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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder som kan förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare för en säkrare vård. Syftet var även 

att beskriva kvalitén på de granskade artiklarna utifrån metodologiska aspekter gällande 

undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Data 

samlades in ifrån databaserna PubMed och Cinahl samt via manuell sökning. Artiklarna 

granskades samt analyserades och resultatet presenterades utifrån tre teman.  

Resultat: Olika metoder förbättrade kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

läkare. Förbättrad kommunikation och förbättrade attityder till samarbete har visats efter 

att professionerna fått utbildning inom området kommunikation. Utbildning i 

kommunikation och kommunikationsverktyg gav struktur i kommunikationen och 

sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen med läkarna förbättrades med en 

känsla av trygghet och mindre stress. Omstrukturering i arbetet och personalgruppen 

resulterade i ett starkare vårdteam med minskad hierarki och en förbättrad 

kommunikation. Flera metoder upplevdes av sjuksköterskorna ge en förbättrad vård för 

patienterna.  

Slutsats: Utbildning i kommunikation och kommunikationsverktyg samt 

omstrukturering i arbetet förbättrar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. 

Metoderna förbättrar samarbetet, tonar ned hierarkin och bidrar till en säkrare vård. 

 

Nyckelord: Förbättring, kommunikation, sjuksköterskor och läkare, vårdkvalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Aim: The aim of the literature study was to describe methods that can improve the 

communication between nurses and physicians for a safer care. The aim was also to 

describe the quality of the reviewed articles based on methodological aspects 

concerning the study group and the data collection method.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Method: A descriptive literature study, based on 15 scientific articles. The data was 

collected from the databases PubMed and Cinahl and through manual search. The 

articles was reviewed and analyzed and the results were presented in three themes.!!!!!!!!!!!!

Results: Different methods improved the communication between nurses and 

physicians. After studying communication and collaboration they´ve seen improved 

communication and attitudes towards communication. Education in communication and 

communication tools provided the structure of the communication and the nurses felt 

that communication with physicians improved with a sense of security and less stress. 

Restructuring of work assignments and the staff resulted in a stronger health care team 

with less hierarchy and improved communication. Several methods were experienced 

by the nurses to improved care for the patients.                                                  

Conclusion: Education in communication, communications tools and reconstruction of 

job assignments improved communication between nurses and physicians. The methods 

improve the collaboration, it became less hierarchy and contribute to a safer care.  

Keywords: Communication, improvement, nurses and physicians, quality of health 

care. 
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1. Introduktion 
1.1 Kommunikation 

Begreppet kommunikation har sitt ursprung i det latinska ordet ”communicare”!och kan 

definieras som en delaktighet, ett utbyte som är ömsesidigt och en förbindelse mellan 

olika parter (Eide & Eide 2006, Fossum 2013). Vid kommunikation sker ett utbyte av 

tecken och signaler, det sker verbalt och icke-verbalt (Eide & Eide 2006, 2009), den 

verbala och icke-verbala kommunikationen samspelar (Eide & Eide 2006). Hur tecken 

och signaler tolkas avgör hur kommunikationen upplevs och tolkning kan uppfattas 

olika (Eide & Eide 2009). Kommunikationen speglar även hur väl ett samarbete 

fungerar (Wanzer et al. 2009). 

1.2 Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare 

Kommunikationen mellan aktörer i vården är ett riskområde (Socialstyrelsen 2009). Av 

alla avvikelser inom vården är 60 procent kopplat till bristfällig kommunikation och 

främst mellan yrkesgrupper, vilket påvisats av amerikanska kvalitetsinstitutet Joint 

Commission (Sharp 2012). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor anges att 

sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera både med patienter och personal 

(Socialstyrelsen 2005).  

Både sjuksköterskor och läkare upplever missnöje i kommunikationen dem emellan 

(Sharp 2012). Nyexaminerade sjuksköterskor beskriver svårigheter med att ha en god 

kommunikation med läkare (Curtis et al. 2011). Missnöjet kan vara kopplat till att 

sjuksköterskor i sin yrkesprofession är tränade att kommunicera beskrivande och 

detaljerat medan läkare är tränade att kommunicera kort och koncist (Curtis et al. 2011, 

Sharp 2012). Inom hälso- och sjukvården har det av tradition förekommit starka gränser 

mellan yrkeskategorier, en hierarki. Sjuksköterskor har uppfattat läkare som autonoma 

medan läkarna uppfattat att sjuksköterskor anpassar sig efter läkarnas önskan (Berlin et 

al. 2009). Den hierarkiska synen mellan sjuksköterskor och läkare finns kvar i viss mån 

och främst hos äldre läkare (Curtis et al. 2011). Sjuksköterskor upplever att de är till 

besvär för läkarna och drar sig därmed för att ta kontakt (Tjia et al. 2009). 

Sjuksköterskor har även beskrivit att de upplever sin yrkesroll mindre viktig (Robinson 

et al. 2010). Studier visar att sjuksköterskor oftare är tysta än säger emot läkarna när 

annan åsikt finns och sjuksköterskor följer läkares ordination utan att säga emot 

(Eisenberg et al. 2005, Curtis et al. 2011). En hierarkiskstruktur är olämplig vid 
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problemlösning inom vårdteamet, eftersom det är värdefullt att allas kompetensområden 

framhävs (Berlin et al. 2009). 

Vilka egenskaper sjuksköterskor har och hur organisationen är strukturerad samspelar 

och påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare (Friese & 

Manojlovich 2012). Sjuksköterskor beskriver att en god kommunikation bör byggas på 

klarhet och precision, gemensam problemlösning och ömsesidig respekt (Robinson et 

al. 2010). En annan studie visar att sjuksköterskor antar att kommunikation blir bättre 

om läkarna tar sig tid att lyssna och visar öppenhet (Tjia et al. 2009). I studien av 

Wanzer et al. (2009) upplevde sjuksköterskor att läkare som visade empati var starkt 

förknippat med en bättre kommunikation. En sämre kommunikation och samarbete är 

enligt sjuksköterskor ofta kopplat till läkare som är upptagna, svårtillgängliga och inte 

visar förtroende för sjuksköterskor (Lingard et al. 2004, Tjia et al. 2009).  

En bristande kommunikationen beror ofta på att fokus ligger på andra arbetsuppgifter 

och sällan på grund av ouppmärksamhet (Sharp 2012). Brister i kommunikation mellan 

yrkesgrupper i sjukvården leder ofta till ineffektivitet samt användningsfel och det kan 

ge besvär för patienten (Lingard et al. 2004). Det kan röra sig om medicinska fel som 

förväxlingar, feldosering och felaktig behandling (Sutcliffe et al. 2004). Ineffektiv 

kommunikation är även ett hot mot samarbetet (Hallas et al. 2004). 

1.3 Patientsäkerhet 

Vården är ett högriskområde eftersom vården är oförutsägbar och ett fel kan få stora 

konsekvenser för patienten (Sharp 2012). I patientsäkerhetslagen (2010:659) anges att 

det finns en skyldighet hos hälso- och sjukvårdspersonal att upprätthålla en hög 

patientsäkerhet genom ett förebyggande arbete för att minska risken för vårdskador. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska basera sitt arbete utifrån beprövad erfarenhet och 

vetenskap (Raadu 2013). Patientsäkerheten kan påverkas om det föreligger brister i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Det kan röra sig om 

hierarkiskstruktur, ineffektiva kommunikationsvägar och otydligheter mellan 

professionernas ansvarsområden eftersom yrkesgrupperna har arbetsuppgifter som kan 

utföras av dem båda (Sharp et al. 2011).  

1.4  Teoretisk referensram                                                                                   

Professionell kommunikation använder vårdpersonal i yrkeslivet. I dessa sammanhang 

sker kommunikationen på ett professionellt sätt och den kommunikationen skiljer sig 
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från den som används i vardagslivet. Professionell kommunikation används för att 

samarbeta mot det gemensamma målet att främja hälsan och är det centrala i yrkets 

värderingsgrund (Eide & Eide 2006, 2009). En förutsättning för en god kommunikation 

är ett aktivt lyssnande och att kommunikationen är tydlig. En god kommunikation 

förhindrar att fel beslut tas och är en kvalitetssäkring för hälso- och sjukvårdpersonal 

(Eide & Eide 2006).  

Eide och Eide (2009) beskriver grunderna till en god professionell kommunikation och 

det innefattar faktorerna empati, yrkeskunskap och målorientering. Empati beskrivs som 

att sätta sig in i den andres situation, att kunna ge feedback för känslor genom verbal 

och icke-verbal respons men även visa det genom en handling. För en god 

kommunikation är empati nödvändigt. Yrkeskunskap är att inneha god kunskap inom sitt 

yrkesområde. Yrkeskunskap ger en trygghet och förståelse och det samvarierar med en 

god kommunikation. Vid Målorientering ska kommunikationen styras mot 

gemensamma mål inom professionerna för en god omvårdnad. De tre faktorerna 

tillsammans är en kvalitetssäkring för en god professionell kommunikation och 

omvårdnad (Eide & Eide 2009).  

1.5 Problemformulering  

Studier visar att det finns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare 

samt att kommunikationen mellan professionerna påverkas av olika faktorer som 

hierarki, olika kommunikationsstilar och hur organisationen är utformad. En bristande 

kommunikation leder till ett sämre samarbete som ofta samvarierar med en sämre 

vårdkvalité och brister i patientsäkerheten som följd. Författarna vill med denna studie 

finna metoder som kan vara till stöd för en fungerande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och läkare.   

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder som kan förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare för en säkrare vård. Syftet var även 

att beskriva kvalitén på de granskade artiklarna utifrån metodologiska aspekter gällande 

undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod.  

 

1.7 Frågeställningar  

- Hur kan kommunikationen förbättras mellan sjuksköterskor och läkare? 
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- På vilket sätt förbättras kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare? 

