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SAMMANFATTNING 
 
Omvårdnad av svårt sjuka patienter kräver ett professionellt omhändertagande där sjuksköterskor 
och läkare har ett helhetsansvar för situationen. Möten med patienter ställer stora krav på 
vårdgivaren och för att kunna erbjuda patienten en optimal vård behöver sjuksköterskor och 
läkare en väl fungerande verksamhet. Kommunikation och samarbete är en förutsättning för god 
vård med hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Strävan efter en bättre kommunikation och 
relation mellan sjuksköterskor och läkare förespråkar en mer hälsosam arbetsmiljö som i 
slutändan kan ge bättre upplevelse och resultat för patienten. Litteraturstudiens syfte var att 
belysa hur kommunikation fungerar mellan sjuksköterskor och läkare i akutsjukvården. Metoden 
har kvalitativ ansats och baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att största delen 
av kommunikation bestod av informationsutbyte. God kommunikation påverkade inte patientens 
behandlingsresultat eller prognos men resulterade i färre fel och misstag vilket gav en ökad 
patienttillfredsställelse/ patientsäkerhet. Sjuksköterskor hade en central kommunikationsroll och 
var mer nöjda med rak och öppen kommunikation än läkare, sjuksköterskor hade i regel svårare 
att stå på sig i konflikter. Läkare angav i högre utsträckning än sjuksköterskor att samarbete 
fungerade bra. Vid konflikthantering var kompromiss den mest valda strategin för både läkare 
och sjuksköterskor.  

 



INNEHÅLL        
 
INLEDNING      1 

 
BAKGRUND      1 
Att värna om patienten      1 
Professionellt förhållningssätt     2 

 
PROBLEMFORMULERING     4                                                                  

 
SYFTE       5 

 
METOD       5 
Material       6 
Tillvägagångssätt      6 
Analys       7 
Forskningsetiska aspekter      7 

 
RESULTAT      7 
Möjligheter med kommunikation     8 
Anpassad kommunikation efter yrkesroll och arbetsmiljö   10 
Ineffektiv kommunikation och konflikthantering    11 

 
DISKUSSION      13 
Metoddiskussion      13 
Resultatdiskussion      15 

 
SLUTSATS                          19

   
REFERENSER      20 

 
BILAGOR 

1. Artikelsökning 
2. Artikelöversikt 
3. Analysschema 



 1 

INLEDNING  
 
Vid akut sjukdom är den initiala vården av stor betydelse. Effektiv vård och behandling som 
leder till ett adekvat omhändertagande hos svårt sjuka patienter har flera vinstgivande syften. 
Snabb diagnostik som leder till korrekta åtgärder minskar patientens lidande och risk för 
komplikationer. Patienter som får ett adekvat omhändertagande har ökad chans till förbättring, 
snabb utskrivning och överlevnad samt kräver färre antal vårddygn, vilket är kostnadseffektivt 
och i sig samhällsekonomiskt. Kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor och läkare i 
akutsjukvården påverkar patienter och leder till konsekvenser. Följden av god kommunikation 
och ett gott samarbete ska naturligtvis främja patienten och hans/hennes olika behov. I de fall när 
kommunikation och samarbete inte fungerar kan det leda till negativa konsekvenser som t ex 
försenad eller utebliven behandling, brister i diagnostisering och behandling samt 
felmedicinering. I situationer när det brister i samverkan och samspel mellan sjuksköterskor och 
läkare kan patienten utsättas för onödigt lidande. En fungerande verksamhet ger bättre 
upplevelser och resultat för patienten. Patientsäkerhet har en stark koppling till sjuksköterskor 
och läkarnas förmåga att kommunicera, samarbeta och hantera konflikter. Litteraturstudien 
fokuserar på kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor och läkare i akutsjukvården 
samt vilka konsekvenser det får för patienten. 
 
 

BAKGRUND 
Att värna om patienten 
Vårdgivarens uppgifter vid vård av svårt sjuka patienter är att skapa förutsättningar för att 
patienten ska återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Det innebär att under kortare eller längre 
tid vara patienten behjälplig i det mesta. Det ställer stora krav på vårdaren som måste vara lyhörd 
för patientens behov och respektera olika människors sätt att hantera situationen (Aragon & Sole, 
2006).    
 
Svårt sjuka patienter har ökad risk för att få komplikationer. Patienter har i regel ett nedsatt 
immunförsvar och/eller bakomliggande sjukdomar. Påverkade organsystem, sår, skador, trauma 
och kirurgiska ingrepp utgör också en risk. Tvärprofessionella team är nödvändiga för att 
utveckla befintliga riktlinjer och genomföra strategier för att förebygga komplikationer hos svårt 
sjuka patienter (Aragon & Sole, 2006). Sjuksköterskor har ett stort ansvar när det gäller att tidigt 
upptäcka symtom hos patienten och/eller försämring. Med en god vårdrelation och genom nära 
samarbete med patienten måste sjuksköterskor ta ansvar för observationer som görs samt föra 
relevant dokumentation i journalen (Kisiel, 2006). Utmaningen ligger i att sjuksköterskor som 
arbetar nära patienten är uppmärksamma på förändringar och snabbt kan tillkalla/påbörja hjälp 
när eller om patienten försämras. I akutsjukvården är detta av stor betydelse där patientens 
hälsotillstånd snabbt kan förvärras. Många av sjuksköterskors arbetsuppgifter är patientrelaterade 
och detta gör det möjligt för dem att vara i ständig kontakt med patienter. Detta gör att 
sjuksköterskor är särskilt lämpade för att identifiera problem i ett tidigt skede. Med hjälp av 
systematisk bedömning och observation av patienten kan tidiga tecken på symtom identifieras 
och diagnostiseras. Detta innebär att lämplig behandling kan påbörjas snabbt, vilket i slutända 
kan rädda liv (Allen, 2004). 
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Lidande 

En vårdrelation bör präglas av ömsesidig respekt och tillit där sjuksköterskan och läkaren tar ett 
helhetsansvar för situationen. Omvårdnadens grundläggande syfte handlar om att främja 
patientens hälsa och lindra lidande (Wiklund, 2003). Lidandet är en subjektiv och personlig 
upplevelse. Svårt sjuka patienter upplever i regel någon form av lidande. En eller flera funktioner 
reduceras (fysiska/psykiska/sociala). Patientens tidigare förmågor och möjligheter blir påverkade 
och begränsade. Ett lidande kan vara fysiskt, psykiskt eller existentiellt, beroende på vilka 
erfarenheter den enskilde individen har. Existentiellt lidande kan vara upplevelser som kommer 
vid svår sjukdom och där möjligheter att tillfriskna är minskade. Lidandet ökar med funderingar 
kring situationen, meningen med livet och sjukdomen. Patientens lidande kan minska om hjälp 
erbjuds med att bearbeta dessa känslor och tankar (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Lidande innebär också att de mål människan har med livet kan upplevas 
förlorade. När sjukdom i form av symtom och svårigheter orsakar begränsningar i vardagen 
uttrycks ett sjukdomslidande.  
 
Ett ytterligare lidande är det vårdlidande som kan tillfogas patienten om kommunikationen 
mellan sjuksköterska och läkare inte fungerar (Wiklund, 2003). Med vårdlidande menas ett 
lidande som uppstår i vård- och behandlingssituationer. Det innebär att vårdaren har möjlighet att 
uppmärksamma och eliminera denna typ av lidande. Vårdaren bör vara lyhörd för om patienten 
uttrycker eller upplever ett vårdlidande. Det kan handla om brister i organisation, eller 
genomförande av olika undersökningar och behandlingar eller felmedicinering. Det kan även 
handla om att patienten känner sig fråntagen sin rätt att få vara patient. Om vårdaren lägger för 
stor ansvarsbörda på patienten försvinner tryggheten i att någon annan har det övergripande 
ansvaret (Ibid.).  
 
Det är också viktigt att betona att vårdaren har ett övertag med sin maktposition (Wiklund, 2003). 
Därför måste också vårdaren se till så att relation och kommunikation utformas på ett sådant sätt 
så den blir en kraftkälla och inte ett hot mot patienten. När kommunikation och relation inte 
fungerar uppstår ett vårdlidande som går ut över alla parter.  
 
Professionellt förhållningssätt  
Förhållande och relationer mellan sjuksköterskor-läkare är en viktig drivkraft för flera faktorer, 
bland annat när det gäller arbetsmiljö, självständighet, beslutsfattande, professionella 
tillväxtmöjligheter och även i omvårdnadsarbete för patientsäkerhet (Smith, 2004).  En stark och 
god relation sjuksköterskor-läkare har även stor betydelse i kontakten och samspelet med 
patienten. En del av sjuksköterskans ansvar ligger i att företräda patientens intresse, vilket leder 
till ytterligare kommunikation och samarbete med läkare. I en del situationer får sjuksköterskan 
lotsa patienten genom vårdkedjan och fungera som en länk mellan patient och läkare (Rooke, 
1994). Interaktion sjuksköterskor-läkare påverkar patienten och kan leda till både positiva och 
negativa erfarenheter för patienten beroende på hur väl samarbetet fungerar. Professionellt 
förhållningssätt hos sjuksköterskor och läkare främjar patienten i sin hälsoutveckling (Ibid.). 
 

