan garanteras för patienter 

och närstående (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

 

Kommunikation 

 

Det framförs mängder av budskap inom sjukvården och risken är stor att brister i 

kommunikationen kan ske i vårdkedjan (Weller et al., 2014). På akutmottagningar är det 

högt inflöde av patienter som har olika symtom vilket ställer höga krav på individernas 

kommunikation (Gilardi et al., 2014). Ett av områdena på akutmottagningen där det kan 

uppstå problem med informationen är vid högpresterande situationer och specifikt vid 

kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor (Weller et al., 2014). I Bagnasco et al., 

(2013) studie framkommer det att sjukvårdspersonalen på akutmottagningar har stora 

brister i förmågan att kommunicera vilket visar det stora behovet av utbildning och övning 

i kommunikation. En av de vanligaste orsakerna till vårdskador hos patienter beror på 

brister i kommunikationen och när belastningen ökar är risken större att fel ska uppstå 

(Fossum, 2013). I USA är medicinska misstag den tredje vanligaste dödsorsaken varav 

brister i kommunikation står för 70-80 procent (Mayo & Woolley, 2016). Kommunikation 

är därför oerhört viktigt eftersom det direkt påverkar patientsäkerheten (Weller et al., 

2014).   

 

Interprofessionella team kan förbättra patientsäkerheten genom en säkrare och tydligare 

kommunikation mellan individerna i teamet och mellan individerna och patienten (Muntlin 

Athlin et al., 2013). Kommunikationen blir säkrare om individerna tänker högt, delger sina 

observationer och förmedlar när det uppstår en kris (Weller et al., 2014). I takt med att 

individerna lär känna varandra och etablerar en gemenskap i teamet utvecklas 

kommunikationen (Rixon et al., 2017). Tydlig kommunikation inom teamet ökar 

patientsäkerheten och patient omhändertagandet förbättras (Lawrence, Spencer, Sinnott & 

Eley, 2015).  

 

För att minska riskerna med att information går förlorad vid kommunikation inom 

sjukvården har det utvecklats en del verktyg bland annat SBAR (Statens kommuner och 
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landsting, [SKL], 2010). SBAR innebär att informationen skall struktureras och förmedlas 

enligt fyra steg; situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation, för att fokusera 

på det viktigaste och att undvika onödig information (Dunsford, 2009). Studier visar att 

SBAR ökar säkerheten vid överrapporteringar och underlättar kommunikationen mellan 

yrkesgrupper (Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström, 2014). Användningen av 

SBAR minskar antalet missuppfattningar inom teamet (Weller et al., 2014). Ett annat 

exempel är closed-loop kommunikation som är anpassat för akutsjukvården och ska 

framförallt användas vid situationer då patientens överlevnad och risken för 

komplikationer hänger på snabba beslut och effektiv kommunikation (Härgestam, 

Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hultin, 2013). Salas et al., (2005), menar att closed-loop 

kommunikation är en av de nödvändiga komponenterna för att teamwork ska fungera och 

bygger på feedback, sändaren och mottagare kontrollerar att informationen som sändes 

respektive mottogs är korrekt. Ett tredje exempel är CRM; Crew Resource Managment, 

som ursprungligen utvecklades för flygindustrin men som anpassades för sjukvården under 

1990-talet (Sharp, 2012). Viktigaste delarna i CRM är att be om hjälp, tydlig 

kommunikation, situationsmedvetenhet, ledarskap, följarskap, använda all tillgänglig 

information och resurser, fatta beslut och prioritera (Härgestam et al., 2013). Forskning 

visar att genom träning i CRM minskar kommunikationsbristerna vilket ger en ökad 

patientsäkerhet (Verbeek-van Noord, de Bruijne, Twisk, van Dyck & Wagner, 2015). 

 

 

Utveckling av team 

 

Det är inte lätt att införa team i en organisation, även om individerna är väldigt skickliga, 

faktum är att många team aldrig når sin fulla potential eller fungerar inte alls (Salas et al., 

2005). Enligt Wheelan (2013) sker grupputvecklingen i fyra stadier och det kan ta månader 

upp till år innan gruppen når sista stadiet. Vid stadie fyra är teamet ett högpresterande team 

som arbetar och kommunicerar effektivt utifrån sina mål. Men Wheelan (2009) har även 

studerat det optimala antalet individer i ett team som är 3-4 deltagare. Antalet individer 

påverkar hur snabbt gruppen kan utvecklas samt hur effektiv och produktiv teamet kan bli.  

 

Men den fysiska förutsättningen för att möjliggöra samarbete i team är tillgången till 

varandra och ett gemensamt utrymme där teamet kan mötas (Muntlin Athlin et al., 2013; 

Mazzocato, Hvitfeldt Forsberg & von Thiele Schwarz, 2011). När individerna sitter 

tillsammans och diskuterar med varandra får alla samma information och den samlade 

kompetensen utnyttjas och kommer alla till nytta (Gundrosen, Andenaes, Aadahl & 

Thomassen, 2016). För att ett team ska bli högpresterande måste teamet utveckla en 

samtalsdemokrati som tillåter alla individer att uttrycka sina tankar och funderingar utan att 

det uppstår spänningar (Weller et al., 2014). Då finns det förutsättningar för lärande inom 

teamet och för teamets individer (Sandberg, 2006). Arbetsplatser med tydlig hierarki och 

beslutsordning mellan äldre och yngre samt mellan professionerna, är till stor nackdel och 

förhindrar bra kommunikation (Gilardi et al., 2014). I Kvarnströms studie (2007) framkom 

det att om organisationen har hierarkiska värderingar om professionerna så är det svårt att 

förstå sitt värde i team. Det är därför viktigt att skapa en platt organisation där alla 

individer känner sig lika betydelsefulla (Weller et al., 2014).  

 

För att teamwork i interprofessionella team ska vara möjligt måste det finnas ett 

organisatoriskt stöd (Salas et al., 2005). Wheelan (2013) menar att det organisatoriska 

stödet är helt avgörande för att team ska kunna utvecklas. Chefer på högre nivåer inom 

organisationen måste skapa förutsättningarna, prioritera och stötta införandet av team 
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(Weller et al., 2014). Weaver et al., (2014) påpekar, att effekten med förbättrad 

patientsäkerhet och effektivare handläggning, endast förverkligas när organisationen gör 

förändringen. Utmaningen är att förändra den kultur som redan råder vilket är mycket svårt 

(Burström, Letterstål, Engström, Berglund & Enlund, 2014). Förändringen av kulturen på 

arbetsplatsen är en av de viktigaste komponenterna vid ett förändringsarbete vilket 

införandet av interprofessionella team är (Lawrence et al., 2015). Förändringsarbete tar tid, 

framförallt på akutmottagningen där situationen är komplex med personal från olika 

kliniker som är involverade. Det är svårt att nå ut med informationen till samtliga berörda 

och alla ser inte det positiva med förändring. När interprofessionella team är etablerat 

gäller det att motivera till fortsatt utveckling av samarbetet och patient omhändertagandet 

(Muntlin Athlin et al., 2013).  

 

 

Problemformulering 

 

För att bemöta det ständigt ökande antalet patienter och utvecklingen av allt mer modern 

samt tidskrävande akutsjukvård, behövs det lösningar för att få till både effektiv och snabb, 

men ändå patientsäker vård på akutmottagningen. Införandet av interprofessionella team 

bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare är en av lösningarna men är 

relativt nytt på Sveriges akutmottagningar och är långt ifrån infört på samtliga. Därför är 

det viktigt att undersöka och beskriva sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares 

erfarenheter av att arbeta i interprofessionella team. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares erfarenheter av 

att arbeta i ett interprofessionellt team på en akutmottagning.  