- Hur är artiklarnas kvalité utifrån dess undersökningsgrupp och 

datainsamlingsmetod? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord  

De databaser som användes i studien var PubMed och Cinahl. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är de användbara databaser för omvårdnadsforskning. Vid 

sökningen i databaserna PubMed och Cinahl användes sökord som var valda utifrån 

relevans för syfte och frågeställningar. Sökorden som användes var Physicians nurse 

relation, Nurse and physician, Communication, Quality improvement, Quality of health 

care samt Improvement. Nurse and physician användes istället för Physicians nurse 

relation vid sökningen i databasen Cinahl. Vid sökningen i PubMed användes 

framförallt MeSH-termer. Sökorden användes tillsammans med det booleska sökordet 

“AND” och i olika kombinationer. Enligt Polit och Beck (2012) kan det booleska 

sökordet ”AND” användas för att avgränsa sökningen. Manuell sökning utfördes via 

referenslistor. Utfall av sökningen i databaserna beskrivs i tabell 1.   

 

Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, antal träffar och valda källor. 
Databas Sökord Antal träffar Valda källor (exl. 

dubbletter) 
PubMed Physician nurse relation(MeSH) AND 

Communication(MeSH) AND Quality of 
Health care(MeSH) 

170  7 

PubMed Physician nurse relation(MeSH) AND 
Communication(MeSH) AND Quality 
improvement(MeSH) 

2 0 

PubMed Physician nurse realtion(MeSH) AND 
Communication(MeSH) AND 
Improvement 

22 0 

Cinahl Nurse and physician AND 
Communication AND Quality of Health 
care 

110  3 

Cinahl Nurse and physician AND 
Communication AND Quality 
improvement.  

61 2 

Cinahl Nurse and physician AND 
Communication AND Improvement 

79 0 

Manuell sökning   3 
Totalt:   15 
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2.3 Urval 

De artiklar som inkluderades i studien skulle svara på syfte och frågeställningar och 

vara publicerade mellan åren 2003-2013. Inklusionskriterierna vid sökningen var 

artiklar publicerade på engelska eller svenska, artiklar med kvalitativ eller kvantitativ 

ansats samt artiklar som berörde sjuksköterskors perspektiv. Begränsningar gällande 

artiklarnas geografiska ursprung beaktades ej eftersom författarna ville ha en 

internationell översikt. Vid sökning i databasen Cinahl användes begränsningen peer 

reviewed, vilket visar att artiklarna är granskade innan de är publicerade (Polit & Beck 

2012). Vid bearbetning av artiklarnas titlar och abstrakt exkluderas artiklar som ej var 

tillgängliga i full text, som var litteraturstudier, artiklar som enbart berörde läkarnas 

perspektiv och de artiklar som inte svarade på syfte och frågeställningar.  

 

2.4 Dataanalys 

De 15 artiklar som ingick i litteraturstudien valde författarna att numrera vart efter dem 

lästes, detta för att få ordning och struktur över artiklarna vid senare bearbetning. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie läste igenom artiklarna ett flertal gånger, 

både var för sig och tillsammans, under tiden markerades väsentliga delar i texten för att 

tydliggöra. Artiklarna sammanställdes i tabell 2 (bilaga 1), för att få en överblick. Det är 

enligt Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck (2012) ett bra sätt att 

systematiskt strukturera upp artiklar för att få en överblick över innehållet och resultatet. 

Författarna bearbetade och sammanställde resultatet tillsammans för att få ett objektivt 

synsätt på resultatet (Polit & Beck 2012). Under bearbetningen av artiklarna använde 

författarna till föreliggande litteraturstudie färgkodning av resultatet och artiklarna 

delades upp i teman. Färgkodning är ett användbart organisationsverktyg vid 

bearbetning av studier (Polit & Beck 2012). De tre teman som framkom under 

bearbetningen av resultatet var: Utbildning i kommunikation och samarbete, Utbildning 

i kommunikation och kommunikationsverktyg samt Omstrukturering i arbetet. Dessa 

teman är övergripande, en del studier passar in under fler teman men studierna 

placerades i det tema som författarna ansåg var mest övergripande för studien.  

Författarna valde att göra en fördjupad granskning av artiklarnas undersökningsgrupp 

och datainsamlingsmetod vilket sammanställdes i tabell 3 under resultatpresentationen.  

 

2.5 Forskningsetiska övervägande  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska etiska övervägande beaktas innan en 

litteraturstudie inleds. De artiklar litteraturstudien baserades på var systematiskt utvalda 
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och resultatet som presenterades i artiklarna ingår i studien och därmed är resultatet ej 

påverkat av författarna (Forsberg & Wengström 2013). Författarna ställer sig emot 

plagiering och har haft det i åtanke vid bearbetningen av studien. 

 

3. Resultat 
Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar, en sammanfattning av artiklarna 

presenteras i tabell 2 (bilaga 1). Resultatet presenterar metoder som förbättrade 

kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare samt hur kommunikationen 

förbättrades. Utifrån dessa metoder identifierades tre teman som utgör rubriker i texten. 

En presentation av de tre teman visas i figur 1 och mer detaljerat i löpande text. De två 

första frågeställningarna presenteras tillsammans och den sista frågeställningen besvaras 

under en egen rubrik.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av teman över metoder som kan förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare. 

 

3.1 Utbildning i kommunikation och samarbete 

Utbildning inom området kommunikation har enligt flera studier visat på förbättrad 

kommunikation mellan vårdpersonal (Ammentorp et al. 2007, Carney et al. 2010, 

McCaffray et al. 2012). Kommunikationen förbättrades gällande bättre attityder till 

samarbete och effektivare kommunikationsfärdighet (McCaffray et al. 2012).  

Sjuksköterskor och läkare har i studier blivit erbjudna korta utbildningar inom området 

kommunikation och samarbete. Samtliga utbildningar grundade sig i kommunikation 

Omstrukturering i 
arbetet 

Utbildning i 
kommunikation och 

samarbete 

Utbildning i 
kommunikation och 
kommunikations-

verktyg 

Förbättrad 
kommunikation 
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men inriktades på olika aspekter (Ammentorp et al. 2007, Carney et al. 2010, 

McCaffray et al. 2012).  

 

I Ammentorps et al. (2007) studie användes en kommunikationskurs som var designad 

för sjuksköterskor och läkare och innehöll tre teman: struktur, kommunikationsteknik 

samt patientcentrerad vård. Struktur för att beakta väsentliga aspekter och få en 

översyn. Kommunikationsteknik med fokus på hur man lyssnar, formulerar sig och 

ställer rätt frågor för att få fram information. Patientcentrerad vård för att förstå 

patientens behov (Ammentorp et al. 2007). Enligt Ammentorp et al. (2007) upplevde 

sjuksköterskor och läkare att deras förmåga att kommunicera förbättrades, även att tro 

på sin förmåga vid kommunikationsuppgifter förbättrades. 

 

Även i studien av McCaffray et al. (2012) erbjöds sjuksköterskor och läkare på en 

vårdavdelning utbildning i kommunikation och samarbete. Olika utbildningar gavs till 

sjuksköterskor och läkare, sjuksköterskor fick en teoretisk genomgång medan läkarna 

fick en skriftlig utbildning. Utbildningens innehåll baserades på olika 

kommunikationsfärdigheter, att definiera samarbete och att lära sig lyssna samt uttrycka 

sig genom rollspel. Uppföljning av utbildningen gjordes i form av veckomöten där 

diskussioner fördes gällande kommunikationsfärdigheter. Enligt McCaffray et al. 

(2012) förbättrades sjuksköterskornas och läkarnas attityder rörande samarbete mellan 

professionerna och även förbättring gällande förståelse om effektiv 

kommunikationsfärdighet.  

 

I Carneys et al. (2010) studie var utbildningen speciellt utformad för medicinsk personal 

som arbetar på olika operationsavdelningar. Utbildningen varade under en dag och 

omfattade teamträning och kommunikationsprinciper som sammanfördes med en 

checklista. Checklistan innehöll riktlinjer för att minska risken för komplikationer i det 

kliniska arbetet. Studien resulterade i förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor 

men sjuksköterskorna upplevde ingen förbättrad kommunikation med läkarna. Läkarna i 

studien upplevde däremot en förbättrad kommunikation med både sjuksköterskor och 

andra läkare (Carney et al. 2010).  

 

3.2 Utbildning i kommunikation och kommunikationsverktyg 

I studier där kommunikationsverktyg användes upplevde sjuksköterskor och läkare att 

kommunikationen förbättrades beträffande tydlighet, trygghet (Rincon et al. 2012, Renz 
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et al. 2013) samt mindre upplevd stress (Renz et al. 2013, Whitson et al. 2008). Den 

förbättrade kommunikationen resulterade i en säkrare patientvård (Beckett & Kipnis 

2009).  

 

SBAR är ett kommunikationsverktyg som används vid rapportering där informationen 

struktureras efter Situation, Bakgrund, Aktuell status och Rekommendation (Renz et al. 

2013). SBAR har i studier visat på förbättrad kommunikation främst mellan 

sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna har i studierna genomgått utbildning i syfte 

att använda verktyget SBAR och undervisningen har bland annat baserats på rollspel 

(Beckett & Kipnis 2009, Renz et al. 2013). I Renz et al. (2013) studie upplevde 

majoriteten av sjuksköterskorna att verktyget SBAR var användbart vid rapportering. 