Kommunikation och information 

God kommunikation och samarbetsförmåga ger en positiv gruppdynamik som stärker relationen 
mellan sjuksköterskor och läkare (Smith, 2004). Kommunikation mellan sjuksköterskor och 
läkare har stor betydelse för svårt sjuka patienter. Fungerande kommunikation och 
samarbetsförmåga ökar både patientsäkerheten och patientens välbefinnande. När 
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kommunikation och samarbete inte fungerar utgör det ett hot för patientens välbefinnande och 
kan komma att orsaka konsekvenser av olika slag. Det kan handla om fördröjd vård och 
behandling, brister i diagnostisering och vid medicinering samt ökat lidande på grund av att 
patienten blir utsatt i onödan (Arford, 2005). I omvårdnadsarbetet handlar många situationer om 
information. Information ska underlätta för patienten att finna alternativa lösningar i svåra 
situationer. Information bygger på samverkan mellan människor och ett informationstillfälle kan 
uttryckas bygga på tre komponenter; den som ger information, den som får information och det 
budskap som förmedlas. Samtliga komponenter kommer att påverka informationen och dess 
tolkning (Bentling, 1995). I informationssammanhang förekommer också avbrott som en del i 
kommunikationen. Avbrott är av sådan karaktär att de är omedelbara och inte initierade av den 
som står för informationen, eller kommunikationen. Det finns en skillnad i hur hög andel avbrott 
i kommunikation som finns hos vårdgivare. Läkare med högre utbildning löper ökad risk för fler 
avbrott än läkare under utbildning och sjuksköterskor. Många avbrott i kommunikation utgör en 
risk för bortfall av viktig information. Det ställs därmed höga krav på vårdgivarnas 
kommunikationssätt gentemot varandra (Spencer, Coiera, Logan, 2004). 
 
Således är någon form av kommunikation en förutsättning i relationer och möten mellan läkare 
och sjuksköterskor. Definitionen av kommunikation kan beskrivas som ett utbyte av information 
för att gemensamt förstå ett större sammanhang. I omvårdnadssituationer sker dessutom ett 
samspel mellan läkare, sjuksköterska och patient, där alla parter bidrar med viktig information. 
Läkaren bidrar med sin medicinska kunskap och expertis till både sjuksköterskan och patienten. 
Sjuksköterskan bidrar med information om den omvårdnadsmässiga delen till både läkare och 
patient. Patienten ger i sin tur information till ansvarig sjuksköterska och läkare (Backlund, 
2006). Beroende på individuella erfarenheter, värderingar och önskningar kan budskap uppfattas 
på olika sätt. Genom forskning har det visat sig att god kommunikation och information bidrar till 
att lindra smärta, obehag, stress, och rädsla hos patienten (Hanssen, 1997). Rak och öppen 
kommunikation inbjuder till samtal som berör både positiva och negativa händelser. 
Vårdsituationer av olika slag kan innehålla känslomässiga påfrestningar. Glädje och sorg bör 
hanteras på ett sätt som skapar trygghet och förtroende (Dahlberg, 1997). Samarbete och 
kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare underlättas när de som ett fungerande 
arbetsteam är lyhörda för hur patienten upplever sin hälsa/situation och strävar efter att tillgodose 
en helhetssyn. Patientens autonomi, integritet, självständighet och värdighet måste respekteras i 
största möjliga mån (Dahlberg et al., 2003). 
 

Reflektion kring möten i vården  
Möten mellan människor kännetecknas av tidigare erfarenheter och kunskaper. I varje möte 
bekräftas individens själva existens, vilket är ett grundläggande mänskligt begär och behov. Det 
utgör en bas för åtgärder som ska främja hälsa i en relation med andra individer. Människor 
upplever och tolkar situationer beroende på tidigare erfarenheter. Förmåga till empati och att vara 
lyhörd innebär att både sjuksköterskor och läkare har tålamod att vänta ut patientens beskrivning 
av sig själv istället för att tvinga på patienten sin egen professionella uppfattning. En direkt 
kontakt sker när sjuksköterskan klarar av att engagera sig i patienten och etablera en äkta, nära 
och trygg relation. Det är en aspekt i vårdsituationen som ger patienten möjlighet att öppna sig, 
som förmedlar hopp, tillit samt god kommunikation och som leder till ett fruktbart samarbete 
mellan sjuksköterska och patient, mellan läkare och patient samt även mellan sjuksköterska och 
läkare (Dahlberg, 1997).  
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Människan kan beskrivas som en social varelse som är beroende av andra människor. Samspel 
och relationer skapar ett socialt mönster. Möten med andra människor, miljöer och kulturer 
påverkar upplevelser av olika situationer. Genom möten bekräftar människor varandra. Att ses 
och bli bekräftad i en social situation utgör kärnan i mötet. Det ställs stora krav på läkare och 
sjuksköterskor som dagligen möter människor i kris och deras sorg, lidande och smärta. Det är en 
viktig faktor i upplevelsen av hälsa – ohälsa (Peterson & Vahlne, 1997). För att öppet kunna möta 
patienter som unika individer måste sjuksköterskor och läkare vara uppmärksamma på sin egna 
personliga utveckling. Ett professionellt vårdande förhållningssätt börjar med vårdarens egna 
förhållningssätt. Det handlar om inre och yttre resurser, etik och moral, att vara ödmjuk, se 
patienten som en unik individ, respektera autonomi, självbestämmande och integritet. Vårdaren 
måste förstå sig själv, sina egna erfarenheter och upplevelser för att kunna vara öppen för 
patienten och dennes behov. I ett professionellt utövande av hälso- och sjukvård vågar vårdaren 
möta patienten i dennes livsvärld. Ett professionellt förhållningssätt erbjuder ett möte och en 
relation som kan hantera olika känsloyttringar (Dahlberg, 1997).   
 

Kvalitet och patientsäkerhet 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov. 
Vård och behandling ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 
ska vården utformas och genomföras i samråd med patienten (Hälso- och sjukvårdslag, 
1982:763). Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och 
i socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården. I föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet anges att vid utförande, planering, 
uppföljning och utveckling av verksamheten ska det systematiska kvalitetsarbetet skapa 
förutsättningar så att tillgängliga resurser utnyttjas för att uppnå krav på kostnadseffektivitet och 
patientsäkerhet. Professionellt omhändertagande med patientsäkerhet i fokus ska bygga på 
vårdkvalitet samt en fungerande verksamhet (SOSFS 2005:12). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

 
Omvårdnad av svårt sjuka i behov av akutsjukvård ställer stora krav på ett professionellt 
omhändertagande. Kommunikation och samarbete är en förutsättning för en god omvårdnad med 
hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. För att kunna erbjuda patienter så bra vård som möjligt bör 
både sjuksköterskor och läkare, utöver sin medicinska expertis även ha god förmåga att 
kommunicera, samarbeta samt ha respekt och tilltro för varandras ansvarsområde. Kunskap om 
konflikthantering och problemlösning har positiv effekt i alla sociala sammanhang, både privata 
och yrkesrelaterade. Patientsäkerhet har stark koppling till sjuksköterskor och läkares förmåga att 
kommunicera och samarbeta. Relationer mellan olika vårdgivare ställer stora krav både på den 
enskilde individen och för gruppen i sin helhet. Strävan efter en bättre relation mellan 
sjuksköterska och läkare förespråkar för en mer hälsosam arbetsmiljö för alla vårdgivare och i 
slutändan en bättre upplevelse och resultat för patienter.  
 
Resultat som presenterats i aktuell forskning angående akutsjukvård visar att snabb diagnostik 
som leder till snabb behandling ger kortare vårdtid samt ökar patientens chans till överlevnad. 
Svårt sjuka patienter bör prioriteras och bli akut omhändertagna. I akuta situationer måste 
kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare fungera för att kunna erbjuda en optimal vård. 
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Bristande kommunikation är ett problem för de flesta människor på grund av att information går 
förlorad och missförstånd kan uppstå. När det gäller omvårdnad och ansvar för en annan 
människas liv måste svårigheter och/eller ineffektiv kommunikation och samarbete undvikas i 
största möjliga mån. Är det möjligt att med hjälp av god kommunikation och samarbetsförmåga 
stärka relationen mellan sjuksköterskor och läkare så patienten inte blir lidande? 
 