 

 

METOD 

 

 

Ansats och design 

 

För att besvara syftet i studien valdes en kvalitativ, induktiv ansats. Kvalitativa studier är 

lämpliga vid beskrivning och tolkning av människors upplevelser och erfarenheter inom 

valt ämne (Polit & Beck, 2012; Sandelowski, 2000). Kvalitativa studier studerar komplexa 

fenomen och används av bland annat omvårdnadsforskare och målet är inte att lösa ett 

problem eller att kunna generalisera resultatet till andra liknande områden (Patel & 

Davidson, 2011). Induktiv ansats innebär att analysen av insamlad data sker 

förutsättningslöst för att utifrån det utveckla teorier och begrepp (Sandelowski, 2000). 

 

Insamling av data i studien genomfördes via fokusgruppsintervju och analysen av data 

bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2012). 

Fokusgruppsintervju är en vanlig metod inom kvalitativa studier (Sandelowski, 2000). Vid 

en fokusgruppsintervju samlas en grupp människor för att diskutera och delge sina 

erfarenheter och åsikter av ett förvalt ämne och används i syfte att samla in data vid 

forskning (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ innehållsanalys är en allmänt använd 
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forskningsteknik vid kvalitativa studier som innebär att texten tolkas och kodas enligt ett 

bestämt system för att öka validiteten i studien (Krippendorff, 2013).  

 

 

Urval 

 

Urvalet till studien genomfördes ändamålsenligt och informanter valdes ut som hade 

mycket att berätta om forskningsfrågan och kunde därmed ge svar på syftet med studien 

(Tong, Sainsbury & Craig, 2007). Ändamålsenligt urval lämpar sig när informanter 

rekryteras från en specifik miljö och organisation samt är villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Målet är inte att urvalet ska representera ett stickprov ur 

populationen (Sandelowski, 2000).  

 

För att få informanter som är representativa för ändamålet används inklusion- och/eller 

exklusionskriterier som styr urvalet efter definierade kriterier (Kruger & Casey, 2009). Till 

fokusgruppen var inklusionskriterierna att informanterna hade arbetat minst ett år på 

akutmottagning och hade erfarenhet av arbete i interprofessionella team. 

Arbetslivserfarenhet på ett år ställdes för att säkerställa att informanterna hade tillräckligt 

med erfarenhet av arbete i interprofessionella team där yrkeskategorierna sjuksköterskor, 

undersköterskor och akutläkare var representerade. För att urvalet skulle vara 

ändamålsenligt, brett och i lämpligt antal har personal från samtliga tre professioner 

inkluderats i studien; två sjuksköterskor, två undersköterskor och två akutläkare. En 

fokusgrupp bör bestå av fem till åtta deltagare och bör inte vara fler än tio deltagare, 

eftersom en alltför stor grupp begränsar varje deltagares möjlighet att delge sina åsikter 

(Krueger & Casey, 2009). Enligt Tong et al., (2007) bör inte antalet vara färre än fyra 

personer eftersom det finns risk att samspelet försämras och viktig information inte 

kommer fram. Det är inte antalet deltagare som är det viktigaste i kvalitativa studier, utan 

det är kvalitén på informationen som styr (Polit & Beck, 2012).  

 

De sex informanterna kontaktades via mail som innehöll forskningspersonsinformation och 

tillfrågan om deltagande i studien (Bilaga 2). Två av informanterna begärde och delgavs 

mer information om studien innan beslut togs om deltagande. Samtliga sex tillfrågade 

informanter valde att delta i studien och medverkade under fokusgruppsintervjun. 

Demografisk information angående informanterna redovisas inte av skäl som framkommer 

under etiska överväganden. 

 

 

Genomförande 

 

Insamling av data i den här studien har skett via en fokusgruppsintervju med personal från 

en akutmottagning i Sverige. Fördelen med fokusgruppsintervju är att forskarna på kort tid 

kan inhämta en stor mängd data från informanterna för att få svar på syftet (Polit & Beck, 

2012). Vid fokusgruppsintervjuer gynnas gruppdynamiken utav att deltagarna har liknande 

erfarenheter av forskningsfrågan och det ger en viss kvalitetskontroll när informanterna tar 

del av varandras erfarenheter (Tong et al., 2007). Olika uppfattningar i gruppen lyfts fram 

och diskuteras, forskningsfrågorna blir därmed belysta ur flera perspektiv vilket ger ett 

större djup i svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Gruppdynamiken gör även att 

informanterna håller sig till ämnet genom att beakta varandras synpunkter och 

kommentarer men samtidigt kan det vara en nackdel om avvikande åsikter tystas ned 

(Krueger & Casey, 2009).  
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Samtycke för studiens genomförande skickades till berörd verksamhetschef med mail och 

med förfrågan om informanterna kunde delta i studien direkt i början av ett arbetspass, 

vilket godkänndes utan förbehåll. Syftet var att informanterna skulle ges möjlighet att vara 

avslappnade och inte känna någon stress över att påbörjat arbete inte blev avslutat under 

fokusgruppsintervjun. Efter godkännande från verksamhetschefen började processen med 

att kontakta utvalda informanter. Genomförande av fokusgruppsintervjun planerades 

utifrån informanternas schema för att ge så liten påverkan som möjligt på deras arbets- och 

privatliv.  

 

Intervjun genomfördes på ett konferensrum på patienthotellet som ligger i anslutning till 

sjukhuset. Konferensrummet ligger högst upp med utsikt över en trädgård och har en 

ostörd miljö. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt vid intervjuer att få till en ostörd 

miljö på en avskild plats som ändå är lättillgänglig för informanterna. Bekväma fåtöljer 

placerades i en ring för att skapa en öppen atmosfär under intervjun. Informanterna delgavs 

muntlig information om hur studien skulle genomföras, med betoning på frivilligheten och 

att intervjun spelades in. Enligt Polit & Beck (2012) är det bra att spela in intervjun för då 

kan samtliga koncentrera sig på att lyssna, vilket ger ett avslappnat klimat. Inspelning 

skedde med hjälp av mobiltelefoner som hade testats ett flertal gånger innan intervjun och 

placerades diskret på olika ställen under ett soffbord som var placerat i mitten. 

 

En semistrukturerad intervjuguide med frågor utvalda för att försöka få svar på studiens 

syfte användes för att skapa en fokuserad intervju på ämnet interprofessionella team 

(Bilaga 1). Intervjuguiden utformades enligt Kvale och Brinkmann, (2009) med öppna 

frågor och intervjun inleddes med en öppningsfråga som förde samtalet smidigt över till 

kärnfrågorna. Första författaren var moderator under intervjun och styrde diskussionen 

efter intervjuguiden medan andra författaren var observatör som observerade och förde 

anteckningar över kroppsspråk och beteenden (Tong et al., 2007). En neutral och lyssnande 

roll intogs för att inte påverka informanternas svar (Krueger & Casey, 2009). Under 

samtalet användes “probing”, som innebär ett aktivt kroppsspråk som signalerar nyfikenhet 

och lyssnande, samt följdfrågor och uttryck för att leda diskussionen vidare och få 

informanterna att berätta mer (Tong et al., 2007). Förberedelsen inför intervjun var 

noggrann eftersom kvalitén på data och hur den har samlats in påverkar dataanalysen (Polit 

& Beck, 2012). Frågorna till intervjuguiden memorerades utantill vilket ledde till en 

flexibilitet under intervjun (Trost, 2014).  Datainsamlingen genomfördes i februari, 2017. 

Intervjun planerades till att ta mellan 90 till 120 minuter (Kreuger & Casey, 2009) och 

genomfördes på 1 timme och 45 minuter.  