Införandet av SBAR resulterade i att sjuksköterskorna kände sig tryggare i 

kommunikationen med läkarna, de rapporterade utan att bli avbrutna och de kände sig 

mindre stressade vid rapporteringarna. Läkarna upplevde att kommunikationen med 

sjuksköterskorna blev bättre eftersom att informationen som sjuksköterskorna framförde 

var mer adekvat och av högre kvalité (Renz et al. 2013). I Becketts och Kipnis (2009) 

studie användes SBAR- CCE som står för Collaborative, Communication och 

Education. Utbildningen som ingick i projektet SBAR-CCE innehöll en 

kommunikations- och samarbetsutbildning och en introduktion av verktyget SBAR. 

Sjuksköterskorna och läkarna upplevde att SBAR-CCE resulterade i en positiv 

kommunikation, bra strukturerade ramar och en stark grund för kommunikation som i 

sin tur resulterade i en ökad patientsäkerhet (Beckett & Kipnis 2009).   

 

Whitson et al. (2008) använde i sin studie kommunikationsverktyg CHAT som står för 

Communicating Health Assessments by Telephone. CHAT är ett kvalitetsprogram som 

används vid överföring av information om patientens tillstånd via telefon och syftar till 

att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. När CHAT 

introducerades fick personalen utbildning i användandet av verktyget CHAT. Verktyget 

hade en tillhörande handbok där väsentliga kontroller och åtgärder fanns beskrivna för 

att sjuksköterskorna skulle vara förberedda innan kontakt med läkaren. CHAT 

innefattade även en mall för rapportering vilket gav en struktur på informationen. Även 

CHAT är ett kommunikationsverktyg som förbättrade kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare. CHAT ökade sjuksköterskornas tillfredställelse på flera 

punkter när det gäller att samtala över telefon med en läkare. Efter införande av CHAT 

upplevde sjuksköterskorna att det var enklare att samla in information och att ha 
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tillräckligt med information, och de menade att de var mer förberedda inför samtalet 

med läkaren (Whitson et al. 2008).  

 

I en studie av Rincon et al. (2012) infördes kommunikationsverktyget Robotic Tele-

Precense, RTP. Modellen RTP gör det möjligt att få direkt öga mot öga respons från en 

läkare via en mobil dataskärm. RTP användes som ett verktyg under nattliga ronder och 

akuta situationer när läkaren inte fanns på plats. Riktlinjer med olika vitala värden 

infördes som stöd till sjuksköterskor när läkare bör tillkallas (Rincon et al. 2012). 

Rincons et al. (2012) studie resulterade i att sjuksköterskorna upplevde en förbättrad 

kommunikation. Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation förbättrades när läkarna 

blev mer tillgängliga, mer stöttande, adekvata och erbjöd mer support. 
 

3.3 Omstrukturering i arbetet 

I ett flertal studier har fokus avseende kommunikationsförbättringar riktats mot att 

strukturerar om något i arbetet. Omstrukturering i arbetet resulterade i förbättrad 

kommunikation i vårdteamen, men de berörda studierna har främst inriktats mot 

sjuksköterskor och läkare (Aston et al. 2005, Sluiter et al. 2005, Vazirani et al. 2005, 

Narasimhan et al. 2006, Phipps & Thomas 2007, Mahmood-Yousuf et al. 2008, Gordon 

et al. 2011, Tschannen et al. 2011). Studierna visade att sjuksköterskor upplevde att 

öppenheten och säkerheten i kommunikationen förbättrades (Aston et al. 2005, 

Tschannen et al. 2011), att den hierarki som tidigare upplevdes tonades ned (Aston et 

al. 2005, Mahmood-Yousuf et al. 2008) och sjuksköterskorna upplevde att vården för 

patienterna förbättrades (Narasimhan et al. 2006, Phipps & Thomas 2007). 

 

I en studie av Gordon et al. (2011) omstrukturerades teamen på en pediatrisk 

vårdavdelning för att stärka kommunikationen mellan professionerna. Vårdteamen 

omstrukturerades från att läkarna hade haft ansvar för fler vårdavdelningar till att varje 

vårdavdelning fick en avdelningsläkare. Den nya teamsstrukturen resulterade i att 

sjuksköterskorna upplevde en förbättrad kommunikation med läkarna framförallt när 

kommunikationen kunde ske öga mot öga. Sjuksköterskorna ansåg även att det var 

lättare att veta vilken läkare som var patientansvarig och de upplevde att läkarna hade 

en förståelse för deras stress. Även läkarna upplevde förbättringar gällande 

kommunikationen och de var positiva till den nya rapporteringen med sjuksköterskorna 

som skedde öga mot öga istället för telefonrapportering. Läkarna upplevde att 

omstruktureringen i teamet resulterade i att de lättare hittade patientansvarig 
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sjuksköterska och de fick en förståelse för sjuksköterskornas arbetsuppgifter och stress 

(Gordon et al. 2011).   

 

Även studien av Vazirani et al. (2005) hade som syfte att stärka teamet genom en 

omstrukturering av personalen. Interventionen innebar att en sjuksköterska med 

specialistkunskap inkluderades i teamet och under vardagarna utfördes ronder som var 

multidisciplinära med en helhetssyn på patienterna. Sjuksköterskorna upplevde inte att 

kommunikationen med läkarna förbättrades men de fick en bra kommunikation med den 

nyinsatta specialistsjuksköterskan. Läkarna ansåg att samarbetet med sjuksköterskorna 

förbättrades (Vazirani et al. 2005).  
 

I Tschannens et al. (2011) studie fick två grupper med sjuksköterskor och läkare 

diskutera olika brister i kommunikationen, kommunikationsattityder i gruppen och hur 

de kunde hantera konflikter för att förbättra kommunikationen i teamen. Grupperna fann 

olika metoder för att stärka kommunikationen, en lösning var att följa en struktur under 

ronderna. Andra lösningar var att utvärdera vården av patienten och förbättra kvalitén 

på informationen från ronderna med hjälp av en mall. Sjuksköterskors öppenhet i 

kommunikationen förbättrades efter interventionen. Sjuksköterskorna var innan 

noggranna i sin kommunikation vilket kvarstod. Läkarnas öppenhet i kommunikation 

kvarstod och läkarna skattade samarbetet med sjuksköterskorna högre än vad 

sjuksköterskorna gjorde (Tschannen et al. 2011).  

 

I en studie av Mahmood-Yousuf et al. (2008) infördes teammöten för vårdpersonalen 

där de diskuterade och identifierade patienternas behov. Interventionen infördes för att 

uppmuntra till en förbättrad kommunikation, samordning och kontinuitet i vården. 

Införandet av teammöten resulterade i starkare professionella relationer mellan 

teammedlemmarna och förbättrad kvalité på kommunikationen. Teammöten förbättrade 

den formella kommunikationen som att dela kunskap och diskutera behandlingar. 

Läkarna uppfattade att sjuksköterskorna blev mer självsäkra och kände sig mer 

behövda. Sjuksköterskorna upplevde att teammöten bidrog till en starkare känsla av 

teamarbete och det resulterade i att den hierarkiska strukturen tonades ner (Mahmood-

Yousuf et al. 2008). 

 

I studien av Sluiter et al. (2005) infördes strukturerade arbetspass för att förbättra 

kommunikationen mellan vårdpersonalen. Interventionen innefattade även ett 30 
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minuter långt möte i slutet av dagen där de diskuterade händelser under dagen och hur 

de kunde utveckla arbetet. Vårdpersonalen erbjöds även en feedback-träning för att 

eventuellt förbättra kommunikationsfärdigheterna. Närmare hälften av de anställda 

tyckte att feedback-träningen förbättrade kommunikationsfärdigheterna. Över hälften av 

personalgruppen upplevde att de strukturerade arbetspassen hade en positiv effekt på 

teamkommunikationen och kommunikationen förbättrades överlag efter införandet av 

interventionen (Sluiter et al. 2005).  

 

Morgonmöten infördes i studien av Aston et al. (2005) för att förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Under morgonmöten diskuterade 

sjuksköterskor och läkare kring varje patient angående operationer samt vilka 

arbetsuppgifter professionerna hade. De strukturerade upp dagens uppgifter för att få en 

överblick över vad de bör prioritera. Kommunikationen förbättrades och morgonmöten 

resulterade i en klarhet i vården och teamet var överens om lämpliga tidsramar 

angående vården. Morgonmöten var en inledning till en dialog mellan sjuksköterskor 

och läkare som fortskred under arbetspassen. Efter införandet av morgonmöten fick 

sjuksköterskor och läkare en bättre relation som i sin tur påverkade kommunikationen 

positivt och den hierarki som tidigare upplevts tonades ner. Sjuksköterskorna upplevde 

att de blev säkrare tillsammans med personalen och vågade diskutera mer om patienter 

och deras behandling. Sjuksköterskorna blev även starkare i sin roll som patienternas 

advokat. Införandet av morgonmöten upplevdes även förbättra vårdkvalitén (Aston et 

al. 2005).  

 

I studierna av Narasimhan et al. (2006) och Phipps och Thomas (2007) infördes dagliga 

mål för varje patient. Varje dag diskuterades mål för varje patient som sedan beslutades 

under ronderna, detta för att förbättra vården och kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare. Studierna använde olika arbetsblad där de dagliga målen för 

patienterna infördes. Båda studierna konstaterade en förbättring i kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare (Narasimhan et al. 2006, Phipps & Thomas 2007). 

Narasimhans et al. (2006) studie tyder på en ihållande förbättring av kommunikationen, 

sjuksköterskorna upplevde även att patienternas vård påverkades positivt och vårdtiden 

förkortades under interventionen. I studien av Phipps och Thomas (2007) upplevde 

majoriteten av sjuksköterskorna att de dagliga målen för patienterna förbättrade vården 

men även säkerheten för patienterna. 
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3.4 Artiklarnas kvalité avseende undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att granska artiklarna utifrån dess 

datainsamlingsmetod och undersökningsgrupp. En översikt över granskningen av 

artiklarnas kvalité avseende undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod presenteras i 

tabell 3.  