Dagligen sker många möten och kontakter mellan vårdgivare och patient. Ett värdigt och 
professionellt bemötande ställer höga krav på all omvårdnadsansvarig personal. I samhället ökar 
kraven på likvärdig vård samt ett snabbt och adekvat omhändertagande i takt med vetenskaplig 
forskning och utveckling av medicinskteknisk utrustning, diagnostik och behandling. Alla 
patienter är berättigade till lika vård på lika villkor. I varje unik situation måste hänsyn tas 
beträffande vårdgivarens, patientens och anhörigas perspektiv.  Föreliggande litteraturstudie utgår 
ifrån följande frågeställningar:  
 
Är kommunikationen tillfredsställande mellan sjuksköterskor och läkare? 
Utgör kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare någon konsekvens för patienten? 
 
 

SYFTE 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur kommunikation fungerar mellan sjuksköterskor och 
läkare i akutsjukvården. 
 
 

METOD 
 
Varje år publiceras många vetenskapliga artiklar. För att det ska vara möjligt att på ett rimligt sätt 
kunna dra slutsatser av dessa rapporter med skiftande kvalitet krävs systematik. Det behövs 
översikter och sammanställningar som systematiskt gallrar, bedömer och ställer samman 
materialet. Kritisk granskning och systematisk sammanställning av befintliga forskningsresultat 
är grunden för evidensbaserad sjukvård. Det är en strävan att i det medicinska beslutsfattandet 
använda bästa tillgängliga vetenskapligt underlag på ett medvetet sätt. Evidensbaserad sjukvård 
syftar på vetenskapliga baserade beslut som rör sjukvård. Med hjälp av studier, kliniskt arbete 
och forskningsuppdrag går utvecklingen av vårdvetenskap framåt (Levi, 1998).  
 
Författaren har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ metod, vilket innebär att 
systematiskt söka, granska och bedöma vetenskaplig litteratur. Litteraturstudien är inspirerad av 
en fenomenologisk metod där metoden syftat till att huvudsakligen beskriva men även förklara 
det som framträder. Vetenskap kan definieras som både ett förhållningssätt och ett arbetssätt. Det 
vetenskapliga förhållningssättet kännetecknas av objektivt, systematiskt och kritiskt tänkande/ 
granskande av material. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta utifrån en vetenskaplig metod. 
Den vetenskapliga metoden består av en strategi där kunskap tas fram om människor och den 
värld vi lever i (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Processen att ta fram evidensbaserad kunskap handlar om att omvandla informationsbehov till 
frågor som kan besvaras. Framtagandet av evidensbaserat material bör ha bästa vetenskapliga 
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underlag för att öka studiens trovärdighet. Det bör göras en omfattande och metodisk 
kunskapsöversikt i sökandet efter den mest aktuella forskningen det vill säga efter de ”bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis”. Detta ska sedan sammanställas till ett nytt resultat (Willman & 
Stoltz, 2002). Litteraturstudien har en kvalitativ ansats som inriktas på induktivt (analyserande) 
tänkande, ett förhållningssätt som går från de enskilda, mer speciella till de mer allmänna 
(Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Material  
Ett mål i litteratursökning efter vetenskapliga artiklar är att få fram studier med både kvantitativa 
och kvalitativa undersökningar. Det ökar bredden på materialet till studien och leder till större 
djup, trovärdighet och pålitlighet. För att ge tyngd åt litteraturstudien är det viktigt att försöka få 
fram artiklar med hög vetenskaplighet. Artiklarna måste granskas och bedömas kritiskt och 
objektivt, det gäller även vid tolkning av artiklar. De som tolkar materialet ska ges möjlighet att 
själv utföra en undersökning på liknande sätt. Granskning av vetenskaplig kvalité och struktur 
stärker studiens trovärdighet och pålitlighet (Polit, Beck & Hungler, 2001). Ett kriterium som 
användes i denna studie var att artikeln skulle vara en primärkälla, vilket innebär att artikeln ska 
vara skriven av forskaren som gjort studien. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och kravet för 
det är att innehållet består av följande delar: abstract, bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion 
och referenser. Artiklarna måste även vara relevanta i förhållandet till syftet samt vara empiriska 
studier (Ibid.). 
 
Litteratur till studien har hämtats från olika biblioteket på Växjö Universitet, sjukhusbiblioteket 
på Växjö lasarett samt anestesiklinikens bibliotek. Sökning efter artiklar och referenser har skett 
både från biblioteken och i databaser. Författaren har använt sig av databaserna PubMed och 
Cinahl. Sökning gjordes även i databaserna Academic Search Elite, ELIN, och i Chochrane 
Library, men det resulterade inte i några artiklar som motsvarade syftet. Databaserna täcker 
forskning inom områdena medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård. Det är angeläget att använda 
sig av flera databaser samt kombination av flera sökord för att ge bredd åt artikelsökningen. 
 
Tillvägagångssätt 
Sökning efter vetenskapliga artiklar började i tidskrifter rörande aktuell omvårdnadsforskning. 
Det fanns ett stort utbud av tidskrifter i biblioteken. När sökning av vetenskapliga och 
evidensbaserade artiklar började gjordes först en manuell sökning i vetenskapliga tidskrifter, bl a 
i American Journal of Respitory and Critical Care Medicine, British Journal of Anaesthesia, 

Canadian Journal of Anaesthesia och i Intensive Care Medicine. Sökning i tidskrifterna sträckte 
sig två år tillbaka i tiden men gav inget resultat. Därefter vidtogs sökning i de olika databaserna. 
Sökord som i huvudsak har använts är nurse-physician, communication, satisfaction och 
intensive care. Kombination av sökorden och antal träffar redovisas i ett sökschema (bilaga 1). 
 
Träffarna i form av olika artiklar granskades genom att titlarna först lästes och om dessa 
bedömdes som relevanta lästes även deras abstract igenom. Det fanns dock inte stort utbud av 
passande artiklar. Svårigheter bestod bl a av att de inte motsvarade min studies syfte och/eller 
inte var översatta till engelska. Därför valdes flera artiklar bort. Det slutliga urvalet bestod av åtta 
vetenskapliga artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Artiklarna var publicerade 
mellan 2002-2008, se bilaga 2 som är en litteraturöversikt och har utarbetats för att kortfattat 
beskriva artiklarna. Kvalitetsgranskning har gjorts enligt Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006). 
Ett kvalitetsprotokoll användes för bedömning av studierna, där ju fler positiva svar på frågorna i 
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protokollet ökade studiernas trovärdighet. Artiklarna kategoriserades i tre olika grader, hög (I) 
med 100-80% trovärdighet, medel (II) med 70-79% trovärdighet, eller låg (III) med 60-69% 
trovärdighet beroende på kvaliteten.  
 
Analys 
Analys av artiklarna i litteraturstudien utgår ifrån Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod 
som ger en variation av information och där det manifesta innehållet i artiklarna analyserats. 
Innehållsanalysen innebär att meningsbärande enheter lyfts fram ur texten. De kan vara antigen 
ord eller meningar med samma innebörd. Dessa sammanfattas därefter till kondenserade enheter 
som i sin tur utvecklas till koder. Därpå sammanställs koder till subkategorier och kategorier för 
att ytterligare eventuellt ställas samman till ett tema (Ibid.). 
 
Litteraturstudiens artiklar har analyserats på följande sätt; de textavsnitt i artiklarnas resultat och 
diskussion som var relevant till syftet lyftes ut och delades in i meningsbärande enheter. De 
meningsbärande enheterna lyftes ut i originaltext, samtliga på engelska. Texten under 
meningsbärande enheter lästes igenom ett flertal gånger innan dessa textavsnitt kondenserades 
och det viktigaste innehållet placerades under kondenserade meningar. Från de kondenserade 
meningarna utvecklades sedan koder utifrån det som var mest väsentligt. De koder som hade 
gemensamma nämnare blev grupperade i subkategorier. Därefter ordnades subkategorier som var 
förenade under kategorier. Kategorierna blev rubriker i resultatet. Analysförfarandet 
exemplifieras i bilaga 3. 
 