 

 

Databearbetning 

 

Allt inspelat material transkriberades ordagrant utav författarna, även pauser och skratt. I 

den transkriberade texten avidentifierades informanterna och uttalandena markerades i 

stället med ett nummer och yrkeskategori (Kvale & Brinkman, 2009). En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes av texten vilket är ett lämpligt verktyg för analys av data vid 

kvalitativa studier och ger en ökad förståelse för ett specifikt fenomen (Krippendorff, 

2013). Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes, vilket är en teknik där 

texter bearbetas genom ett bestämt system för kodning och därefter tolkning. Processen har 

gått till på följande sätt: den transkriberade texten lästes systematiskt ett flertal gånger för 

att skapa en bild över helheten. De synliga, meningsbärande enheterna som svarade på 
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syftet plockades ut. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär förkortning utan att 

förlora innehållet. Efter kondensering fick enheterna varsin kod, vilket är en etikett som 

kortfattat beskriver innehållet i meningsenheten. Koderna sorterades utifrån gemensamt 

innehåll till olika subteman utan att förlora det centrala budskapet. Meningsenheterna, 

kondenseringen, koderna och subteman har skapats i nära relation till texten utan tolkning, 

en så kallad manifest analys. Därefter genomfördes den latenta analysen, där olika 

subteman sattes i relation till varandra för att se vilka som hörde ihop och den 

underliggande meningen i det informanterna beskrev lyftes fram till teman. För att öka 

tillförlitligheten i resultatet är innehållsanalysen med exempel på meningsenhet, 

kondensering, kod, subtema och tema redovisade i en tabell (Graneheim & Lundman, 

2004). Allt arbete med den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes i ett Word dokument 

i form av en tabell (Tong et al., 2007). Analysprocessen presenteras i tabell 1 som är 

utformade enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

… jobba i 

team… är det 

här att vi sitter 

tillsammans, vi 

pratar ihop, du 

har träffat 

patienten i 

triagen, jag får 

en kort rappport 

med 

vitalparametrar, 

ok, jag hinner 

avsluta det jag 

håller på med… 

Jobba i team är 

att sitta 

tillsammans, 

prata ihop, vi 

ger varandra en 

kort rapport om 

nya patienter, 

kan då avsluta 

det jag håller på 

med 

Team är att sitta 

tillsammans, 

prata ihop och 

informera 

Samarbete Patientfokus 

och 

patientsäkerhet 

…när man är i 

samma och kan 

prata med 

varandra, vad 

tror du, vad 

misstänker du, 

vilka 

diffdiagnoser 

spelar vi med… 

man kan tänka 

åt det här hållet 

och det här 

hållet och det 

ökar den 

medicinska 

kompetensen… 

Vad tror du? 

vad misstänker 

du? 

Diffdiagnoser? 

Vi pratar med 

varandra och 

det ökar den 

medicinska 

kompetensen 

Diskuterar 

tänkbara 

diagnoser på 

patienterna 

vilket ökar den 

medicinska 

kompetensen 

Kompetens- 

utveckling 

Utveckling 

… att rätta 

personer får rätt 

information….  

Rätt person får 

rätt information 

Rätt person får 

rätt information 

Kommunikation Patientfokus 

och 

patientsäkerhet 
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Forskningsetiska övervägande 

 

I kvalitativa studier är det extra viktigt att tänka på de etiska aspekterna eftersom 

informanterna är få till antalet och ger mycket av sig själva till studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt World Medical Association (2013) bör all forskning baseras på 

de fyra allmänna huvudkraven nämligen informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. De fyra huvudkraven har noga övervägts under studien. Samtycke till 

studien inhämtades av verksamhetschefen och forskningspersonsinformation tilldelades 

skriftligen till samtliga informanter som innehöll uppgifter om studien, syftet och 

beskrivning av fokusgruppsintervju. Det ingick även information om att deltagande i 

studien var frivilligt och att deras medverkan kunde avbrytas när som helst utan negativa 

följder eller att det skulle påverka deras position på arbetsplatsen på något sätt 

(Vetenskapsrådet, 2012). Samma information delgavs muntligen innan 

fokusgruppsintervjun påbörjades. Informanterna upplystes om rätten att säga till om det är 

något som de har sagt under intervjun som de inte vill ska användas samt att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt och att deras identitet inte kommer att presenteras i studien 

(Trost, 2014).  

 

Det kan vara ett etiskt dilemma att intervjua kollegor eftersom det ger dubbla roller och 

förförståelsen för ämnet kan ge negativa konsekvenser för intervjun och tolkningen av den. 

Det är viktigt att vidta åtgärder för att överbrygga detta faktum (McDermid, Peters, 

Jackson & Daly, 2014).  Moderatorn förklarade för informanterna att författarna under 

intervjun hade intagit rollen som ”forskare” istället för kollegor. Informanterna 

underrättades att studiens genomförande var en del i en specialistutbildning för 

sjuksköterskor i akutsjukvård med betoning på att studien inte gav en personlig vinst för 

författarna (Tong et al., 2007). Efter den muntliga informationen tillfrågades informanterna 

om en gemensam överenskommelse om konfidentialitet inom gruppen vilket godkändes 

utan förbehåll. Därefter insamlades påskrivna samtycken innan fokusgruppsintervjun 

påbörjades. 

 

Tong et al., (2007) rekommenderar redovisning av demografiska data eftersom det ökar 

trovärdigheten vid fokusgruppsintervjuer. I den här studien redovisas inte demografisk data 

på grund av god forskningsetik, informanterna ska inte kunna identifieras eller lida någon 

skada av studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom samtliga informanter var kollegor 

och arbetade på en akutmottagning med endast ett 50-tal anställda, hade det varit lätt att 

med hjälp av demografiska data räkna ut vilka informanterna personligen var i studien. 

Citaten kommer därmed redovisas med siffror under resultatet, för att uppfylla kravet på 

konfidentialitet. Datamaterialet förvarades säkert under studien så att inga obehöriga kunde 

se eller ta del av det. När studien är färdigställd och godkänd kommer inspelat material att 

raderas enligt god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

 

RESULTAT 

 

Ur den kvalitativa innehållsanalysen framkom två teman av erfarenheter av arbete i 

interprofessionella team: patientfokus och patientsäkerhet samt utveckling. De två teman 

hade sex subteman som presenteras i tabell 2 och det är utifrån dessa som resultatet 

kommer att redovisas. För att återspegla informanternas egna ord kommer noggrant 
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utvalda citat att användas i resultatredovisningen (Polit & Beck, 2012). Citaten möjliggör 

för dig som läsare att avgöra studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 2. Resultattabell över teman och subteman 

Tema Subtema 

Patientfokus och patientsäkerhet Samarbete 

Kommunikation 

Utveckling Kompetensutveckling 

Teamutveckling 

Ledarskap 

Förändringsarbete 

 

 

Patientfokus och patientsäkerhet 

 

Samarbete 

Informanternas gemensamma uppfattning var att team står för samarbete. Samarbetet är ett 

gemensamt ansvar och kräver en förståelse för varandras olika funktioner, roller och 

styrkor. Samarbete är när individerna i teamet har patienterna tillsammans. Informanterna 

betonade vikten av ett gemensamt mål för att få samarbetet att fungera och för att det ska 

lyckas krävs kommunikation. Men teamet måste sitta tillsammans för att samarbetet och 

kommunikationen ska fungera optimalt. Informanterna uttryckte en lättnad vid arbete i 

team för då vet alla vem de arbetar med under arbetspasset. Närheten och samarbetet gör 

att individerna vet var kollegan är och varför väntan uppstår, eftersom vissa moment med 

patienten tar längre tid. När arbetet inte sker i team tvingas personalen på 

akutmottagningen springa runt och leta varandra, arbetspasset färgas av ständiga frågor för 

att få veta vem som är ansvarig för patienten och vad som är planerat. Den fysiska närheten 

i team gör att information till varandra sker naturligt och kontinuerligt. Planering och 

prioritering av patienter sker tillsammans. När individerna i teamet lär känna varandras 

styrkor och svagheter, är det lättare att hjälpa till och stötta varandra, vilket skapar 

trygghet.  