Av de granskade artiklarna hade 11 studier en kvantitativ ansats, (Sluiter et al. 2005, 

Vazirani et. al 2005, Narasimhan et al. 2006, Ammentorp et al. 2007, Phipps & Thomas 

2007, Whitson et al. 2008, Carney et al. 2010, Gordon et al. 2011, McCaffrey et al. 

2012, Rincon et al. 2012, Renz et al. 2013) två studier hade kvalitativ ansats (Aston et 

al. 2005, Mahmood-Yousuf et al. 2008) och två studier hade en kvantitativ samt en 

kvalitativ ansats (Beckett & Kipnis 2009, Tschannen et al. 2011). 

 

Undersökningsgruppen för studierna varierade mellan 14 till 2024 deltagare. Sju studier 

valde att inte presentera bakgrundsfakta avseende undersökningsgruppens kön, ålder 

och yrkeskategori (Aston et al. 2005, Narasimhan et al. 2006, Phipps & Thomas 2007, 

Mahmood-Yousuf et al. 2008, Whitson et al. 2008, Gordon et al. 2011, Rincon et al. 

2012). En av artiklarna valde att inte presentera bakgrundsfakta på grund av anonymitet 

(Gordon et al. 2011). Tre av studierna presenterade delar av bakgrundsfakta (Sluiter et 

al. 2005, Tschannen et al. 2011, Renz et al. 2013).  

 

Av de 15 artiklar som granskades använde 11 studier enkäter (Sluiter et al. 2005, 

Vazirani et al. 2005, Narasimhan et al. 2006, Ammentorp et al. 2007, Phipps & Thomas 

2007, Whitson et al. 2008, Carney et al. 2010, Gordon et al. 2011, McCaffrey et al. 

2012, Rincon et al. 2012, Renz et al. 2013) två av intervjuer (Aston et al. 2005, 

Mahmood-Yousuf et al. 2008), en studie använde enkäter samt observationer 

(Tschannen et al. 2011) och en studie använde enkäter, intervjuer samt observationer 

(Beckett & Kipnis 2009). Sex av de studier som använde enkät som 

datainsamlingsmetod använde standardiserade enkäter (Sluiter et al. 2005, Ammentorp 

et al. 2007, Beckett & Kipnis 2009, Carney et al. 2010, McCaffrey et al. 2012, Renz et 

al. 2013). Artiklarna vars datainsamlingsmetod var intervju valde att intervjua semi-

strukturerat (Aston et al. 2005, Mahmood-Yousuf et al. 2008). 
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Tabell 3. Översikt över artiklarnas undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod.  

Författare, 

år  

Syfte Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod 

Ammentorp 
et al. (2007) 
 
 

Syftet var att undersöka hur 
kommunikationsfärdighetsträning 
kan påverka sjuksköterskor och 
läkares tro på sin förmåga.   
 
 
 
 

Interventionsgrupp: 4 
sjuksköterskor och 10 
läkare 29 % kvinnor 
71 % män. 57 % <40 
år, 43 %, = >40 år 57 
%. 
Kontrollgrupp: 6 
sjuksköterskor och 9 
läkare.  
 
Mer detaljerad 
bakgrundsfakta 
presenteras. 

Enkät, standardiserad. 
Enkäten mäter effekterna 
av kommunikationskursen 
och hur det har förändrat 
sjuksköterskor och läkares 
tro på sin förmåga. 13 
frågor.  
 
Deltagarna fick svara på 
enkäten innan 
interventionen, direkt efter 
interventionen och 3 
månader, 6 månader efter.  

Aston et al. 
(2005) 

Syftet var att undersöka vad 
sjuksköterskors och 
vårdpersonals har för 
erfarenheter efter införandet av 
Surgical Morning meetings 
(SMM) och hur det påverkar 
arbetet praktiskt. 

9 Sjuksköterskor.  
10 Läkare.   

 
Saknar 
bakgrundsfakta. 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Fokus på upplevelser och 
perspektiv av morgon 
möten. Intervjuerna varade 
från 10-45min.  
 

Beckett  & 
Kipnis 
(2009) 
 

Syftet var att utvärdera effekten 
av SBAR gällande samarbete och 
kommunikation. 

212 deltagare 65 % 
sjuksköterskor, 96 % 
kvinnor, 4 % män.  
 
Mer detaljerad 
bakgrundsfakta 
presenteras. 
 

Intervjuer och 
observationer, anges ej hur 
de gått till.  
Enkät standardiserad med 
27 frågor:  ”Safety 
Attitudes Questionnaire 
Teamwork and Safety 
Climate Survey”.  
Enkäten besvarades innan 
interventionen och 3 
månader efter 
interventionen. 

Carney et al. 
(2010) 
 

Syftet var att använda ett 
förbättringsprojekt för att 
bestämma teamarbetes skillnader 
mellan sjuksköterskor och läkare 
och undersöka om följderna av 
dem skillnaderna förbättrade det 
praktiska arbetet på en 
operationsavdelning. 

2024 deltagare. 690 
uppgav yrkeskategori. 
378 Sjuksköterskor, 
71 % kvinnor, 
medelålder 47 år. 312 
läkare. 82 % män, 
medelålder 51 år. 
 
Mer detaljerad 
bakgrundsfakta 
presenteras. 

Enkät, standardiserad 
“saftey attitudes 
questionnaire” 59 frågor.  
 
Enkät besvarades endast 
efter intervention. 

Gordon et al. 
(2011) 
 

Syftet var att bestämma om 
införande av läkare i 
avdelningsbaserade team på 
barnvårdsavdelningar leder till 
bättre förmåga att identifiera 
andra medarbetare och om det 
ökar öga mot öga kommunikation 
mellan sjuksköterskor och läkare. 
Samt om sjusköterskorna får 
bättre uppfattning när patienterna 
känner oro och om detta medför 
mindre rapportering till läkarna.  

154 sjuksköterskor  
60 läkare  
 
Bakgrundsfakta 
presenteras ej på 
grund av anonymitet.  

Enkät, ej standardiserade, 
Enkäten består av 5 frågor 
som berör 
kommunikationsmönster.  
Delades ut 9 gånger, före, 
under och efter 
interventionen. 
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Mahmood-
Yousuf et al. 
(2008) 

Syftet var att undersöka i vilken 
utsträckning arbetsramen 
påverkar den interprofessionella 
kommunikation och relation samt 
att jämföra läkares och 
sjuksköterskors upplevelser. 

16 distrikt 
sjuksköterskor 3 
specialist 
sjuksköterskor inom 
palliativ vård  
17 läkare och  
2 handledare för 
projektet 
 
Saknar 
bakgrundsfakta 

Semi-strukturerade  
intervjuer, öppna frågor. 
30-60 min.  

McCaffrey et 
al. (2012) 
 
 

Syftet var att bestämma effekten 
på kommunikationen och 
samarbetet efter ett 
utbildningsprogram och 
bestämma om veckomöten efter 
utbildningsprogrammet stärker 
kommunikationen och 
samarbetet. 

68 sjuksköterskor, 93 
% kvinnor medelålder 
47,4 år. 
47 läkarstudenter, 44 
% kvinnor, 
medelålder 36,2 år.  
 
Mer detaljerad 
bakgrundsfakta 
presenteras. 

2 Enkäter, standardiserade 
“Jeffersson scale of 
attitudes towards 
physicians-nurse 
collaboration” 15 frågor. 
“Communication scale” 13 
frågor. 
Enkät besvarades före och 
efter intervention. 

Narasimhan 
et al. (2006) 
 
 

Syftet var att utvärdera vilka 
effekter ett standardiserat 
arbetsblad får på sjuksköterskor 
och läkare samt se deras 
uppfattningar och förståelse av 
mål för patienternas vård och 
vårdtiden på en 
intensivvårdsavdelning.  

Beskrivs ej Enkät ej standardiserad. 2 
enkäter. Enkät 1, 
tillfredsställelsen av 
kommunikationen. Enkät 2 
lika frågor som i enkät 1 
men kompletteras med 
frågor om användbarheten 
av arbetsbladen.  
Enkät 1 besvarades innan 
interventionen och enkät 2 
besvarades 1 vecka, 6 
veckor och 9 månader efter 
interventionen.  

Phipps & 
Thomas 
(2007)  
 

Syftet var att bedöma 
sjuksköterskors uppfattningar av 
införandet av dagliga uppsatta 
mål och hur det påverkar 
kommunikationen.  

22 Sjuksköterskor. 
 
Saknar 
bakgrundsfakta. 

Enkät, ej standardiserade. 2 
enkäter. Enkät 1, 6 frågor, 
perspektiv på 
teamkommunikation, Enkät 
2, lika som enkät 1 men 
kompletterades med 
öppnafrågor om 
användandet av de dagliga 
målen.   
Enkät 1 besvarades innan 
interventionen och enkät 2 
besvarades 12 månader 
efter interventionen. 

Renz et al. 
(2013) 
 

Syftet med denna kvalitets 
förbättrings intervention var att 
utvärdera genomförbarhet och 
nyttan av använda SBAR vid 
långvård.  

33 sjuksköterskor.  
7 läkare.  
1 projekt ledare.  
 
Bakgrundsfakta delvis 
beskrivet.  

Enkät, standardiserad 
”Quality of nurse-physician 
communication scale”.  
 
Besvarades före och efter 
interventionen.  

Rincon et al.  
(2012)  
 

Syftet var att utvärdera vilka 
fördelar RTP har för 
sjuksköterskornas team-
tillfredsställelse.  

34 sjuksköterskor  
 
Saknar 
bakgrundsfakta. 

Enkät, ej standardiserade.  
3 frågor. Hur RTP påverkar 
under dagen och natten. 
 