Forskningsetiska aspekter 
I Helsingforsdeklarationen 1982 finns regler och riktlinjer som forskare ska följa för att kunna 
tillgodose grundläggande etiska krav och som ska ligga till grund för forskningsetiska principer. I 
de fall där personer undersöks måste det alltid tas hänsyn till den personliga integriteten. Det ska 
också göras en bestämning av den förväntade nyttan i förhållande till de risker det kan innebära 
att delta för försökspersonen. Innan medverkan i en studie ska undersökningspersonerna få 
information om syfte, metod och tänkbara risker. När en litteraturstudie görs är det viktigt med 
etiska övervägande när det gäller urval och presentation av resultat. Det är även viktigt att välja 
studier som gjort noggranna etiska överväganden eller studier som fått tillstånd från etisk 
kommitté. Forskaren måste redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt presentera 
samtliga resultat. Det är oetiskt att enbart välja ut artiklar som stödjer och motsvarar forskarens 
egen åsikt. Mångfald, trovärdighet och pålitlighet skulle därmed försvinna (Forsberg & 
Wengström, 2003). En del av artiklarna hade ett tydligt etiskt resonemang men några hade det 
inte, vilket gör granskning av studiens etiskhet svår. Där det inte förekom tydligt etiskt 
resonemang fanns ändå med en försäkran om anonymitet för deltagarna, endast forskarna skulle 
ha tillgång till materialet och det skulle behandlas konfidentiellt. 

 
 
RESULTAT 
 
Analysschemat av artiklarna utmynnade i tre kategorier som vuxit fram genom grupperandet av 
subkategorierna i olika övergripande konstellationer. Kategorierna står som teman i studiens 
resultat och belyser hur kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare fungerar i 
akutsjukvård. Första kategorin: Möjligheter med kommunikation bygger på subkategorierna 
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Tillfällen med kommunikation, Kommunikationssätt och Kommunikationsavbrott, samt 
Tillfredsställelse med kommunikation. Andra kategorin: Anpassad kommunikation efter yrkesroll 
och arbetsmiljö bygger på subkategorierna Situationsanpassad kommunikation, Central 
kommunikation/ansvarsroll och Arbetsmiljö relaterad till kommunikation. Tredje och sista 
kategorin Ineffektiv kommunikation och konflikthantering bygger på subkategorierna 
Felbehandling och kommunikation, Konflikthantering med hjälp av olika strategier, samt 
Samarbete. 
 
Möjligheter med kommunikation 
Tillfällen med kommunikation  
God kommunikation var en viktig del i omvårdnaden runt patienter. I möten med andra 
människor förekom alltid någon form av kommunikation och samspel rum. Många 
kommunikationstillfällen ägde rum varje timme och den största delen av kommunikation bestod 
av informationsutbyten i dialogform (Fairbanks, Bisantz & Sunm, 2007; Coiera, Jayasuriya, 
Hardy, Bannan & Thorpe, 2002). Ordination av undersökningar och behandlingar samt insamling 
och granskning av provresultat/data stod således för en mindre del av kommunikationen.  
 
Det framgick också att läkare bad om information från sjuksköterskorna i något mindre 
utsträckning än vad sjuksköterskor gjorde och därför fick de följaktligen inte information lika 
ofta. I de sammanhang där läkare tycktes begära information lika ofta som sjuksköterskor 
verkade det dock som läkare gav information tillbaka i mindre utsträckning. Det visade sig även 
att läkare tycktes få mindre information än vad de begärt. Generellt hade läkare mindre 
eftersökning av information och samspel än vad sjuksköterskor hade (Coiera et al., 2002). 
 
Vidare var det värt att notera att närvaron av flera yngre läkare i tjänst och ett stort antal patienter 
på akutavdelningen var förenad med fler kommunikationstillfällen mellan dessa läkare och 
chefsjuksköterskan (Woloshynowych, Davies, Brown & Vincent, 2007). Detta samband fanns 
dock inte med de mer erfarna läkarna. Fler sjuksköterskor i tjänst var däremot förenad med en 
minskad kommunikation mellan dessa sjuksköterskor och chefsjuksköterskan. Deras 
kommunikation blev därför mindre. Detta kunde ha sin förklaring i att yngre läkare med mindre 
erfarenhet behövde en mer koncentrerad och tät kontakt med chefsjuksköterskan. Med fler 
sjuksköterskor i tjänst blev det fler antal sjuksköterskor per patient. Det resulterade i färre 
arbetsuppgifter på den enskilde sjuksköterskan som då kunde arbeta mer självständigt utan 
speciellt nära kontakt med chefsjuksköterskan.  
 
När det gällde plats för kommunikation varierade detta mellan sjuksköterskeexpedition, 
whiteboardtavla, korridor, beredningsrum och i patientens rum (Fairbanks et al., 2007). Flest 
tillfällen med kommunikation inträffade vid sjuksköterskeexpeditionen, det vill säga vid 
avdelningsstationen. Det var en central plats där sjuksköterskor och läkare träffades för 
diskussion och planering. Det framgick av studien att dessa kommunicerade med varandra upp 
till 40 gånger per timme. Dessa tillfällen med kommunikation var dels med varandra, dels med 
patienter och övriga inblandade personer som t ex konsulter eller anhöriga (Ibid.). 
 
Det var också notervärt att läkare och sjuksköterskor tillbringade mer tid och tillfällen hos svårt 
sjuka och krävande patienter, vilket var naturligt (Fairbanks et al., 2007). Vanliga rutinåtgärder 
tog även längre tid hos patienter som var mindre samarbetsvilliga, t ex barn eller patienter med 
nedsatt kommunikativ förmåga. Sjuksköterskor ägnade mer tid än läkare hos patienter på grund 
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av sina arbetsuppgifter, administrering av läkemedel, omläggningar, provtagningar mm, men den 
totala tiden för kommunikation var högre för läkarna än för sjuksköterskorna, det vill säga även 
om sjuksköterskor arbetade nära patienten förelåg inte en kontinuerlig dialog. Att läkarnas totala 
tid för kommunikation var högre kunde ha sin motivering i bland annat att läkare ägnade mer tid 
åt information som t ex förklaring och beskrivning av olika sjukdomssymtom, diagnostiska 
metoder och behandlingar. Läkare hade även mer diskussioner gällande aktuell medicinering och 
planering både individuellt med patienten och med andra kolleger (Fairbanks et al., 2007). 
 
Kommunikationssätt och kommunikationsavbrott 

Den vanligaste formen av kommunikation som nämnts tidigare var ansikte mot ansikte och en 
kortvarig kommunikation dominerade (Fairbanks et al., 2007; Coiera et al., 2007). En stor del av 
denna bestod dessutom av en samtidig, överlappande dialog där flera samtal ägde rum samtidigt 
med olika kollegor. Överlappande kommunikation var ett problem på grund av risk för bortfall av 
information och upplysningar, se vidare kategorin som behandlar ineffektiv kommunikation.  
 
Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare kunde vara av informell och formell karaktär, 
där den förra dominerade. Med informell kommunikation menades att samtalet kunde blandas 
med icke arbetsrelaterat innehåll, en mer inbjudande diskussionsform med spontant deltagande av 
olika personer. Med formell kommunikation menades en mer sluten informationsöverföring med 
förutbestämda samtalspartners (Coiera et al., 2007). 
 
En tredjedel av kommunikationshändelserna klassades som avbrott (Ibid.). Det betyder att 
avbrotten var omedelbara och oinitierade, det vill säga de hade inte initierats av den som iakttogs 
och kommunikationen ägde rum ansikte mot ansikte. Det förekom liknande avbrott i 
kommunikation hos både sjuksköterskor och läkare, men läkare hade större avbrottsfrekvens. 
Den relativt höga andelen avbrott berodde på utbyte av information av informell karaktär, vilket 
också tog längre tid (Coiera et al., 2007). Det har dessutom visat sig att mindre avdelningar hade 
lägre frekvens av kommunikationsavbrott för både sjuksköterskor och läkare, detta just på grund 
av avdelningens storlek, med färre patienter och personal (Fairbanks et al., 2007). 
 
Kommunikationsavbrott var relaterat till yrkesroll och ansvarsbörda (Ibid.). Den högst ansvarige 
läkaren hade fler avbrott än läkare under utbildning och sjuksköterskor. Chefsjuksköterskan hade 
vidare färre avbrott i samband med användandet av olika kommunikationshjälpmedel som t ex 
mobiltelefon. Med mobiltelefon blev kommunikationsavbrotten färre på grund av att 
chefsjuksköterskan kunde klara av flera ärenden samtidigt istället för att prata direkt med berörda 
personer vid varje enskilt tillfälle. 
 

Tillfredsställelse med kommunikation  
Olika faktorer kunde påverka sjuksköterskors tillfredsställelse med kommunikation (Manojlovich 
& Antonakos, 2008). Sjuksköterskor verkade mer nöjda med öppen och rak kommunikation än 
läkare var. Sjuksköterskorna fäste större vikt vid att ha en förstående dialog, där risk för 
missförstånd och fel minskade. Öppenhet och förståelse var faktorer som starkt påverkade 
upplevelsen av kommunikationstillfredsställelse. Noggrannhet i kommunikationssätt var 
ytterligare en faktor som inverkade på tillfredsställelsen av kommunikation men hade något 
mindre betydelse (Ibid.).  
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Läkarnas utbildningsnivå var också associerad med nivån av tillfredsställelse med 
kommunikationen, det vill säga det var lättare att kommunicera med kollegor med liknande 
utbildning (Manojlovich & Antonakos, 2008). Sjuksköterskors tillfredsställelse med 
kommunikation var dock oberoende av faktorer som t ex ålder, kön, ras och sjuksköterskors 
utbildningsstatus. Däremot var en förutsättning för en lyckad kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare relaterad till läkarnas utbildningsnivå (Ibid.). 
 