 

”som ett fotbollslag, det är ju inte bra om… alla är som Ronaldo utan alla har sina olika 

positioner… liksom ett lag som ska funka och då har man olika styrkor, det man är bra på, 

olika roller man ska kunna behärska och sen gör det bästa av laget, disponera om, om det 

skulle behövas…” (1) 

 

Sammantaget beskrev informanterna att samarbetet i team ger kontroll över varandra och 

planeringen för patienten. Informanterna upplevde att samarbetet i team leder till en ökad 

patientsäkerhet. Team med akutläkare, sjuksköterskor och undersköterskor har patienten i 

fokus och behandlar hela patienten oavsett besöksorsak. Med akutläkare i team slipper 

patienten byta läkare under vårdtillfället vilket betonades av informanterna som ett stort 

plus. För när arbetet inte sker i team upplevde informanterna att patienten far illa vid 

överflyttningar mellan klinikerna. Även personalen får en ökad arbetsbörda när ansvarig 

läkare byts ut vilket leder till fler undersökningar och nya prover. Inom teamet prioriteras 

och fördelas arbetet utifrån vad som är viktigast för stunden. Informanternas upplevelse var 

att samarbetet leder till förkortade utredningstider och att handläggningen blir mer effektiv 

för patienten.  
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”…när man sitter i team… upplever jag att utredningstiden för varje enskild patient 

förkortas… den blir mer effektiv…” (2) 

 

Informanterna förklarade att samarbetet och närheten till varandra skapar en teamkänsla 

som är positiv och ökar prestationsförmågan. Den enskilda individen går från ett jag till ett 

vi, vilket innebär en ökad ansvarskänsla inte bara för patienten utan också inför hela 

teamets prestation. Flera av informanterna uppgav att teamkänslan även kan ge stress 

eftersom prestationskraven ökar gentemot kollegorna i teamet. Eftersom handläggningen 

av patienten går mycket fortare i team vill inte den enskilda individen vara anledningen till 

att omhändertagandet fördröjs. Men informanterna förklarade att samarbetet och det 

gemensamma ansvaret också ökar stresståligheten eftersom teamet är ett ”vi”. 

Informanterna påpekade att när arbetet inte sker i team uppstår ingen ”vi” känsla och 

upplevelsen är att personalen servar varandra utan fokus på patienten. 

 

”…ordinationer kommer fortare… och då blir det lite mer … stress för man vill ju så 

gärna… att det ska gå så bra.” (4) 

 

Det är positivt med samarbete i team, men det gäller att se helheten. Det framkom att 

ibland blir en del individer låsta till teamet, ser bara till sina egna patienter och erbjuder 

inte sin hjälp till andra, fast de vet om att det finns ett behov. Detta är personbundet och 

informanterna påpekade att en viktig aspekt är arbetsmoralen. För även om arbetet sker i 

team, där individerna hjälper varandra, är det viktigt att inte bli låst utan kontinuerligt lyfta 

blicken och se helheten på akutmottagningen. Informanterna menade att det krävs en fysisk 

närhet och återkoppling till övriga kollegor samt ledningssjuksköterskan för att lättare 

uppmärksamma att det finns ett behov av insats som är utanför teamet. 

 

”… det enda negativa är ju om… man inte kan se helheten…” (3) 

 

Kommunikation 

Informanterna var eniga om att bra kommunikation mellan varandra inom teamet leder till 

patientfokuserad vård. Den fysiska närheten i teamet gör det enkelt att kommunicera och 

diskutera, vilket leder till en gemensam bild över patienten. När individer sitter 

tillsammans blir det naturligt att informera om sin kunskap kring patienten för varandra. En 

av informanterna beskrev att när individer i teamet delger sina fynd hos patienten får alla 

en förståelse för vad det är som ska observeras och varför fortsatta observationer är 

nödvändiga. Informanterna menade att när arbetet sker i team delges viktig information 

mellan yrkeskategorierna som kan vara avgörande vid beslut om patientens fortsatta 

handläggning. De var också överens om att när arbetet inte sker i team kan viktig 

information lätt gå förlorad eftersom det är svårt att veta vem som är medansvarig kollega 

och dessutom hitta den personen. Informanterna var eniga om att kommunikationen inom 

teamet och det faktum att alla som är ansvariga för patienten pratar med varandra, leder till 

en ökad patientsäkerhet. 

 

”Patientsäkerhet är… att alla har samma information… en stor patientsäkerhetsgrej… 

alla … pratar med varandra” (4) 

 

Den ständiga kommunikationen tvingar individerna i teamet att verbalisera sina tankar och 

motivera för varandra vad som är bäst för patienten. En av informanterna påpekade att i 

team är klimatet mer öppet och det är naturligt att ifrågasätta varandras tankar kring 
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patienten. En annan informant beskrev att frågorna från kollegorna i teamet hjälper till i 

tankeprocessen och får en att tänka ett varv till.  

 

Även provtagningen förenklas och beslutas utifrån patientfokus eftersom teamet diskuterar 

fram en gemensam plan för patienten och vilka prover som är nödvändiga. Det leder till att 

alla nödvändiga provtagningar tas vid samma tillfälle och kompletteringarna blir färre. 

Informanterna berättade att när arbetet inte sker i team gissar personalen vilka prover som 

behövs, det leder till att prover tas i onödan som kostar pengar och leder till väntetider på 

akutmottagningen.  

 

”…behöver man inte vara proaktiv då har du en annan situation… kan man … titta på 

patienten och bestämma vad man ska ta för prover…” (3) 

 

Informanterna upplevde att vid arbete i team ökar antalet muntliga ordinationer eftersom 

det är så lätt att kommunicera. Det är kännedomen om vilken eller vilka kollegor som 

samarbetet sker med och den fysiska närheten, som leder till detta. Det är svårt att hålla 

många muntliga ordinationer i minnet speciellt vid arbete i team när kommunikationen och 

informationen till varandra sker naturligt så fort individerna möts. En av informanterna 

berättade att ordinationer kan ske spontant som vid möten i korridorer. Därför var 

informanterna eniga om att muntliga ordinationer alltid skall dokumenteras skriftligen 

annars är det ett riskmoment. Men vid osäkerhet över vad kollegan har ordinerat eller 

planerat för patienten är det enkelt att fråga varandra, samt få hjälp att prioritera vilken 

ordination eller åtgärd som ska genomföras först. 

 

”För det är ju också säkerhet, tänker man ska inte frångå… för att man sitter nära… det 

är lyxigt att sitta nära… då säger man det och så tror man att den andra har fått det med 

sig… och så är det glömt, man tar varandra för givet.” (2) 

 

Vid bedömning av en nytillkommen patient kan diskussion med resten av teamet hjälpa till 

att bekräfta prioriteringen. Vid osäkerhet kan teamet titta på patienten tillsammans. En av 

informanterna beskrev att när kollegorna i teamet bekräftar bedömningen av patienten är 

upplevelsen positiv. Det uppstår en tillfredställse när kollegorna återkopplar att 

tankegången var rätt. Den ökade möjligheten att diskutera och konsultera varandra i team 

ger en ökad trygghet och säkerhet.  