Enkäten besvarades före 
och efter interventionen. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder som kan förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare för en säkrare vård. Olika metoder 

förbättrade kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Förbättrad 

kommunikation och förbättrade attityder till samarbete har visats efter att 

professionerna fått utbildning inom området kommunikation. Utbildning i 

kommunikation och kommunikationsverktyg gav struktur i kommunikationen och 

Sluiter et al. 
(2005) 
 

Syftet var att studera införandet 
av multidisciplinär struktur på en 
pediatrisk intensivvårdsavdelning 
för att se om det förbättrade 
kommunikationen i arbetslaget.  
 

48 deltagare, 
sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor och 
vårdbiträden. Ej 
angivit antal på varje 
yrkeskategori. 
Medelåldern är 41 år. 
Arbetserfarenhet 
medeltal 11år 
 
Bakgrundsfakta delvis 
beskrivet. 

Enkät: 
”Need for Recovery after 
working time” 11 frågor  
“Experience and 
Assessment of Work: 
VBBA” 4 frågor. 
“Emotional exahaustion” 8 
frågor.  
 
Enkät besvarades före och 
6 månader efter 
interventionen.  

Tschannen et 
al. (2011) 

Syftet var att undersöka effekten 
av en samarbetes intervention 
som hade som mål att förbättra 
kommunikationsmönster mellan 
sjuksköterskor och läkare på två 
avdelningar. 

58 sjuksköterskor,  
28 läkare.  
 
Sjuksköterskorna var 
kvinnor. Läkare var 
män. 
 
Bakgrundsfakta delvis 
beskrivet. 

Enkäter, ej standardiserade. 
Konstruktion av flera 
enkäter som är 
sammanfogade.  
 
Enkät besvarades före och 
efter interventioner 
 
Direkt observationer, 
filmades. 

Vazirani et 
al. (2005) 

Syftet var att bestämma vilka 
effekter en tvärvetenskaplig 
intervention fick på 
kommunikation och samarbete 
bland sjuksköterskor och läkare.  

Interventionsgrupp 
och kontrollgrupp: 
123 Sjuksköterskor,   
45 läkare,  
111 läkarstudenter.  
 
Medelåldern 35år, 92 
% kvinnor.   
 
Mer detaljerad 
bakgrundsfakta 
presenteras. 

Enkät, ej standardiserad.  
Kommunikation och 
samarbetsfrågor. 
Sjuksköterskor och läkare 
fick liknande frågor.   
 
Enkät besvarades efter 
intervention. 

Whitson et 
al. (2008) 
 

Syftet var att undersöka om 
interventionen förbättrade 
tillfredställelsen hos 
sjuksköterskor när de pratat med 
läkaren via telefon. 

17 sjuksköterskor. 
 
Bakgrundsfakta 
presenteras ej på 
grund av anonymitet. 

Enkät, ej standardiserad. 
Frågor som mäter 
tillfredställelsen, 10 frågor.  
 
Enkät besvarades 3 
månader innan och 3 
månader efter 
interventionen.  
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sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen med läkarna förbättrades med en 

känsla av trygghet och mindre stress. Omstrukturering i arbetet och personalgruppen 

resulterade i ett starkare vårdteam med minskad hierarki och en förbättrad 

kommunikation. Flera metoder upplevdes av sjuksköterskorna ge en förbättrad vård för 

patienterna. 

 

4.2 Resultatdiskussion  
4.2.1 Utbildning i kommunikation och samarbete 

Enligt Ammentorp et al. (2007), Carney et al. (2010) och McCaffray et al. (2012) 

förbättrades kommunikationen mellan vårdpersonal efter utbildning i kommunikation 

och samarbete. Vilket även Hallas et al. (2004) påvisade då sjuksköterskor och läkare 

upplevde att utbildning och kunskap bidrog till en säkrare vård. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie menar att utbildning alltid är angeläget eftersom arbetet 

inom hälso-och sjukvården ska ske utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) (Raadu 2013).  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser även att utbildning i kommunikation 

är värdefullt eftersom Eide och Eide (2006, 2009) menar att den kommunikation som 

används i yrkeslivet skiljer sig från den som används i vardagslivet. Utbildning med 

fokus på hur man lyssnar, ställer rätt frågor, formulerar sig och förstår patienters behov 

resulterade i studien av Ammentorp et al. (2007) till att sjuksköterskor och läkare 

upplevde att deras förmåga att kommunicera förbättrades. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att utbildningen i Ammentorps et al. (2007) studie har sin grund i 

professionell kommunikation i likhet med Eide och Eide (2006, 2009) som menar att 

professionell kommunikation är tydlig, med aktivt lyssnade och samarbete mot 

gemensamma mål. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att utbildning i 

kommunikation bidrar med yrkeskunskap som är en av Eides och Eides (2009) faktorer 

för en god professionell kommunikation. 

 

4.2.2 Utbildning i kommunikation och kommunikations verktyg 

I studien av Rincon et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna att kommunikationen 

förbättrades, läkarna blev tillgängliga, mer stöttande och gav mer support. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie menar att metoden är av betydelse eftersom 

sjuksköterskor i tidigare studier nämnt att en sämre kommunikation ofta är kopplat till 

läkare som är svårtillgängliga och upptagna (Lingard et al. 2004, Tjia et al. 2009). En 
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bättre kommunikation menade sjuksköterskorna var associerat till läkare som tog sig tid 

att lyssna (Tjia et al. 2009). I studier där de använde utbildning i kommunikation och 

kommunikationsverktyg blev kommunikationen mer strukturerad, adekvat och av högre 

kvalité (Whitson et al. 2008, Beckett & Kipnis 2009, Renz et al. 2013). Strukturerad 

kommunikation och utbildning i kommunikation menar författarna till föreliggande 

litteraturstudie är till hjälp för sjuksköterskor och läkare eftersom de i sin 

yrkesutbildning är utbildade att kommunicera på olika sätt (Curtis et al. 2011, Sharp 

2012). Författarna anser även att metoder som leder till en högre kvalité på 

kommunikationen är användbara till exempel vid överrapporteringar, eftersom att 

sjuksköterskor upplever att informationen och kvalitén vid överrapporteringar ofta är 

bristfälliga (O'Connell et al. 2008).  

 

I Becketts och Kipnis (2009) studie förbättrades kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare efter att kommunikationsverktyget SBAR introducerades och 

det resulterade i en ökad patientsäkerhet. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

styrker resultatet med Sharp et al. (2011) som menar att ineffektiva 

kommunikationsvägar kan påverka patientsäkerheten negativt. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie menar att kommunikationsverktyget är av betydelse 

eftersom det finns en skyldighet hos hälso- och sjukvårdspersonal att upprätthålla en 

hög patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (Raadu 2013). Studierna 

som presenterades i temat utbildning i kommunikation och kommunikationsverktyg 

hade alla fokuserat på att öka kunskapen hos deltagarna. Författarna menar att det är 

betydelsefullt för den professionella kommunikationen eftersom grunden till en 

professionell kommunikation innefattar faktorn yrkeskunskap (Eide & Eide 2009).   

 

4.2.3 Omstrukturering i arbetet 

Omstrukturering i arbetet har resulterat i förbättrad kommunikation (Aston et al. 2005, 

Sluiter et al. 2005, Vazirani et al. 2005, Narasimhan et al. 2006, Phipps & Thomas 

2007, Mahmood-Yousuf et al. 2008, Gordon et al. 2011, Tschannen et al. 2011). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie styrker resultatet med Friese och 

Manojlovich (2012) som menar att hur organisationen är strukturerad samspelar och 

påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare.  

 

Kommunikationen förbättrades i studierna av Mahmood-Yousuf et al. (2008) och Aston 

et al. (2012) där det centrala var att regelbundet i teamet diskutera patientens vård och 
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arbetets struktur. Sjuksköterskorna upplevde att de blev säkrare i sin kommunikation 

med läkarna och den hierarkiska strukturen tonades ner (Mahmood-Yousuf et al. 2008, 

Aston et al. 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de var mer behövda av läkarna 

(Mahmood-Yousuf et al. 2008) och vågade diskutera mer om patienter och deras 

behandling (Aston et al. 2012). I Gordons et al. (2011) studie omstrukturerades 

vårdavdelningen för att kommunikationen skulle kunna ske öga mot öga, detta 

resulterade i närmare relationer mellan sjuksköterskor och läkare. I Tschannens et al. 

(2011) studie där vårdpersonalen tillsammans fick diskutera kommunikation, upplevde 

sjuksköterskorna att deras öppenhet i kommunikationen förbättrades. Andra studier 

visar även att öppenheten i kommunikationen är en del i ett bra samarbete (Hallas et al. 

2004, Wanzer et al. 2009). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att 

metoderna är värdefull eftersom det inom hälso- och sjukvården förekommer en 

hierarkisk struktur (Berlin et al. 2009, Curtis et al. 2011). En hierarkisk struktur är även 

olämpligt eftersom det är av betydelse att allas kompetensområden framhävs (Berlin et 

al. 2009). Studier påvisar att sjuksköterskor upplever sin yrkesroll mindre viktig 

(Robinson et al. 2010), de drar sig för att ta kontakt med läkarna (Tija et al. 2009) och 

säger inte emot läkarna även om annan åsikt finns (Eisenberg et al. 2005, Curtis et al. 

2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att metoderna är viktiga 

eftersom att patientsäkerheten kan påverkas om det föreligger en hierarkiskstruktur 

(Sharp et al. 2011).  
 

I flera studier där kommunikationen förbättrades i vårdteamen upplevdes även en 

förbättring av vårdkvalitén (Aston et al. 2005, Narasimhan et al. 2006, Phipps & 

Thomas 2007). Detta bekräftas av Mansers (2009) studie som påvisade att ett 

fungerande teamarbete och ett bra samarbete är associerat med ökad patientsäkerhet och 

kortare vårdtider. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att studier som 

resulterade i förbättrad kommunikation och vårdkvalité är av betydelse eftersom det kan 

bidra till en optimal patientsäkerhet.  