Vidare fanns en positiv relation mellan tillfredsställelse av kommunikation och 
arbetstillfredsställelse/trivsel. En intressant omständighet som blev synlig var att längden av 
intensivvårdserfarenhet var negativt relaterad till kommunikationstillfredsställelse. Med lång 
erfarenhet av intensivvård minskade alltså sjuksköterskors tillfredsställelse av kommunikation 
med läkare. Till skillnad från Manojlovich & DeCicco (2007) där kvaliteten på kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare inte skiljde sig mellan olika typer av intensivvård, påverkade 
olika inriktningar av intensivvård tillfredsställelsen av kommunikation i studien av Manojlovich 
& Antonakos, (2008). Ett exempel på detta var att sjuksköterskor som arbetade på hjärtintensiv 
avdelning var mindre nöjda än sjuksköterskor som arbetade på allmän intensivvårdsavdelning. 
Dessa studier hade olika metoder, den ena studien bestod av frågeformulär och den andra av 
intervjustudie.  
 
Anpassad kommunikation efter yrkesroll och arbetsmiljö 
Situationsanpassad kommunikation 

Vårdgivare kommunicerade med varandra och andra inblandade parter på olika nivåer (Fairbanks 
et al., 2007). Kommunikationsmönster varierade beroende på mottagarens yrkesroll. Läkare 
kommunicerade med varandra på mestadels ett yrkesrelaterat sätt och kunde samtidigt anpassa 
och styra nivån av kunskapsöverföringen efter mottagarens förutsättningar. Sjuksköterskor 
uttryckte sig dock inte lika medicinskt, exempelvis genom att inte använda sig av lika många 
facktermer som läkarna. Utbildningsläkare använde sig mest av icke-personlig, fördröjd 
kommunikation där de tillbringade en stor del av sin tid med att läsa och skriva journaler och 
rapporter. Det innebar att utbildningsläkare hade mindre direkt och personlig kontakt med 
sjuksköterskor, samt att det kunde ta längre tid innan sjuksköterskor fick besked eller information 
av utbildningsläkare (Fairbanks et al., 2007). 
 
Sjuksköterskor som arbetade prehospitalt (t ex ambulanssjukvård) eller med bedömning och 
prioritering (triage) av patienter på akutavdelningen hade mindre kommunikation med läkare på 
grund av indirekt kommunicering. Det tydde på att information dem emellan var antigen muntlig 
eller skriftlig i andra hand. De kommunicerade inte direkt med varandra utan genom en tredje 
person (Fairbanks et al., 2007). 
 

Central kommunikation/ansvarsroll 

En stor del av all samverkan som förekom på akutavdelningen gick genom sjuksköterskor. I 
Fairbanks et al.’s studie (2007) framkom att sjuksköterskor hade en central roll i utbyte av 
information samt sågs som ett slags ”kommunikationsnav”. Enligt Manojlocich & Antonakos 
(2008) hade öppenhet, förståelse och noggrannhet en central roll i all kommunikation och 
information, egenskaper som sjuksköterskor måste besitta för att koordinera verksamheten på ett 
tillfredsställande sätt. Fairbanks et al., (2007) beskrev även att sjuksköterskor fungerade som en 
länk mellan patient och läkare och kunde underlätta kontakten dem emellan. Sjuksköterskors 
kommunikation med läkare påverkades av läkarens ”status”, det vill säga vilket ansvar läkaren 
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hade, exempelvis om denne var verksamhetschef eller klinikchef så ökade tiden för 
kommunikation. Liknande ansvarsroll och yrke främjade också kommunikation, läkare 
konsulterade gärna varandra i första hand innan de rådfrågade sjuksköterskor. Det framgick inte 
av studien om samma fenomen gällde för sjuksköterskor. 
 

Arbetsmiljö relaterad till kommunikation 

Manojlovich & DeCicco (2007) beskrev ett positivt samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer 
och sjuksköterskors kommunikation med läkare. På en ”tillåtande” arbetsplats med hög grad av 
kommunikation med läkare, erbjöds möjligheter att aktivt få vara med och påverka, samt vara 
delaktig i beslut. Utveckling av både personal och arbetsplats gav dessutom en stimulerande 
arbetsmiljö. En betydande del av effektiv kommunikationen kunde sålunda relateras till en 
fungerande arbetsmiljö. En god klinisk arbetsmiljö kunde generera i förbättrad kommunikation 
mellan sjuksköterskor och läkare. När kommunikationen fungerade ökade förståelsen för 
varandras arbete och ansvar samt minskade riskerna för missförstånd och felmedicinering (Ibid.). 
 
Ineffektiv kommunikation och konflikthantering  
Felbehandling och kommunikation  
I en studie av Fairbanks et al., (2007) visade det sig att det hade stor betydelse för inblandade 
parter att kunna tillvarata de olika tillfällen eller situationer där kommunikation inträffade, så att 
inte viktig information gick förlorade och risken för felbehandling ökade. Manojlovich & 
DeCicco (2007) pekade också på vikten av att sjuksköterskor och läkare kommunicerade med 
varandra på ett effektivt sätt för att minska risken för felmedicinering. Vidare var bedömningar av 
olika symtom och diagnostiska kriterier som sjuksköterskor ansvarade för relaterat till 
kommunikation med ansvarig läkare, men inte till den kliniska arbetsmiljön (Ibid.). När inte 
kommunikationen fungerade mellan sjuksköterskor och läkare uppstod missförstånd som kunde 
orsaka konsekvenser för patienten. Det resulterade inte alltid i någon konsekvens för patienten 
men det fanns en ökad risk för att fel och missuppfattningar skulle uppstå. Andra exempel på 
konsekvenser var fördröjd eller utebliven behandling pga missförstånd, felaktig diagnostisering 
och/eller felaktig medicinering. Det visade sig dock att god kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare inte påverkade patientens övergripande behandlingsresultat eller 
prognos, men resulterade i färre fel och missförstånd (Manojlovich & DeCicco, 2007). 
 
Ett exempel på detta var att kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare var något 
förutsägande när felmedicinering förekom. Bristande kommunikation gav upphov till ökad risk 
för fel och missförstånd och var den främsta orsaken till felmedicinering. I motsats till detta 
kunde en god kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor bidra till patientsäkerheten 
genom att erfarna sjuksköterskor med lång erfarenhet och yrkesskicklighet kände sig fria att 
rapportera fel och misstag (Manojlovich & DeCicco, 2007). Om sjuksköterskor och läkare 
arbetade parallellt på flera olika vårdavdelningar, kunde detta också innebära ett behov av 
tydligare kommunikation med påföljd att felmedicinering minskade. 
 

Konflikthantering med hjälp av olika strategier 
Hendel, Fish & Berger (2007) beskrev i sin studie att vid samverkan med andra människor 
uppstod en dynamisk process där gruppen påverkades av olika faktorer och egenskaper. 
Förutsättningar för ett gott arbetsklimat skapades av alla inblandade parter. Nyckeln till 
framgångsrik samverkan var ett professionellt förhållningssätt, självinsikt samt centrala 
färdigheter och kunskap i samarbete, ledarskapsförmåga och konflikthantering/ problemlösning. 
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Generellt fanns det behov av att stärka relationer och partnerskap i klinisk verksamhet för att 
säkerställa vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetstillfredsställelse.  
 
När samspel eller samtycke misslyckades på ett eller annat sätt uppstod en konflikt. Hendel et al. 
(2007) använde sig av frågeformulär för att identifiera konflikter och förhållande mellan 
sjuksköterskor och läkare. Forskaren utgick från Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument för 
att känna igen och urskilja olika val av strategi vid konflikthantering. Vid hantering av dessa 
konflikter fanns olika strategier för att nå en framgångsrik lösning. Det sågs ingen betydande 
skillnad hos sjuksköterskor och läkare gällande sätt att hantera konflikter. Kompromiss var den 
mest valde strategin hos båda parter, följt av undvikandestrategin för läkare och 
samarbetsstrategin för sjuksköterskor. Sjuksköterskornas tredje val av strategi var konkurrerande 
(rivaliserande) läge och för läkarna blev valet anpassning. Chefsjuksköterskors höga ansvarsroll 
utgjorde en stor anledning till att kompromisstrategin dominerade hos chefsjuksköterskor då 
dessa ansvarar för att verksamheten ska fungera trots konflikter. Intressant nog var den minst 
valda strategin tillmötesgående, i en konflikt kunde det vara svårt att gå varandra till mötes. För 
sjuksköterskorna handlade det snarare om att anpassa sig och för läkarna att samarbeta. Över 
hälften av alla sjuksköterskor och läkare använde sig av en blandad stil vid konflikthantering, 
resten använde sig av enbart en strategi för att hantera konflikter (Hendel et al., 2007).  
 