 

”Så blir det väl tryggare för om du träffat en patient och så kommer du och rapporterar 

lite kort och jag bekräftar att det här verkar lugnt. Samtidigt kan det vara någonting i det 

du säger, oj, jag måste gå och titta, det är ju en trygghet, innan man rapporterat över har 

man ju sin känsla men den förstärks eller bara bekräfta det… vi kanske måste kika 

tillsammans… då ökar man… säkerheten.” (1) 

 

Informanterna beskrev feedback som ett kommunikationsverktyg som används flitigt i 

team. Feedback används för att ge varandra uppdateringar om patientens tillstånd och 

reaktion på insatt behandling. Det är lätt att ge feedback när teamet sitter tillsammans och 

kollegorna kan informera om hur patienten mår, vilket skapar trygghet. Den snabba 

återkopplingen på patientens utveckling leder till ständiga omvärderingar kring patientens 

fortsatta handläggning och diagnostisering. Informanterna var överens om att den ständiga 

feedbacken gör att alla vet mer om patientens tillstånd på en bredare front, än när arbetet 

inte sker i team. Informanterna uppgav att det är viktigt att ge feedback även till 
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ledningssjuksköterskan om teamets arbetssituation och om det finns möjlighet att ta fler 

patienter, vilket leder till bättre patientflöde.  

 

”…andningsfrekvensen har gått ner och han mår bättre, han är inte kallsvettig längre, ok, 

då har jag fått den feedbacken för att vara trygg, jag behöver inte gå dit själv igen.” (1) 

 

 

Utveckling 

 

Kompetensutveckling 

Informanterna var överens om att vid arbete i team sker en kompetensutveckling. När 

individerna diskuterar patienterna och delar med sig av sina yrkesmässiga kunskaper inom 

teamet, ökar kunskapen både medicinskt och omvårdnadsmässigt för alla. En förutsättning 

för detta lärande är återigen att teamet sitter tillsammans. Lärandet av varandra leder i sin 

tur till en förståelse för varandras arbetsuppgifter vilket är en förutsättning för att hjälpa 

varandra över yrkesgränserna. Även feedback inom teamet utvecklar den enskilda 

kompetensen när individerna återkopplar på varandras arbete och tankar. 

Kompetensutvecklingen leder till att individerna i teamet lär sig att prioritera vilka 

uppgifter som är viktigast för stunden.  

 

”Man får ett lärande i gruppen… att förstå varandras arbetsuppgifter och ett lärande att 

bli duktigare rent medicinskt eller omvårdnadsmässigt… lär vi oss mer när man sitter och 

kan diskutera patienterna, man är mer i själva tanken kring patienten.” (3) 

 

Informanterna diskuterade att en kompetensutveckling i kommunikation är ett måste för 

den enskilda individen för att samarbetet ska ske ännu smidigare. Övning och utbildning i 

kommunikation är något som efterfrågades av samtliga informanter. För informanterna var 

eniga om att tydlig kommunikation minskar antalet missförstånd mellan individerna inom 

teamet. SBAR nämndes som ett bra verktyg men alla efterfrågade övning och utbildning 

även i detta för att få effektivare och säkrare rapportering. En av informanterna utryckte att 

övningar och utbildningar i kommunikation bör vara lika naturligt och självklart som 

övningar i trauma. Informanterna i gruppen var överens om att utbildning i kommunikation 

ökar patientsäkerheten. 

 

”Och då är det viktigt att man får rätt utbildning… får utbildning i SBAR till exempel… att 

man har rätt förutsättningar för en bra kommunikation… man sparar jättemycket tid…” 

(5) 

 

Teamutveckling 

Informanterna diskuterade vad som behövs för att teamet ska utvecklas vidare och för att 

samarbetet ska ständigt förbättras. De menade att när individerna lär känna varandra i 

teamet och blir medarbetare, utvecklas samarbetet ytterligare. Men förutsättningen för 

teamutveckling är att individerna är fast anställda på akutmottagningen. En av 

informanterna påpekade att känslan som medarbetar uteblir till läkarna som kommer och 

går på akutmottagningen. Det är en faktor som försvårar utvecklingen av team med andra 

läkare än akutläkarna. Informanterna var överens om att arbete i team är en förutsättning 

för samarbete på akutmottagningen och ett måste för att utveckla verksamheten. Arbetet på 

akutmottagningen blir så svårt när alla arbetar på egen hand.  
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Informanterna beskrev att det uppstår en acceptans för varandra när teamet utvecklas som 

är naturlig och leder till att individerna vågar yttra sig utan att bli ifrågasatta. Hierarkin 

mellan yrkeskategorierna suddas ut och individerna kommer på samma nivå. 

Informanterna upplevde att det är roligare att arbeta tillsammans och att arbete i team som 

utvecklas ger arbetsglädje. När samarbetet fungerar i teamet uppstår tillfredsställelse och 

informanterna upplevde att patienterna blir nöjda. Men för att teamet ska utvecklas krävs 

det självreflektion hos individerna och viljan att lära sig mer.  

 

”När man får det att flyta så där riktigt bra, man är så nöjd med dagen, man har fått saker 

och ting att flyta på, att det har gått smidigt och att patienterna är nöjda när de lämnar 

oss… då känns det som en lycka, då har man som lyckats den dagen.” (4) 

 

”… det är ett vinnande koncept… för att klara av att jobba i en större, växande 

akutmottagning så måste man … få till en struktur så man samarbetar mera… … svårare 

att hantera om alla ska jobba som ensamma ljus i … organisationen” (3) 

 

Feedback kring samarbetet i teamet är något som informanterna lyfter som en viktig del av 

teamutvecklingen. I slutet av varje arbetspass finns en reflektionsstund där individerna kan 

diskutera vad som har fungerat bra eller behöver förbättras och utvecklas till nästa gång. 

Konstruktiv feedback om samarbetet motiverar och förstärker teamet. För att utveckla 

arbetet i team ytterligare anser informanterna att det vore intressant att undersöka om 

väntetiderna för patienterna faktiskt förkortas. Men det viktigaste är ändå att reflektera 

över hur samarbetet fungerar och hur individerna mår. Informanterna var överens om att 

när teamet har arbetsglädje kommer kvalitén på omvårdnaden av patienten att förbättras.  

 

”Sen behöver det ju vara bara resultat rent siffermässigt utan det är också hur vi mår, 

framförallt, för det är nog en viktig del och varför man vill jobba i team och varför man 

vill jobba på akutmottagningen, det är ju för att man har så bra samarbete inom alla 

yrkesgrupper…” (6) 

 

När sammansättningen av team planeras utifrån individernas kompetens, det vill säga 

blanda erfarna med oerfarna, är det en större förutsättning för en välfungerande 

organisation. Sammansättningen bör också matchas så att det är lika många individer inom 

varje yrkeskategori. Framtida utveckling av team är att involvera resterande jourer på 

akuten, blanda läkare från olika kliniker som kompletterar varandra och teamet kan därmed 

fortsätta ta emot patienter linjelöst.  

 

Informanterna menar att all utveckling av team kräver hjälp från en kollega som står 

utanför teamet. En person som känner till verksamheten, har god kunskap kring team och 

dess utveckling, som puschar, driver och leder processen samt utvecklingen framåt. 

Informanterna beskrev att teamet ska koncentrera sig på patienterna och kunna lita på att 

någon annan driver utvecklingsprocessen. 