 

Astons et al. (2005), Sluiters (2005), Vaziranis et al. (2005), Narasimhans et al. (2006), 

Phipps och Thomas (2007), Mahmood-Yousufs et al. (2008) och Taschannens et al. 

(2011) studier baserade interventionerna på gemensamma mål. Sjuksköterskor och 

läkare har i tidigare studier sett en styrka i att arbeta mot samma mål för ett bättre 

samarbete (Hallas et al. 2004). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att 

studierna använde sig av målorientering i deras förbättrande av kommunikationen och 
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målorientering är en del av grunden till en god professionell kommunikation (Eide & 

Eide 2009).  
 

I två studier upplevde läkarna att samarbetet med sjuksköterskorna hade förbättrats dock 

upplevde inte sjuksköterskorna att samarbetet förbättrades (Vazirani et al. 2005, 

Tschannen et al. 2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att resultatet ej 

kan förväntas bli detsamma för sjuksköterskor och läkare gällande kommunikation och 

samarbete. Tidigare studier bekräftar att sjuksköterskor och läkare har olika syn på 

kommunikation och teamarbete (Mills et al. 2008).  

 

4.2.4 Artiklarnas kvalité avseende undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod 

4.2.4.1 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen i studierna varierade mellan 17 till 2024 deltagare. 

Undersökningsgruppen var störst i Carneys et al. (2010) enkätstudie som bestod av 

2024 deltagare. Polit och Beck (2012) rekommenderar att undersökningsgruppen är så 

stor som möjligt för att resultatet ska kunna vara representativt för populationen. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att Carneys et al. (2010) resultat kan 

upplevas mer trovärdigt utifrån storleken på undersökningsgruppen jämfört med 

Whitsons et al. (2008) studie där undersökningsgruppen bestod av 17 deltagare. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att Whitsons et al. (2008) 

undersökningsgrupp hade för få deltagare för att kunna vara representativ för 

populationen.  

 

I Narasimhans et al. (2006) studie beskrevs inte undersökningsgruppen och i Sluiters et 

al. (2005) studie presenterades inte yrkeskategorierna. Sju studier valde att inte 

presentera bakgrundsfakta om undersökningsgruppen (Aston et al. 2005, Narasimhan et 

al. 2006, Phipps & Thomas 2007, Mahmood-Yousuf et al. 2008, Whitson et al. 2008, 

Gordon et al. 2011, Rincon et al. 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie 

menar att det är väsentligt att beskriva sin undersökningsgrupp noggrant eftersom 

resultatet annars kan vara svårt att tyda. Enligt Polit och Beck (2012) är det väsentligt 

att presentera deltagarnas ålder, kön, etnicitet och utbildning detta för att bidra med 

förståelse för resultatet samt en uppfattning om resultatet kan generaliseras.  

 

4.2.4.2 Datainsamlingsmetod 

Majoriteten av de artiklar författarna till föreliggande litteraturstudie granskade använde 
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enbart enkäter (Sluiter et al. 2005, Vazirani et. al 2005, Narasimhan et al. 2006, 

Ammentorp et al. 2007, Phipps & Thomas 2007, Whitson et al. 2008, Carney et al. 

2010, Gordon et al. 2011, McCaffrey et al. 2012, Rincon et al. 2012, Renz et al. 2013). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att enkätstudier är en bra 

datainsamlingsmetod eftersom det finns många fördelar. Enkäter är enligt Polit och 

Beck (2012) fördelaktigt eftersom deltagarna kan vara anonyma och deltagarna väljer 

oftare att svara på känsliga frågor. Enkäter är även till fördel om syftet är att ha en större 

undersökningsgrupp och geografisk spridning på undersökningsgruppen (Polit & Beck 

2012).  

 

I Carneys et al. (2010) studie användes enkäter endast efter interventionen, författarna 

till föreliggande litteraturstudie ställer sig tveksamma eftersom det är svårt att se om en 

förbättring skett. I Vaziranis et. al (2005) studie besvarades enkäterna endast efter 

interventionen men de använde istället en kontrollgrupp. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att det kan styrka deras resultat eftersom en kontrollgrupp enligt 

Polit och Beck (2012) kan användas för att mäta och jämföra resultatet mellan två 

grupper. Resterande enkätstudier använde enkäter både före och efter interventionen, 

vilket författarna till föreliggande litteraturstudie anser är en styrka eftersom 

förbättringar kan mätas.  

 

Studierna av Sluiter et al. (2005), Ammentorp et al. (2007), Beckett & Kipnis (2009), 

Carney et al. (2010), McCaffrey et al. 2012 samt Renz et al. (2013) använde 

standardiserade enkäter vid insamlingen av data. Standardiserade enkäter är testade i 

flera undersökningar och mäter det enkäten syftar till (Forsberg & Wengström 2013). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att resultatet är mer trovärdigt när 

enkäten mäter det den ska. I studien av Rincon et al. (2012) användes ett frågeformulär 

speciellt utformat för studien. Forsberg och Wengström (2013) menar att när enkäten 

inte är standardiserad ska resultatet beaktas försiktigt. Enkäten i Rincons et al. (2012) 

studie hade endast tre frågor vilket författarna till föreliggande litteraturstudie ställer sig 

tveksamma till eftersom författarna menar att det är för få frågor. 

 

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod i tre studier (Aston et al. 2005, 

Mahmood-Yousuf et al. 2008, Beckett & Kipnis 2009). Vid intervjuer kan frågorna 

förklaras och frågorna kan även vara djupare än vid enkät. En nackdel är att deltagarna 

inte är anonyma och att vissa frågor kan vara känsliga att ställa och få svar på (Polit & 
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Beck 2012). De studier där enbart intervju användes som datainsamlingsmetod, 

användes semistrukturerade intervjuer (Aston et al. 2005, Mahmood-Yousuf et al. 

2008). I studien av Aston et al. (2005) studerades erfarenheter. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie menar att en semistrukturerad intervju är en bra 

datainsamlingsmetod för att studera erfarenheter. Polit och Beck (2012) menar att 

semistrukturerad intervjuteknik säkerställer att forskaren får den information som 

behövs eftersom att deltagaren får prata fritt om ämnet och forskaren kan ställa 

följdfrågor. I studien av Aston et al. (2005) varade intervjuerna mellan 10-45 minuter, 

författarna till föreliggande litteraturstudie ställer sig skeptiska till tidsramen på 

intervjuerna eftersom de skiljer sig mycket åt. Författarna är även fundersamma om en 

intervju som varat i 10 minuter kan rymma tillräckligt med information för att svara på 

det forskaren vill undersöka. Enligt Polit och Beck (2012) bör intervjuer vara långa, 

helst upp mot en timme. Författarna till föreliggande litteraturstudie ställer sig 

tveksamma till om studien av Mahmood-Yousuf et al. (2008) använde rätt 

datainsamlingsmetod. De använde intervjuer som datainsamlingsmetod men i syftet vill 

de även jämföra resultatet mellan grupper, författarna menar att en kvantitativ ansats 

med enkäter varit mer lämpad.  

 

Två studier (Beckett & Kipnis 2009, Tschannen et al. 2011) använde olika 

datainsamlingsmetoder, författarna till föreliggande litteraturstudie menar att det kan 

vara problematiskt att dra slutsatser om olika mätinstrument används eftersom 

instrumenten mäter olika aspekter. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar 

dock att flera datainsamlingsmetoder kan bidra till flera aspekter av forskningsfrågan. 

Detta styrks med Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) som 

menar att använda flera datainsamlingsmetoder i studien kan vara positivt eftersom de 

kompletterar varandra. I studie av Beckett och Kipnis (2009) presenterades ej hur 

intervjuerna och observationerna utfördes, författarna till föreliggande litteraturstudie 

menar att det är av värde att beskriva datainsamlingsmetoderna utförligt. Författarna 

menar att en utförlig presentation av datainsamlingsmetoden bidrar med förståelse för 

resultatet.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna valde en deskriptiv design eftersom syftet var att beskriva metoder och 

enligt Polit och Beck (2012) är en deskriptiv design lämplig för att beskriva olika 

aspekter. Författarna valde två databaser, PubMed och Cinahl vid sin systematiska 
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litteratursökning för att öka chansen att hitta relevanta artiklar utifrån syfte och 

frågeställningar. Sökordet Physician nurse relation användes i PubMed som MeSH-

term medan författarna i Cinahl använde sökordet Nurse and physican, författarna 

upplevde att sökorden var mer vedertagna i vardera databas. Författarna styrker sitt val 

av sökord med Polit och Beck (2012) som menar att databaserna kan se olika ut och 

sökorden kan behöva kombineras på olika sätt för att finna väsentliga artiklar för syftet 

och frågeställningarna. Polit och Beck (2012) menar att insamling av data bör vara 

flexibel och vid sökning av information bör man tänka kreativt. Sökorden kombinerades 

av författarna för att finna artiklar som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar, dock ledde sökordskombinationerna till ett stort antal träffar, 

författarna menar att sökningen kunde varit mer specifik. Författarna kan ändå motivera 

att det stora antalet träffar kan vara en styrka eftersom flera artiklar har granskats som 

annars kunnat utelämnas.  

 

Vid sökningen i databaserna användes inte begränsningen free full text eftersom 

Högskolan i Gävle prenumererar på vissa tidskrifter, författarna menar att artiklar 

annars kunnat missas. Författarna valde att begränsa sökningen av artiklarna till 

publikationsåren 2003-2013, de artiklar som är med i studien är publicerade från år 

2005-2013. Författarna menar att sökningen istället kunde begränsats till åren 2005-

2013 eftersom resultatet baserades på studier från de åren. En svaghet gällande 

publikationsåren anser författarna kan vara att det under de senaste åren skett en stor 

teknisk utveckling och om författarna hade haft tillgång till artiklar från de senaste åren 

hade resultatet eventuellt baserats på nyare teknik.   