Trots att kompromiss var den vanligaste strategin vid hantering av konflikter sågs den som en 
sämre strategi, på grund av att alla förlorar på konflikter, ingen vinner (Hendel et al., 2007). Det 
var ofta en lösning på kort sikt som kunde leda till motsättningar på längre sikt då de inblandade 
uppfattade att de fick ge med sig. Yrkesprofessionen var relaterad till val av strategi då svårt 
sjuka patienter krävde ett sammansvetsat, professionellt yrkesteam. Detta kunde förklara en 
positiv relation läkare emellan trots existerande konflikter, samt akutsjukvårdsläkares val av 
undvikandestrategi vid konflikthantering. Dessa läkare valde hellre att undvika en konfrontation 
om inte en konflikt hade en avgörande betydelse. Avdelningar med hög medicinskteknisk 
standard som exempelvis intensivvårdsavdelningar med stora krav på professionellt och korrekt 
omhändertagande var högre bemannade än allmänna avdelningar, och det ställdes därmed högre 
krav på samarbete och flexibilitet (Ibid.). 
 

Samarbete 
Chefsjuksköterskor använde sig mer av samarbete än övriga medarbetare som beskrivits ovan 
(Hendel et al., 2007). Gott samarbete var dessutom förenat med bättre arbetstillfredsställelse, med 
mindre sjukskrivningar och förlorad arbetsinsats (Thomas, Sexton & Helmreich, 2003). Goda 
arbetsförhållanden mellan läkare och sjuksköterskor genererade bättre resultat för patienten och 
en ökad patienttillfredsställelse/patientsäkerhet. Avvikande attityder hos läkare gentemot andra 
kollegor och konflikter var en orsak till missnöje hos sjuksköterskor samt tvivel på sin egen 
kompetens och det ansvar som följer yrkesrollen.  
 
Det fanns en skillnad i värdering och uppfattning av samarbete mellan sjuksköterskor och läkare. 
Läkare värderade samverkan högre och var mer nöjda med samarbetet än vad sjuksköterskorna 
var (Thomas et al., 2003). En bidragande orsak till detta var att sjuksköterskor och läkare 
uppfattade samarbete olika på grund av sin yrkesroll. Sjuksköterskor hade i regel svårare än 
läkare emellan, att stå på sig i beslut och konflikthantering mot läkare då de kände att de inte var 
accepterade som jämbördiga samtalspartners i alla lägen. Värdering av samarbete kunde påverkas 
av att sjuksköterskor i sin yrkesroll mer inriktade sig i arbetet på omvårdnaden av patienten. 
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Sjuksköterskorna såg patienten som en unik individ med en egen historia bakom sig. 
Sjuksköterskor såg även patienten ur ett socialt perspektiv med olika behov som människa. 
Generellt var läkare mer inriktade på ett medicinskt perspektiv med botande åtgärder och 
behandlande strategier. Det framgick även att sjuksköterskor och läkare närmade sig patienten på 
olika sätt, därför påverkades också deras relation till patienten på olika sätt (Ibid.). 
 
I en annan studie visades att förståelsen och kunskapen om patienten för både sjuksköterskor och 
läkare ökade efter införande av ett arbetsblad för uppnåendet av specifika dagliga mål med 
avseende på patientens tillstånd (Narasimhan, Eisen, Mahoney, Acerra & Rosen, 2006). 
Arbetsbladet introducerades på en intensivvårdsavdelning och det blev en förbättrad 
kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare samt en ökad samverkande planering för 
patienternas bästa. Utökat samarbete med förbättrad kommunikation underlättade följaktligen 
daglig gemensam planering och behandling. God kommunikation både mellan sjuksköterskor och 
läkare samt mellan dag- och nattpersonal inverkade på samstämmighet avseende kliniska beslut.  
 
Det uppstod emellertid en skillnad i bedömningen av kommunikationsförbättring mellan 
sjuksköterskor och läkare i samband med introducerandet av detta arbetsblad (Narasimhan et al., 
2006). Sjuksköterskor uppfattade fler förbättringar i kommunikationen med läkare än vad läkarna 
gjorde. En bidragande orsak till detta var att sjuksköterskorna kunde på ett mer detaljerat och 
systematiserat sätt gå igenom dagens planering och samtidigt även få svar på frågor rörande 
patientens individuella behov och händelseutveckling. För en del läkare var planeringen av den 
fortsatta medicinska behandlingen ganska självklar utifrån en någorlunda tydlig prognos, men 
utan fungerande kommunikation och samverkan med sjuksköterskan kunde inte ett effektivt 
samspel äga rum. Olikheter vid bedömning av kommunikationsförbättring berodde på att läkare 
kunde ha en planering som de såg som självklar och naturlig, sjuksköterskor uppskattade att få en 
konkret planering att arbeta efter. Sjuksköterskors och läkares skillnad i bedömning av 
kommunikationsförbättring resulterade inte i någon större skillnad för patienten (Ibid.). 

 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva hur kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare fungerar 
i akutsjukvården. Studiens resultat har lyfts fram genom tre kategorier vilka tillsammans svarar 
på studiens syfte samt ger en ingående bild av problemområdet. Författaren anser därför att 
studiens syfte har uppnåtts trots svårigheter att hitta relevanta artiklar. Ett större utbud med 
kvalitativa artiklar hade underlättat arbetet och bidragit till att frågeställningarna hade kunnat 
besvaras på ett mer detaljerat sätt.  
 
Metoddiskussion 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Denna metod används för att beskriva, förklara 
och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser (Willman & Stoltz, 2002). En litteraturstudie 
ska vara objektiv och på ett noggrant och grundligt sätt sammanfatta aktuella forskningsresultat 
av det valda ämnet. Författaren gjorde en litteraturstudie och förmodade att det redan fanns en hel 
del material och forskning inom detta område. Antagandet av det visade sig utgöra ett problem 
med den valda metoden på grund av att det fanns få relevanta studier som svarade på syftet. Det 
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ursprungliga syftet kunde bevaras men litteraturstudien blev tidskrävande och frågeställningarna 
fick ändra karaktär i början av studien.  
 
När sökning av vetenskapliga artiklar började gjordes först en manuell sökning av artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter. Det fanns ett stort utbud av tidskrifter tillgängliga på tre bibliotek i 
närområdet. Sökning gjordes två år tillbaka i tiden men gav inget resultat. Därefter påbörjades 
databassökningar av vetenskapliga artiklar. Under datainsamlingen gjordes en omfattande 
sökning av vetenskapliga artiklar. Sökning genomfördes i ett flertal databaser med ett stort antal 
sökord, samt en kombination av dessa. Materialet blev litet och flera av de få artiklarna som 
senare användes till att utgöra resultatet av litteraturstudien återkom i olika databassökningar. Sju 
kvantitativa artiklar hittades och när författaren inte längre lyckades få fram fler artiklar togs 
hjälp från bibliotekarie, vilket utmynnade i en kvalitativ artikel. Till litteraturstudien användes 
åtta artiklar och eftersom bara en kvalitativ artikel hittades kan det vara tecken på att ett bättre val 
av metod kunde vara en intervjustudie där ytterligare dimensioner kring problemområdet kunde 
beskrivas. Vid en intervjustudie hade möjligheten ökat med att få svar på mer specifika frågor 
och troligtvis hade även litteraturstudiens trovärdighet ökat. Resultatets trovärdighet hade 
förmodligen ökat om fler kvalitativa artiklar använts på grund av att en variation av både 
kvalitativa och kvantitativa studier ger ett bredare perspektiv. Eftersom syftet var att beskriva hur 
kommunikation fungerar mellan sjuksköterskor och läkare var det ibland svårt att utläsa det i de 
kvantitativa artiklarna där resultatet för det mesta redovisades genom statistik.  
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) blir förståelsen för det studerade fenomenet större om 
materialet är varierat samt visar på en forskningsbredd av valda ämnet. Forskningsmaterial som 
är omfångsrikt och noggrant analyserat ger större trovärdighet och pålitlighet. Vid 
innehållsanalys av artiklar finns två inriktningar, en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats. 
Innehållsanalys kan göras med olika konstruerade nivåer. Författaren har i denna studie sett till 
det manifesta innehållet, dvs det som direkt uttrycks i texten, vilket är vanligast inom den 
kvantitativa ansatsen. I analysmetoden är det viktigt att lyfta ut de meningsbärande enheterna för 
att stärka trovärdigheten i studien. De meningsbärande enheterna är den text som beskriver och 
förklarar det mest väsentliga i artikeln och som ska motsvara syftet i den kommande studien. 
 