 

”… det är viktigt att det finns nån som inte är på golvet… nån som står lite utanför som 

faktiskt kan vara den här drivande och bara nu kör vi, som har tid för det… svårare när 

den inte finns…” (5) 

 

Ledarskap 

Informanterna diskuterade ledare och menade att ledarskapet delas mellan samtliga 

individer i teamet och det är allas skyldighet att ta på sig ledarrollen vid behov.  För att 
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samarbetet ska bli effektivt behöver teamet ibland stanna upp för att prioritera vad som ska 

göras, detta kräver att en individ tar på sig ledarrollen. Om inte någon individ i teamet tar 

på sig rollen som ledare för stunden, finns det en risk att alla bara springer fortare men 

uppnår inte något gemensamt resultat. Det behövs att en individ samlar ihop teamet, skapar 

en överblick och får kontroll över situationen. Behovet av att stanna upp och få kontroll, är 

särskilt viktigt när teamet har högt patienttryck. Ledarskap är också viktigt för att skapa en 

god samtalsdemokrati så att alla individer i teamet vågar uttala sig.  

 

”De gånger jag har haft behov är väl när jag har känt att nu vet jag inte vilka patienter 

som är opåtittade… hur jobbar de andra, har de mycket att göra. Har jag lite att göra… 

då… är på sin plats… är nog allas skyldighet.” (2) 

 

Förändringsarbete 

Informanterna diskuterade införandet av interprofessionella team på arbetsplatsen som en 

del av ett stort förändringsarbete. Införandet av interprofessionella team har inte varit lätt 

att genomföra eftersom ett nytt arbetssätt förhindras av förutfattade meningar om hur 

akuten skall fungera. Informanterna var stolta över att arbeta i interprofessionella team 

men tycker det är tråkigt att mötas av negativa kommentarer från kollegor från övriga 

kliniker. Allt förändringsarbete är svårt och på akutmottagningen blir det ännu svårare 

eftersom en del av personalen inte tillhör den fasta arbetsgruppen. En av informanterna 

menade att rädslan för förändringar kräver en bra förberedelse och att informationen når 

alla. Men det är svårt att förändra arbetssättet eftersom det är så många chefer och kliniker 

på sjukhuset som ska övertygas om att arbete i interprofessionella team är lösningen för 

akutmottagningen. Informanterna var eniga om att det är sjukhusets chefer som måste 

informera sina aktörer och stå upp för beslutet att interprofessionella team kan vara det 

bästa arbetssättet på akutmottagningen. 

 

”… att inte vara tillräckligt öppna för att se alternativa arbetssätt, alltså, det har varit ett 

rejält hinder, och det är väl fortfarande ett rejält hinder, det gäller att få med de på båten, 

för väldigt många har förutfattade meningar att vi ska jobba som vi alltid har gjort och det 

är vår akutmottagning.” (1) 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse för arbete i interprofessionella team 

på grund av begränsad kännedom och nyfikenhet på ämnet (Malterud, 2014). Kvalitativa 

studier med fokusgruppsintervju som metod där sjuksköterskor, undersköterskor och 

akutläkare beskriver sina erfarenheter av att arbeta i interprofessionella team är begränsade 

och därmed valdes en induktiv ansats. Enskilda intervjuer och enkäter valdes bort eftersom 

fokusgruppsintervjun gav en gruppdynamik och interaktion mellan informanterna vilket 

gav en djupare diskussion och större mängd data (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Urval 

Det var ett fåtal bland personalen som uppfyllde inklusionskriterierna och målet med 

studien var inte att resultatet skulle kunna generaliseras, därför var ändamålsenligt urval 
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lämpligt för att få svar på syftet. Det finns en risk att informanterna upplevde sig tvungna 

att delta i studien eftersom de var utvalda och kontaktades personligen utav författarna som 

tillika var kollegor. Ett alternativ hade varit att utföra studien på en annan akutmottagning 

men avståndet till nästa som arbetar med interprofessionella team var ett hinder. 

 

Inklusionskriterierna var ett års arbetslivserfarenhet på akutmottagning och erfarenhet av 

arbete i interprofessionella team. Ett år var ett medvetet val och möjliggjorde att utvalda 

informanter hade varierande ålder och yrkeserfarenhet, vilket ökar tillförlitligheten enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Informanterna valdes utifrån ett genusperspektiv och 

både män och kvinnor inkluderades i fokusgruppsintervjun vilket är en styrka för att få ett 

representativt urval (Polit & Beck, 2012). Antalet informanter var lyckat, gruppen var inte 

för stor eller för liten och informanterna delade med sig av sina erfarenheter.  

 

Genomförande 

Dilemmat med att vara kollegor till informanterna försökte moderatorn överbrygga genom 

att vara neutral och endast leda diskussionen med hjälp av intervjuguiden (Wibeck, 2010). 

Det går inte att veta om informanterna medvetet eller omedvetet kan ha undanhållit 

information eller beskrivit erfarenheter mindre detaljrikt, eftersom de kände till författarnas 

förförståelse i ämnet. Informanterna förde till största delen själva ett resonemang och 

diskussion, vilket är meningen med en fokusgruppsintervju, att deltagarna ska interagera 

och bekräfta varandra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Informanterna arbetade på samma akutmottagning vilket ibland gav en återspegling över 

arbetsplatsens specifika problem snarare än övergripande erfarenheter av 

interprofessionella team (Polit & Beck, 2012). Detta hände endast ett fåtal gånger och då 

använde moderatorn följdfrågor för att leda informanterna tillbaka till diskussionen om 

team och inte förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Fördelen med att informanterna 

kände varandra och var kollegor var att de delade samma upplevelser och erfarenheter, 

vilket gav en trygghet i gruppen. Diskussionen fördjupades eftersom informanterna lätt 

kunde förstå varandras perspektiv. Alla ville delge sina personliga erfarenheter och tankar 

vilket var möjligt på grund av den tillåtande och öppna atmosfären (Halkier, 2009). Efter 

genomförd fokusgruppsintervju var mängden data tillräckligt stor för att få svar på syftet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Databearbetning 

Analysen påbörjades i samband med transkriptionen vilket var en fördel för att bli ett med 

texten och utveckla en känsla för materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Innehållsanalysen hjälpte till att organisera och strukturera insamlad data, så att det gick att 

få fram ett resultat (Polit & Beck, 2012). Fördelen med processen och en av styrkorna i 

studien, var att författarna var två som därmed kunde föra en diskussion och reflektion 

mellan varandra vilket skapade fler infallsvinklar under analysen och ökar tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det både en styrka och en svaghet när författarna i en 

studie har goda kunskaper inom ämnesområdet. Förförståelsen för interprofessionella team 

och dess faktorer fanns men mycket av kunskapen inhämtades i samband med 

framarbetningen av bakgrunden till studien. Medvetenheten om förförståelsen fanns med 

under hela den kvalitativa innehållsanalysen och det centrala budskapet i texten samt syftet 

var alltid prioriterade. Förförståelsen var positiv för det möjliggjorde en tolkning av det 
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informanterna försökte förmedla, när det inte formulerades helt korrekt, samt en kunskap 

kring den kontext informanterna befann sig i (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultatet i studien anses tillförlitligt eftersom analysen av det transkriberade materialet 

har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och är väl beskrivet under metodavsnittet. 

I kvalitativa studier är syftet att presentera de fynd som gjordes ur resultatet sen är det upp 

till läsaren att besluta om överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares 

erfarenheter av att arbeta i interprofessionella team på en akutmottagning. Resultatet från 

fokusgruppsintervjun samt studierna i bakgrunden påvisade att arbete i interprofessionella 

team är ett mycket effektivt arbetssätt som främjar samarbete mellan yrkeskategorierna och 

ökar både kvalitén på patientarbetet och patientsäkerheten. Men det finns faktorer som 

påverkar arbetet i interprofessionella team både positivt och negativt.  