 

Vid urvalet av artiklarna inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier för att få 

tillgång till ett tillräckligt stort urval av artiklar. Författarna menar att det kan vara en 

styrka eftersom flera aspekter kan presenteras i resultatet, resultatet blir dock inte 

specifikt. Författarna ville ha en internationell översikt, studierna är utförda i USA, 

Danmark, Australien, Nederländerna och Storbritannien, majoriteten av studierna är 

från USA. Författarna hade gärna haft en större spridning av studierna för att resultatet 

skulle vara representativt internationellt. Sjukvården är organiserad olika runt om i 

världen och vissa yrkeskategorier i studierna skiljer sig från de som finns i Sverige. 

Författarna menar att metoderna ändå kan finnas som stöd till olika länder och 

vårdorganisationer. Författarna hade med fördel sett studier från Sverige eftersom de 

metoderna eventuellt är lättare att tillämpa inom svensk sjukvård. De valda artiklarna 
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var alla skrivna på engelska eftersom det inte är författarnas modersmål kan 

språkförbistringar skett.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att de använt ett forskningsetiskt 

förhållningssätt eftersom sökningen var systematisk och resultatet i studierna 

presenteras i föreliggande litteraturstudie. Författarna ställde sig även emot plagiering.  

 

4.4 Allmändiskussion 

Patienten är det centrala i omvårdnadsarbetet och patienten ska få en god och säker 

vård, för att det ska uppfyllas krävs en god kommunikation mellan professionerna. En 

god kommunikation förhindrar att fel uppstår och är därmed en kvalitetssäkring (Eide & 

Eide 2006). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att kommunikation 

mellan sjuksköterskor och läkare sker ständigt inom alla områden i vården och det är 

därför angeläget att kommunikationen är god. Både sjuksköterskor och läkare upplever 

att kommunikationen är bristfällig (Sharp 2012), en bristfällig kommunikation kan leda 

till ineffektivitet och användningsfel som kan ge besvär för patienten (Lingard et al. 

2004). För att förhindra att besvär uppstår för patienten är en professionell 

kommunikation väsentlig. Grunden till en professionell kommunikation är att 

tillsammans arbetar mot gemensamma mål för att förbättra vårdkvalitén (Eide & Eide 

2006, 2009).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att kontinuerligt finna 

nya metoder för att förbättra kommunikationen eftersom det sker en teknisk utveckling 

inom vården. För att kommunikationen ska förbättras anser författarna att det är viktigt 

att dessa metoder introduceras och används inom vården. Metoderna som framgår i 

studien kan vara ett hjälpmedel till verksamhetschefer som kan få tips om eventuella 

verktyg till kommunikation eller vid skapandet av rutiner. Metoderna kan vara till hjälp 

för sjuksköterskor och läkare men även till andra professioner inom omvårdnadsarbetet. 

Författarna anser att det behövs mer forskning i Sverige om hur kommunikation mellan 

sjuksköterskor och läkare upplevs och hur kommunikationen påverkar vården samt hur 

kommunikationen kan förbättras. Författarna föreslår även att forskningen fokuserar på 

hur patientsäkerheten påverkas av de metoder som förbättrar kommunikationen mellan 

professionerna. 
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4.5 Slutsats 

Utbildning i kommunikation och kommunikationsverktyg samt omstrukturering i 

arbetet förbättrar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Metoderna 

förbättrar samarbetet, tonar ned hierarkin och bidrar till en säkrare vård. 
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Bilaga 1.   
Tabell 2. Översikt över de granskade artiklarna.  
Författare, år, 
titel, land. 

Syfte Design  
 

Urval 
Undersökningsgrupp 
 

Datainsam-
lingsmetod 

Intervention Dataanalys Resultat 

Ammentorp et al.  
(2007) 
 
”The effect of 
training in 
communication 
skills on medical 
doctors´and 
nurses´self-
efficacy. A 
randomized 
controlled trial” 
 
Danmark 

Syftet var att undersöka hur 
kommunikationsfärdighetstr
äning kan påverka 
sjuksköterskor och läkares 
tro på sin förmåga.   
 
 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
 
 

Randomiserat urval.  
 
Interventionsgrupp:  
4 sjuksköterskor och 10 
läkare.  
Kontrollgrupp: 6 
sjuksköterskor och 9 
läkare.  
 
 

Enkät. Kommunikationskurs 
designad för 
sjuksköterskor och 
läkare. Kursen innehöll 
3 teman struktur, 
kommunikationsteknike
r och patientcentrerad 
vård.  

Parad T-test. 
Bi-variate 
analys.  

Studien resulterade 
i ökad förmåga till 
specifik 
kommunikation 
och förbättringen 
varade konstant i 
de följande 6 
månaderna.  

Aston et al. (2005) 
 
“Qualitative 
evaluation of 
regular morning 
meetings aimed at 
improving 
interdisciplinary 
communication and 
patient outcomes”.  
 
Australien 

Syftet var att undersöka vad 
sjuksköterskors och 
vårdpersonals har för 
erfarenheter efter införandet 
av Surgical Morning 
meetings (SMM) och hur det 
påverkar arbetet praktiskt. 
 

 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Beskrivande 
design. 
 
 

Bekvämlighetsurval.  
 
9 sjuksköterskor.  
10 läkare. 
 
 

Semi 
strukturerade 
intervjuer.  

År 2000 infördes 
Surgical Morning 
meetings (SMM). 
Mötet innehöll 
diskussion gällande 
alla patienters 
operationer och 
sjuksköterskor 
uppgifter. Detta för att 
få en bild av vilka 
arbetsuppgifter alla 
teamet har.  

Intervjuerna är 
bearbetade 
utifrån en mall 
för att 
analysera 
kvalitativ data. 
Intervjuerna är 
transkriberade
, färgkodade 
och teman är 
identifierade. 

4 teman 
identifierades 
”Förutsägbarhet”,” 
Relation och stöd”, 
”Kunskap och 
perspektiv” och 
”Önskade resultat”.  



 

Beckett  & Kipnis 
(2009) 
 
”Collaborative 
Communication: 
Integration SBAR 
to Improve 
Quality/Patient 
Safety Outcomes”.  
USA 

Syftet var att utvärdera 
effekten av SBAR gällande 
samarbete och 
kommunikation. 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
ansats. 
 
Exprementiell.  
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
212 deltagare.  
65 % Sjuksköterskor.  
 
 

Intervjuer, 
observationer 
och enkäter.  

SBAR-CCE 
Collaboration, 
Communication, 
Education). Lektioner, 
rollspel, pedagogiskt 
innehåll och DVD- 
film.  

Corbins 
grounded 
theory 
analyserar 
intervjuer och 
observationer.  
The Mann 
whitney U 
test.    

Studien visade att 
när SBAR-CCE 
användes som 
hjälpmedel 
förbättrades 
kommunikationen, 
samarbete och det 
blev ett säkrare 
arbete.  

Carney et al.  
(2010) 
 
“Differences in 
nurse and surgeon 
perception of 
teamwork: 
implicationsfor use 
of a briefing 
checklist in the or” 
Land framgår ej.  

Syftet var att använda ett 
förbättringsprojekt för att 
bestämma teamarbetes 
skillnader mellan 
sjuksköterskor och läkare. 
Samt undersöka om 
följderna av dem 
skillnaderna förbättrade det 
praktiska arbetet på en 
operationsavdelning. 

Kvantitativ 
ansats.  
 
Experimentell. 
 
 

Bekvämlighetsurval.  
 
2024 deltagare  
378 sjuksköterskor.  
 
 

Enkät. Utbildning i 
teamträning och 
kommunikationsprinci
per som sammanfördes 
med en checklista, 
Surgical Safety 
checklist. 

T-test. Läkarna tyckte att 
samarbetet 
fungerade bättre 
med andra läkare. 
Läkarna skattade 
samarbetet högre 
än 
sjuksköterskorna.  

Gordon et al. 
(2011) 
 
“Unit-Based Care 
Teams and the 
Frequency and 
Quality of 
Physician-Nurse 
Communication.” 
 
USA 

Syftet var att bestämma om 
införande av läkare i 
avdelningsbaserade team på 
barnvårdsavdelningar leder 
till bättre förmåga att 
identifiera andra 
medarbetare och om det ökar 
öga mot öga kommunikation 
mellan sjuksköterskor och 
läkare. Samt om 
sjuksköterskorna får bättre 
uppfattning när patienterna 
känner oro och om detta 
medför mindre rapportering 
till läkarna. 

Kvantitativ 
ansats.  
 
Experimentell. 
 
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
154 sjuksköterskor  
60 läkare.  
 
 
 

Enkät. Organiserade om 
teamen på avdelningen.  

Post hoc. 2 
olika t-test. 
Chi-två test.  
 

Sjuksköterskor 
upplevde 
förbättringar i 
kommunikations 
mönster och detta 
medför mindre 
skriftliga 
rapporteringar till 
läkarna.  



 

Mahmood-Yousuf 
et al. (2008) 
 
 “Interprofessional 
relationships and 
communication in 
primary palliative 
care: impact of the 
Gold Standards 
Framework” 
 
Storbritanien 

Syftet var att undersöka i 
vilken utsträckning 
arbetsramen påverkar den 
interprofessionella 
kommunikation och relation 
samt att jämföra läkares och 
sjuksköterskors upplevelser. 

Kvalitativ ansats 
 
Beskrivande, 
jämförande. 
 
 

Strategiskt urval. 
 