Många gånger försvårades analysarbetet av de meningsbärande enheterna i kvantitativa studier 
eftersom resultaten till största delen redovisas i tabellform och/eller i siffror. Författaren har 
begränsade erfarenheter av att tyda kvantitativa studier, detta kan ha påverkat validiteten av 
resultatet. Validiteten minskar även på grund av att endast en artikel av åtta är kvalitativ medan 
övriga är kvantitativa studier. Variation av både kvalitativa och kvantitativa studier är att föredra. 
En artikel var sju år gammal, men merparten av artiklarna var gjorda de senaste två-tre åren.  
 
Ytterligare en validitetsfaktor var att förförståelsen kan ha inverkat på analysen och tolkning, och 
därmed även på resultatet. Enligt Dahlberg (1997) kan ny kunskap och förståelse av fenomenet 
utvecklas genom förförståelse. Förförståelse kan ha varit ett hinder vid analysarbetet genom att 
det kan ha påverkat öppenheten för vad resultaten i de olika studierna visade. Detta försökte 
förhindras genom ett noggrant analysarbete med de meningsbärande enheterna. Validiteten 
stärktes med en systematisk och detaljerad analys. Alla studier som använts till litteraturstudien 
var vetenskapliga med bakgrund, syfte, frågeställningar, metod, resultat, diskussion och 
referenser, samt forskarna till de vetenskapliga studierna hade hög kompetens.  
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Resultatdiskussion 
Tre aspekter framträder som huvudfynd utifrån litteraturstudiens frågeställningar. Den första 
frågan; Är kommunikationen tillfredsställande mellan sjuksköterskor och läkare? lyfter fram två 
aspekter. Den första aspekten handlar om att kommunikation, relation och samarbete är tre 
hörnstenar som måste fungera för att få en verksamhet att både vara effektiv och lönsam. Där 
tillkommer även betydelsen av arbetstillfredsställelse och trivsel.  
 
Sett utifrån resultatet av denna litteraturstudie är det viktigt att betona att en god kommunikation 
mellan sjuksköterskor och läkare är en av de viktigaste drivkrafterna för att få en väl fungerande 
och effektiv arbetsplats som erbjuder ett professionellt omhändertagande. Kommunikation och 
samarbete är en förutsättning i strävan att nå hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. I en 
verksamhet där det ofta handlar om korta möten, ibland med bristfällig information, krävs det att 
var och en i vårdkedjan gör sitt yttersta för att varje vårdtillfälle ska bli så bra som möjligt. 
Sjuksköterskor har en central roll i kommunikationen, vilket faller sig naturligt bland annat pga 
sjuksköterskors arbetsuppgifter. Sjuksköterskor arbetar nära både patient och läkare och har mer 
patientrelaterade arbetsuppgifter än läkarna. Sjuksköterskor kan även underlätta kontakten mellan 
patient och läkare, de utgör en länk dem emellan samt lotsar patienten vidare i vårdkedjan.   
 
Arbete med människor kräver ett professionellt förhållningssätt. Läkare och sjuksköterskor har 
här ett stort ansvar och interaktion dem emellan kan påverka både patienten och dennes 
hälsoutveckling. Även om ansvar och arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan sjuksköterskor och 
läkare måste ett samspel äga rum för att få en fungerande verksamhet. Vazirani, Hays, Shapiro & 
Cowan (2005) beskrev i sin studie att introducering av en tvärprofessionell samverkan resulterade 
i förbättrad kommunikation/ samarbete mellan sjuksköterskor och läkare. Med tvärprofessionell 
samverkan menades ett arbetslag med flera professioner representerade. För att skapa ett 
arbetslag med flera professioner representerade måste inblandad personal ha olika inriktningar 
och ansvarsområde. Läkare har det yttersta medicinska ansvaret och även ansvar för prioritering 
bland patienter, likaså bland den enskilde patientens behov. I sjuksköterskors arbetsuppgifter 
ingår också prioritering men arbetet har mer inriktning på omvårdnad kring patienten, och de har 
ett bredare omvårdnadsperspektiv när det gäller att tillgodose patientens olika behov. 
 
I omvårdnadssituationer sker ett ständigt samspel och utbyte av kommunikation mellan patient, 
sjuksköterska och läkare. Denna samverkan skapar en förutsättning för en optimal vård av 
patienten (Vazirani et al., 2005). Det faktum att både sjuksköterskors och läkares förhållningssätt 
generellt präglas av empati och sympati är goda förutsättningar för en trygg vårdrelation. En 
relation som bygger på förtroende ökar i sin tur chansen till en positiv kommunikation och ett 
gott samarbete. Detta framkom också i resultatet, när kommunikationen fungerade ökade 
förståelsen för varandras arbete och ansvar och en fungerande arbetsmiljö upprätthölls. Gott 
samarbete var förenat med ökad arbetstillfredsställelse och sjuksköterskor var dessutom mer 
nöjda med öppen och rak kommunikation än läkare. En studie av Bonne, King, Gresham, Wahl 
& Suh (2008) visade på att samarbete just krävde en öppen och rak kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare för att skapa en atmosfär av förtroende och ömsesidig respekt. 
Sjuksköterskor beskrev i en annan studie (Yen-Ju Lin, Cliff Hsu, Chao, Luh, Hung & Breen, 
2007) att de viktigaste faktorerna som relaterades till arbetstillfredsställelse var kommunikation 
med läkare, förstående arbetsgivare, stöd från kollegor samt uppnådd patientsäkerhet. 
Självständigt arbete, personlig utveckling och tillväxt var också betydelsefulla faktorer.  
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När flera personer ska samverka ställs stora krav på flexibilitet och anpassning. Respekt och 
hänsyn för varandras olika yrkesroller och kunskaper är en förutsättning för en positiv 
gruppdynamik (Weeks, 2004). I litteraturstudien framgick det att gott samarbete, dvs goda 
arbetsrelationer mellan sjuksköterskor och läkare genererade i ökad patienttillfredsställelse och 
patientsäkerhet. Detta visar att goda arbetsrelationer skapar bra förutsättningar för goda relationer 
även till patienter. Resultatet visade att utökat samarbete med förbättrad kommunikation 
underlättade vid daglig planering kring vård och behandling av patienter. Medicinsk expertis och 
en anpassad utbildningsnivå har stor betydelse men likaså ledarskapsförmåga och sociala 
färdigheter. Weeks (2004) menar att statusskillnad mellan sjuksköterskor och läkare som har 
utvecklats som en följd av både sociala och jämställdhetsperspektiv har inflytande på 
kommunikationsmönster. Beroende på utbildning samt ett visst kulturellt och medicinskt arv har 
läkare ”fostrats” att i sin yrkesroll vara avgörande och oberoende problemlösare medan 
sjuksköterskor istället har tränats mer i rollen som den som rådfrågar och samarbetar.  
 
De flesta grupper behöver ha en ledargestalt som driver och utvecklar verksamheten framåt. Med 
en tydlig ledare blir syftet med verksamheten mer överskådligt vilket underlättar samarbete för 
resten av gruppen. Kunskap i samarbete, problemlösning och ledarskapsförmåga var en god 
förutsättning för ett lyckat arbete vid konflikthantering i denna litteraturstudie, vilket stämmer väl 
överrens med Tabak & Koprak (2007) där det framkom att både sjuksköterskor och läkare bör 
vara mer medvetna om konflikter dem emellan samt bli bättre utbildade för att förstå hur 
konflikter kan lösas på ett konstruktivt och effektivt sätt.  
 
Konflikter av varierande grad kan nämligen ha en positiv effekt på gruppdynamiken men bör 
vara av hanterbar natur. När konflikter används på ett konstruktivt sätt tillåter konfliktlösningen 
en förändring och tillväxt. Det finns forskare (Whitworth, 2008) som menar att konflikter i 
grupper kan ha en gynnsam effekt på gruppens identitet, utveckling och funktion. Organisatoriska 
konflikter bör varken undvikas eller uppmuntras men lösas på bästa sätt. Arford (2005) beskriver 
kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare som en organisatorisk ansvarsfördelning. 
Organisationen bestämmer strukturen där dessa yrkesgrupper samverkar för arbetstagarnas 
utvecklingsmöjligheter och för att kunna tillgodose patientens behov. Sund kommunikation är en 
förutsättning för vårdkvalitet och patientsäkerhet där verksamhet och organisation främjar målen. 
 