 

Trots att interprofessionella team inte förekommit så länge på arbetsplatsen, nämner 

informanterna de fem kärnkomponenterna för teamwork, vilket Salas et al., (2005) har 

beskrivit. Informanterna talar i termer som; en teamkänsla som gör att individerna känner 

större ansvar; inte bara gentemot patienten utan också inför teamets prestation, ett 

ledarskap som delas av alla i teamet, en förståelse för varandras arbetsuppgifter och roller, 

en uppbyggnad av en relation som skapar trygghet och förtroende till varandra, en ökad 

kompetens när individerna delar med sig av sina kunskaper och ett samarbete där arbetet 

prioriteras och fördelas mellan individerna. Resultatet var överraskande eftersom 

informanterna beskrev de fem kärnkomponenterna väldigt snabbt under 

fokusgruppsintervjun samt talade om delat ledarskap. För de fem kärnkomponenterna är 

det som skiljer ett interprofessionellt team från en grupp (Salas et al., 2005) och enligt 

Wheelan (2013) är delat ledarskap ett tecken på att teamet har kommit långt i sin 

utveckling.  

 

Utifrån informanternas beskrivning anses sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell & 

Lepp, 2013) uppfyllas genom arbete i interprofessionella team. Enligt informanterna 

utvecklas samtliga yrkeskategorier genom samarbete och alla blir duktigare. Informanterna 

berättade att när teamet fungerar väl och arbetar gränsöverskridande och patientfokuserat 

uppstår en tillfredsställelse hos individerna vilket även Grover, Porter och Morphet (2017) 

visar i sin studie. Gränsöverskridande arbete på akutmottagningen är en nödvändighet, för 

dagens arbetssätt är ineffektivt, när varje yrkeskategori enbart har förståelse för sina egna 

arbetsuppgifter.  

 

En god vård ska vara patientfokuserad, effektiv, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

samt utförd i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2009). Utifrån informanternas beskrivning av 

samarbetet i interprofessionella team uppfylls dessa sex krav från Socialstyrelsen. Arbetet i 

interprofessionella team ger kvalitativa förbättringar som patientfokuserad vård och ökad 

patientsäkerheten genom gemensam kommunikation. I dagsläget är arbetet på 

akutmottaningar oftast uppgiftsorganiserat och när alla jobbar parallellt är det lätt att 

patienten hamnar i kläm och glöms bort. Så införandet av arbete i interprofessionella team 

är ett steg i rätt riktning för att få bättre patientsäkerhet.  
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Informanterna upprepade ett flertal gånger under fokusgruppsintervjun att en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna för att etablera ett väl fungerande samarbete, är att teamet 

sitter tillsammans. Närheten är ett stort plus eftersom mycket tid går åt till att leta varandra 

när individer inte arbetar i team. Detta kräver en gemensam fysisk lokal och är det som 

grunden för samarbete i ett interprofessionellt team. Informanternas upplevelse får stöd av 

Muntlin Athlin et al., (2013) och Mazzocato et al., (2011) som menar att samarbete i team 

kräver en fysisk närhet till varandra. Informanterna nämnde under intervjun att team kan 

skapas på ett flertal olika sätt med olika antal individer för att få till linjelöst arbete. Antalet 

individer bör inte vara för många eftersom det försvårar samarbetet vilket även Wheelan 

(2009) anser.  

 

I fokusgruppsintervjun framkom det att kommunikationen förenklas genom närheten till 

varandra och ökar därmed patientsäkerheten. Men informanterna efterfrågade utbildning 

och övning i kommunikation eftersom de var väl medvetna om att brister i 

kommunikationen är en patientsäkerhetsrisk. Informanternas erfarenheter tydliggjorde att 

utbildning i kommunikation i dagsläget är obefintlig på arbetsplatsen och behovet är 

väldigt stort vilket stöds av Bagnasco et al., (2013). I team har individerna större möjlighet 

att informera varandra och diskutera fram en gemensam plan för handläggningen av 

patienten. Återigen är det den fysiska närheten till varandra som möjliggör utnyttjandet av 

varandras information och kompetenser (Gundrosen et al., 2016).  

 

Eftersom informanterna hade varit med om införandet av interprofessionella team på 

arbetsplatsen hade de erfarenhet av svårigheterna med att etablera ett förändrat arbetssätt. 

Informanterna var överens om att arbete i interprofessionella team är ett vinnande koncept 

på arbetsplatsen men de upplevde även en stor frustration över att andra kliniker är rädda 

för förändringar och försvårar därmed införandet. Deras åsikt var att den viktigaste 

förutsättningen är att sjukhusets chefer måste stötta beslutet och se till att informationen 

når alla berörda enheter. Vikten av organisatoriskt stöd från chefer på högre nivå betonas 

av ett flertal studier, som även påpekar att förväntningen om snabbare handläggning och 

förbättrad patientsäkerhet på akutmottagningen, enbart kan införlivas om organisationen 

tror på införandet av interprofessionella team samt stöttar beslutet i alla lägen (Salas et al., 

2005; Wheelan, 2013; Weller et al., 2014; Weaver et al., 2014).  

 

Vid införandet måste alla involverade följa bestämd planering för hur arbetet ska ske i 

interprofessionella team. Upplevelsen är att personal snabbt vill återgå till gammalt 

arbetsätt när det blir hög arbetsbelastning och det saknas ledning. Detta har Mazzocato et 

al., (2011) kommit fram till i sin studie, att vid implementering kan det bli en skillnad 

mellan det planerade samarbetet i team och hur individerna faktiskt arbetar tillsammans.  

 

Behovet är en daglig styrning och ledning över hur team ska arbeta, för annars finns det en 

stor risk att personalen inte orkar driva förändringsarbetet utan återgår till gamla vanor. 

Individerna i team ska fokusera på patienten medan det samtidiga utvecklingsarbetet ska 

styras av cheferna. Informanterna påpekar behovet av en ledare som driver processen 

framåt och står utanför patientarbetet. Studien av Alenius et al., (2014) påvisar att 

patientsäkerheten stärks när det finns en närvarande och tydlig ledning. Under 

fokusgruppsintervjun framkom ett underliggande behov, vilket är att arbete i 

interprofessionella team behöver övas och få vägledning för att utvecklas. Behovet av 

övning avtar inte efter införandet, utan är konstant, vilket styrks av Muntlin Athlin et al., 

(2013) som menar att team är en process som ständigt behöver utvecklas och förbättras.  
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Målet med studien var inte att undersöka ledtiderna på akutmottagningen utan syftet var att 

studera erfarenheter. Men informanterna nämner att de är nyfikna på om ledtiderna 

förbättras, vilket inte är förvånande. För när det gäller förbättringar på akutmottagningar 

talas det oftast om att det ska mätas och värderas utifrån om ledtiderna blir förkortade. På 

personalmöten diskuteras gårdagens ledtider tillsammans med antalet patienter och 

effektiviteten mäts utifrån om tiderna minskar, vilket givetvis åstadkoms om personalen 

springer fortare. Diskussionen om patientfokuserad och personcentrerad vård går förlorad 

när fokus ligger på mätbara siffror. För effektivitet kan även mätas i hur arbetet organiseras 

och hur personalen samarbetar för att lösa problem (Salas et al., 2005). 