16 distrikt 
sjuksköterskor, 3 
specialist 
sjuksköterskor inom 
palliativ vård,  
17 läkare och  
2 handledare för 
projektet. 
 
 

Semi-
strukturerade 
intervjuer.  

Ett program för den 
palliativ vården som 
hjälper vårdpersonal att 
identifiera palliativa 
patienters behov 
genom team möten. 
Där diskuterar de 
patienternas behov och 
uppmuntra till 
förbättrad 
kommunikation, 
koordination och 
kontinuitet i vården.  
 
 

Matrix analys. Studien visade att 
efter införandet av 
arbetsramen 
förbättrades 
vården, 
teamarbetet och en 
förbättrad 
kommunikation. 
Sjuksköterskor 
föredrog formella 
möten medan 
läkarna föredrog 
informella möten. 
 
 
 

McCaffrey et al. 
(2012)  
 
 “The effect of an 
educational 
programme on 
attitudes of nurses 
and medical 
residents towards 
the benefits of 
positive 
communication and 
oboration.” 
  
USA. 
 
 
 
 
 

Syftet var att bestämma 
effekten på 
kommunikationen och 
samarbetet efter ett 
utbildningsprogram och 
bestämma om veckomöten 
efter utbildningsprogrammet 
stärker kommunikationen 
och samarbetet. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Kvasi- 
Experimentell. 
  
 
 

Bekvämlighetsurval.  
 
68 sjuksköterskor. 
47 läkarstudenter.  
 
 

Enkäter. Sjuksköterskorna fick 2 
timmars utbildning om 
kommunikation och 
samarbete. Läkarna 
fick information om 
samarbete och 
kommunikation 
skriftligt.  Uppföljning 
gjordes i form av 
veckomöten. 

T-test. Post 
hoc analys. 

Sjuksköterskor och 
läkarstudenter fick 
bättre attityd, 
förståelse och 
användning av 
effektiv 
kommunikationsm
odell och 
samarbetet 
förbättrades mellan 
sjuksköterskor och 
läkarstudenter efter 
utbildning.   



 

Narasimhan et al. 
(2006).  
 
“Improving nurse 
physician 
communication and 
satisfaction in the 
intensive care unit 
with a daily goals 
worksheet.” 
 
USA 

Syftet var att utvärdera vilka 
effekter ett standardiserat 
arbetsblad får på 
sjuksköterskor och läkare 
samt se deras uppfattningar 
och förståelse av mål för 
patienternas vård och 
vårdtiden på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
 
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
Undersökningsgrupp 
beskrivs ej. 
 
 

Enkät.  Ett standardiserat 
arbetsblad infördes för 
varje patient. 
Arbetsbladet innehöll 
ex. provtagningar, 
mediciner, 
mobilisering, nutrition, 
smärtlindring och 
katetrar. 

T-test. Chi-två 
test.  

Förståelsen för de 
dagliga målen 
förbättrades och 
båda grupperna 
visade en 
förbättring i 
kommunikationen. 
Både 
sjuksköterskor och 
läkare vill fortsätta 
att använda 
standardiserat 
arbetsblad. 
Vårdtiden 
minskade. 

Phipps & Thomas 
(2007)  
 
 “The use of a daily 
goals sheet to 
improve 
communication in 
the paediatric 
intensive care unit” 
 
USA. 

Syftet var att bedöma 
sjuksköterskors 
uppfattningar av införandet 
av dagliga uppsatta mål och 
hur det påverkar 
kommunikationen. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell 
Prospektiv, 
longitudinell. 
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
22 sjuksköterskor.  
 
 

Enkät. Dagliga uppsatta mål 
för varje patient. Varje 
dag diskuterades mål 
för varje patient som 
sedan beslutades under 
ronderna.  
De dagliga målen för 
patienterna fördes in i 
ett arbetsblad.  
 

Man-Whitney 
Rank Sum 
Test.  

85 % av 
sjuksköterskorna 
upplevde en bättre 
kommunikation 
med läkarna. 73 % 
upplevde 
förbättringar vid 
överrapporteringar. 
85 % tyckte att 
målen förbättrade 
sjukvården.  

Renz et al. (2013) 
 
 “Examining the 
feasibility and 
utility of an SBAR 
protocol in long-
term care” 
 
USA 
 

Syftet med denna kvalitets 
förbättrings intervention var 
att utvärdera genomförbarhet 
och nyttan av använda 
SBAR vid långvård.  
 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
33 sjuksköterskor, 7 
läkare och 1 projekt 
ledare (sjuksköterska).  
 
 

Enkät. Sjuksköterskorna fick 
utbildning i syftet att 
använda verktyget 
SBAR, de fick även 
kliniska fall för att öva 
kommunikationsteknik
en.  

T-test. De 
öppna 
frågorna 
analyserades 
med 
contentanalys. 
Teman 
identifierades. 

Sjuksköterskorna 
och läkaren 
upplevde en 
förbättring i 
kommunikationen 
efter införandet av 
SBAR.  



 

Rincon et al.  
(2012) 
 
“Implementation of 
a model of robotic 
tele-presence(RTP) 
in the neuro-ICU: 
effect on critical 
care nursing team 
satisfaction”  
 
USA 

Syftet var att utvärdera vilka 
fördelar RTP har för 
sjuksköterskornas team-
tillfredsställelse. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell 
/jämförande.   
 
 

Bekvämlighetsurval.  
 
34 sjuksköterskor. 
 
 

Enkät.  RTP användes under 
natten som nattliga 
ronder och på dagarna 
vid akuta situationer 
när läkare inte fanns på 
plats. Till hjälp fanns 
även en skala för att 
veta när det var läge att 
”ringa upp” läkaren.   

Chi två och 
Fisher exact 
test. 
 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
läkarna blev mer 
tillgängliga och 
närvarande vid 
akutsituationer och 
att dem får fler 
frågor besvarade 
då läkarna tog sig 
mer tid.  

Sluiter et al. (2005) 
 
” Is staff well-being 
and communication 
enhanced by 
multidiscplinary 
work shift 
evaluations?” 
 
Nederländerna. 

Syftet var att studera 
införandet av 
multidisciplinär struktur på 
en pediatrisk 
intensivvårdsavdelning för 
att se om det förbättrade 
kommunikationen i 
arbetslaget.  

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
Prospektiv 
design.  
 
 

Bekvämlighetsurval.  
 
48 deltagare, 
sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor och 
vårdbiträden.  
 
 

Enkät. Feedback träning i 
kommunikation för alla 
på avdelningen.  
4 sjuksköterskor och 4 
läkare var speciellt 
utvalda för en 2 dagars 
utbildning för att bli 
handledare för 
strukturerade 
arbetspass.   
 

T-test. Kommunikationen 
förbättrades i 
teamet. 
Strukturerade 
arbetspass hade en 
positiv effekt på 
teamkommunikatio
nen. 

Tschannen et al. 
(2011) 
 
”Implications of 
nurse-physician 
relations: report of 
successful 
intervention”  

 
USA 
 
 
 

Syftet var att undersöka 
effekten av en samarbetes 
intervention som hade som 
mål att förbättra 
kommunikationsmönster 
mellan sjuksköterskor och 
läkare på två avdelningar. 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
58 sjuksköterskor,  
28 läkare.  
 
 

Enkät och 
observationer. 

På avdelningen 
diskuterades vilka 
brister det fanns i 
kommunikationen och 
hantering av konflikter. 
Brister som 
identifierades och 
prövades därefter i 
nästa fas. 2 
sjuksköterskor och två 
läkare i varje grupp 
skulle finna lösningar 
till dessa brister. 

ANOVA,  
Students t-test. 
 
Transkribering 
och kodning  

Sjuksköterskorna 
upplevde en 
öppnare 
kommunikation, 
läkarna upplevde 
ett bättre samarbete 
med 
sjuksköterskor.  



 

 

Vazirani et. al 
(2005) 
 
”Effect of a 
multidisciplinary 
intervention on 
communication and 
collaboration 
among physicians 
and nurses”. 
 
USA 
 

Syftet var att bestämma 
vilka effekter en 
tvärvetenskaplig 
intervention fick på 
kommunikation och 
samarbete bland 
sjuksköterskor och läkare. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
  
 
 

Randomiserat urval. 
 
Interventionsgrupp och 
kontrollgrupp: 
123 Sjuksköterskor,   
45 läkare,  
111 läkarstudenter.  
 
 

Enkät. En extra specialist 
sjuksköterska 
inkluderades i varje 
interventionsteam. En 
sjukhus direktör 
utnämndes. Under 
vardagarna infördes 
multidisciplinära 
ronder. 

T-test.  Sjuksköterskorna 
upplevde en bättre 
kommunikation 
med den nyinsatta 
specialist 
sjuksköterskan än 
med läkarna. 
Läkarna upplevde 
ett bättre 
samarbete.  

Whitson et al. 
(2008) 
 
 “A quality 
improvement 
program to 
enhance after-
hours telephone 
communication 
between nurses and 
physicians in a 
long-term care 
facility” 
 
Storbritanien 
 

Syftet var att undersöka om 
interventionen förbättrade 
tillfredställelsen hos 
sjuksköterskor när de pratat 
med läkaren via telefon. 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimentell. 
 
 
 

Bekvämlighetsurval. 
 
17 sjuksköterskor.  
 
 

Enkät. Verktyget CHAT är en 
utbildningsbaserad 
intervention som 
baseras på ett 
beslutsfattande 
hjälpmedel och en 
individuell 
träningslektion. 
Verktyget har en 
tillhörande handbok 
där man kan slå upp 
åtgärder/kontroller 
innan kontakt med 
läkaren.  

Fisher exact 
test. 

Sjuksköterskorna 
kände sig säkrare 
på vilken 
information 
läkaren vill ha. Det 
blev lättare att hitta 
information om 
patienterna.   

 
 