 

Effektivitet kan också betyda att sjukvårdspersonalen använder tiden på bästa sätt, vilket 

informanterna berättade om, gång på gång, att i interprofessionella team används tiden 

effektivt genom att individerna organiserar och prioriterar arbetet tillsammans. Genom en 

gemensam kommunikation vet individerna om vad som planeras och patienten får därmed 

samma information av alla i teamet. Tiden som annars används till att leta efter kollegor 

kan nu utnyttjas till patientvård. Studien av Muntlin Athlin et al., (2013) visar att ledtiderna 

vid arbete i team inte blir markant förkortade, eftersom det finns ett flertal andra faktorer 

som påverkar tiderna och som är sjukhusbundna. Även fast akutmottagningen förbättrar 

sitt arbete genom interprofessionella team kvarstår väntetiderna till bland annat röntgen 

och vid inläggningar. För att tiderna på akutmottagningen ska förbättras för patienten, 

krävs det ett engagemang och patientfokus från hela sjukhuset, vilket det 

interprofessionella teamet inte kan påverka. Ledtiderna på akutmottagningarna kommer 

inte att förbättras så länge resten av sjukhuset inte inser sin del av ansvaret. För 

akutmottagningen brukar beskrivas som navet i sjukhusets organisation och att den 

påverkar alla andra verksamheter (SBU, 2010) men det är nog större skillnad åt andra 

hållet. När sjukhusets organisation inte fungerar optimalt så påverkar det tiderna på 

akutmottagningen. Muntlin Athlin et al., (2013) påpekar att det är de kvalitativa 

förbättringsfaktorerna med interprofessionella team som är vinsten. Patienten träffar enbart 

individerna inom teamet vilket minskar antalet möten drastiskt och leder till bättre kontroll 

och ökad patientsäkerhet. 

 

Men för att få ett lyckat införande av interprofessionella team och en utveckling av arbetet 

på akutmottagningen så måste personalen vara fast anställd, det är själva grunden i allt 

förändringsarbete (Muntlin Athlin et al., 2013; Burström, 2012). Hur akutmottagningarna 

bemannas idag är själva stommen för hur man ser på organisationen och vilken status den 

har i resten av sjukhuset. Fast anställd personal möjliggör en fortsatt utveckling av arbetet 

på akutmottagningen. När individerna känner ansvar för arbetsplatsen och finner en 

samhörighetskänsla kan det leda till positiva effekter för sjukvårdspersonalen och i sin tur 

för patienten. För studiens resultat antyder att arbetsglädjen ökar när sjukvårdspersonalen 

arbetar tillsammans och mår personalen bra, kommer patienten få ett bra 

omhändertagande. 

 

 

Slutsats 

 

I studien framkom erfarenheter av arbete i interprofessionella team, bestående av 

sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare. Erfarenheterna påvisar att arbete i 

interprofessionella team kan ge kvalitativa förbättringar både för patienten och 

sjukvårdspersonalen. När individer i ett team samarbetar och kommunicerar med varandra 

finns det förutsättningar för en patientfokuserad vård. Det kan vara en vinst för patienten 
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att enbart träffa teamets individer. Vinsten för sjukvårdspersonalen kan vara att 

arbetsglädjen höjs och att det uppstår en kompetensutveckling när sjukvårdspersonalen 

arbetar tillsammans och tar del av varandras kunskaper. Förutsättningar för att samarbetet i 

team ska fungera väl är bland annat en fysisk närhet till varandra och en tydlig ledning på 

arbetsplatsen. Erfarenheterna antyder att det finns ett stort behov av att få öva samarbete i 

interprofessionella team. För att interprofessionella team ska fortsätta utvecklas inom 

akutsjukvården kan det vara en stor fördel med fast anställd personal oavsett yrkeskategori. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

 

Studiens resultat skulle kunna motivera till införandet eller utvecklingen av redan 

etablerade interprofessionella team på akutmottagningar. Förslaget är fler systematiska 

studier som beskriver sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares gemensamma 

erfarenheter av att arbeta i interprofessionella team i Sverige. För det är en relativt ny 

sammansättning av interprofessionella team inom akutsjukvården och behöver därmed 

undersökas vidare med fler intervjuer eftersom forskningen inom området är begränsad. 

Eftersom studien är genomförd på författarnas egen arbetsplats kommer förhoppningsvis 

resultatet påverka den fortsatta utvecklingen av team.  
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   Bilaga 1                   BILAGA I 

 

Intervjuguide: 

 

Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet team? (Öppningsfråga) 

 

Vilka styrkor finns det med team? (Nyckelfråga) 

 

Vilka svagheter finns det med team? (Nyckelfråga) 

 

Vilka möjligheter finns det med team? (Nyckelfråga) 

 

Vilka hinder finns det för team? (Nyckelfråga) 

 

Vad behövs för att utveckla team? (Nyckelfråga) 

 

Har ni avslutningsvis några funderingar eller tankar som ni vill delge?
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Forskningspersoninformation 

 

Förfrågan om att delta i en studie om erfarenheter av att arbeta i interprofessionella 

team 

För att bemöta det ständigt ökande antalet patienter och utvecklingen av allt mer modern 

samt tidskrävande sjukvård, behövs det lösningar för att få till både effektiv och snabb, 

men ändå patientsäker vård på akutmottagningen. Införandet av interprofessionella team 

med sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare tillsammans är en av lösningarna. 

Teamwork i så kallade interprofessionella team är relativt nytt på Sveriges 

akutmottagningar och är långt ifrån infört på samtliga. Därför är det viktigt att få ta del av 

sjuksköterskors, undersköterskor och akutläkares erfarenheter av att arbeta i team för att 

finna nya former för team att utvecklas och växa i. 

 

Syftet med studien 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors, undersköterskors och akutläkares erfarenheter av att 

arbeta i ett interprofessionellt team på en akutmottagning.  

 

Studiens genomförande 

Studien kommer att genomföras i form av en fokusgruppsintervju där sex personer från 

akutmottagning kommer att samtala i en grupp. Intervjun genomförs i en avskild 

konferenslokal i anslutning till sjukhuset och sker på din arbetstid. Intervjun beräknas ta ca 

90 minuter. Under intervjun kommer ljudupptagning att ske. En av oss kommer att 

intervjua och den andra kommer att observera och föra anteckningar under intervjun 

. 

Hantering av data och sekretess 

Den inspelade intervjun samt eventuella anteckningar kommer att behandlas konfidentiellt 

så att inga obehöriga kan ta del av den. Forskarna kommer efter bearbetning av data koda 

materialet, vilket innebär att du som individ inte kan kopplas till informationen. Efter 

kodning kommer ljudupptagning och eventuella anteckningar att raderas. Eftersom 

intervjun sker med deltagare från din arbetsplats är det viktigt att det som sägs under 

intervjun stannar där och inte sprids vidare. För att bekräfta att du fått information och har 

förstått vad studien innebär kommer du att få signera en blankett om informerat samtycke. 

  

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst utan förklaring avbryta din 

medverkan. Om du inte vill medverka eller avbryter kommer det inte att påverka din 

arbetssituation på något sätt. 

 

Information om studiens resultat 

Resultatet av studien kommer att presenteras i en magisteruppsats på D nivå. Efter 

godkännande av D-uppsatsen kommer den att publiceras på digitala vetenskapliga arkivet, 

DIVA, där forskningsrapporter och studentarbeten publiceras. Om du vill ta del av 

uppsatsen är du välkommen att höra av dig till oss så skickar vi uppsatsen. Under hösten 

2017 planerar vi att presentera resultatet för verksamheten. Om du har frågor kan du 

kontakta oss eller vår handledare.  
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Ansvariga 

 

Student    Student 

Sara Trast    Ulla Lassinantti Kärner 

Mobilnummer: xxx   Mobilnummer: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

 

Handledare 

xxx 

Sophia hemmets högskola 

Tel: xxx 

E-post: xxx 
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Samtyckesformulär 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien om erfarenheter av att arbeta i team. Jag har 

tagit del av skriftlig och muntlig information samt fått möjlighet till att ställa 

kompletterande frågor. Jag deltar i studien frivilligt 

 

 

 

 
Ort och datum 

 

 

 

 
Underskrift forskningsperson 

 

 

 

 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 
Ort och datum 

 

 

 

 
Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

 

 

 
Namnförtydligande 

 

 

 

 