När olika professioner samarbetar kan existerandet av en beroendeställning påverka samarbetet 
och relationen. Den andra aspekten från litteraturstudiens resultat handlar om att samarbete 
mellan läkare och sjuksköterskor värderades olika, samt skilde sig deras synsätt på patienten.  
Dessa synsätt skilde sig åt på så vis att sjuksköterskor hade ett bredare omvårdnadsperspektiv och 
kunde se patientens olika behov. Läkaren hade ett mer medicinskt perspektiv och var inriktad på 
åtgärder och behandlingar. Olika synsätt på patienten kan på så sätt forma både innehåll och syfte 
med kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare. Skilda perspektiv kan å andra sidan också 
ge en bredare syn på patientrelaterade händelsers betydelser, dvs sjuksköterskor och läkare kan 
prioritera olika saker utan att för den skull förlora fokus på patientens bästa (Weeks, 2004). 
Utifrån ett vårdvetensakpligt perspektiv bör en helhetssyn utgå från varje unik individ med 
hänsyn till individuella behov. I en vårdsituation och/eller i en vårdrelation är det således av stor 
betydelse att inte bara de medicinska behoven får stå i centrum, utan att även andra aspekter i 
sammanhanget kan få utrymme och ta plats. 
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Personer i maktposition kan utnyttja tillfällen i samarbetet för att uppnå ett visst syfte. Det kan 
handla om både inriktning och omfattning när det gäller att fatta beslut (Morey, Simon, Jay, 
Wears, Salisbury, Dukes & Berns, 2002). I detta perspektiv kan en skillnad i litteraturstudiens 
resultat vid värdering av samarbete belysas. Det framkom att läkare värderade samverkan högre 
och var mer nöjda med samarbetet med sjuksköterskor än tvärtom. Detta kan ha olika orsaker t ex  
ålder och/eller könsskillnader. Det kan finnas ordinationer som kan orsaka olägenheter och vara 
svåra för sjuksköterskor att utföra. Sjuksköterskor kan uppleva att det stöd som krävs saknas. I de 
fall där sjuksköterskor ändå försöker lösa allt till det bästa, men inte känner sig nöjd kan 
samarbetet upplevas ofullständigt medan läkaren upplever att samarbetet fungerar bra, så länge 
ordinationen/uppgiften blir utförd. Enligt Weeks (2004) framgår det att i sjuksköterskors 
utbildning ingår mer ansvar för patientens vård och omsorg. Detta kan leda till påfrestningar i 
kontakt och kommunikation, dvs i samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare vad gäller 
prioritering av arbetsuppgifter.   
 
Dessa förhållanden kan göra det svårt för sjuksköterskor att uppleva ett gott samarbete. I 
sjukvårdssammanhang har sjuksköterskor haft svårare att stå på sig för de har varit underställda 
läkaren. Läkaren har det yttersta ansvaret och befinner sig i en maktposition gentemot 
sjuksköterskan. Sjuksköterskor kan ha svårigheter att hävda sig i system med bestämd 
rangordning. Viss hierarki lever fortfarande kvar men det luckras upp allt eftersom. Både 
sjuksköterskor och läkare är betydelsefulla och lika mycket värda. Den ena parten klarar sig inte 
utan den andra och båda är beroende av varandra för den tredje partens skull, dvs patienten.  
 
Intressant nog så var det sjuksköterskor som hade en central roll i kommunikation och 
informationsutbyte med läkare även om samarbete värderades olika. Sjuksköterskor sågs som ett 
kommunikationsnav av både sjuksköterskor och läkare och var den del av vårdkedjan som 
förenade andra led. Calvin, Kite-Powell & Hicke (2007) beskrev i sin studie att sjuksköterskors 
centrala roll, att vara i mitten av kommunikationsprocessen kunde vara ensamt men också 
givande och utmanande. Det handlade om beslutsfattande och prioritering. I en studie av Linton 
& Farrell (2009) framhävs betydelsen av att sjuksköterskor utöver sin kunskap i omvårdnad och 
medicin även bör vara tillräckligt förberedda och utbildade för att likaledes klara av rollen som 
samordnare och kommunikationsnav.  
 
Den andra frågeställningen; Utgör kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare någon 
konsekvens för patienten? lyfts fram i en tredje aspekt där ineffektiv kommunikation kan bli en 
konsekvens för patienten där vårdkvalitet och patientsäkerhet också kan vara hotad. Olika typer 
av konsekvenser utgör i regel en potentiell risk för att patienten kan utsättas för onödigt lidande. 
Resultat visade att när låg kommunikation förekom var den huvudsakliga konsekvensen 
felmedicinering som uppstod till följd av missförstånd. Patienten utsattes för en onödig risk när 
samspelet mellan sjuksköterskor och läkare gick förlorad. Litteraturstudien visade också att när 
sjuksköterskors kommunikation med läkare ökade så minskade risken för misstag.  
 
Litteraturstudien beskrev också att stor del av kommunikationen bestod i en samtidig, pågående 
dialog med flera kollegor. Detta är naturligtvis också en form av risk då viktig information kan gå 
förlorad i denna sorts typ av överlappande kommunikation. Tillfällen och möjligheter med 
information är av stor betydelse vid rapportering mellan kollegor och framförallt för patienten 
Leonard, Graham & Bonacum (2004) skildrade i sin studie vikten av att mottagaren av 
informationen var deltagande och medveten om rapporten som en del i patientens historia. I 
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samtal om patienter kan missförstånd uppstå om de olika parterna inte har samma syfte och mål 
med samtalet. Vid rapportering mellan sjuksköterskor och läkare måste språket vara tydligt och 
begripligt för båda parter och även dess avsikt.  
 
Nelson & Venhaus (2005) visade i sin artikel att läkare önskade att sjuksköterskor skulle vara 
mer förberedda med information och upplysningar om patienten innan de tog kontakt med 
läkaren. Sjuksköterskor angav i samma artikel att de efterfrågade mer respekt från läkaren 
beträffande deras kunskaper och färdigheter. När information går förlorad kan patientsäkerheten 
vara hotad och orsaka ett ökat lidande för patienten då en stor del av omvårdnadsarbetet just 
bygger på situationer med information.  
 
Avbrott i kommunikationen kunde också vara en potentiell risk för patienten då 
uppmärksamheten och koncentrationen tillfälligt avbröts. Nelson et al., (2005) betonade 
följaktligen i sin artikel att patientsäkerheten faktiskt var mer förenad med kommunikation 
mellan sjuksköterskor och läkare än med klinisk kompetens. Vidare förespråkades en mer 
hälsosam arbetsmiljö i strävan efter att få en bättre relation mellan sjuksköterskor och läkare och i 
slutändan en bättre upplevelse och resultat för patienten. Oavsett orsak och källa till dålig 
kommunikation och arbetsmiljö så ökade risken för fel och misstag då kommunikationen och 
samarbete inte fungerade, vilket kunde få ödesdigra konsekvenser för patienten (Nelson et al., 
2005).  
 
Låg nivå av kommunikation uppfattades vidare som en påfrestande och stressig situation för 
sjuksköterskor. Sirota (2007) beskrev att låg eller dålig kommunikation var den största orsaken 
till missnöje i arbetsrelationen mellan sjuksköterskor och läkare. När sjuksköterskor inte kände 
sig respekterade eller upplevde sig missförstådda kände de sig frustrerade och undvek kontakt 
och kommunikation med läkare, vilket naturligtvis kunde orsaka konsekvenser för patienten. I 
sådana situationer var det av stor betydelse att sjuksköterskor trots sitt missnöje ändå försökte få 
gehör för sina åsikter om patientens behandling hos läkaren så inte patienten blev utsatt för 
onödigt lidande. Ett sådant uppkommet vårdlidande hade sitt ursprung just i dessa vård- och 
behandlingssituationer. Därför är det viktigt att resonera kring eventuella motsättningar och 
oenigheter hos vårdpersonal. Meningsskiljaktigheter bör respekteras och diskuteras, alternativa 
lösningar kan gagna en hel arbetsgrupp, även patienten.  
 
Patientsäkerhet är ett aktuellt ämne som prioriteras högt i både administrativa och organisatoriska 
led, likaväl som av vårdgivare ute i verksamheten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården 
vara av god kvalitet och tillgodose patientens individuella behov. Patientsäkerhet ska bygga på 
vårdkvalitet som har utvecklats genom systematiska kvalitetsarbeten. Vikten av fungerande 
kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor bör därför betonas i högre grad än tidigare, då 
detta kan omintetgöra framgångar med kvalitetsarbetet. 
 
Förslag till förbättrad relation mellan sjuksköterskor och läkare där kommunikation och 
samarbete fungerar ännu bättre, kan vara att mer tid och diskussion ägnas åt detta ämne redan 
under utbildningen för både sjuksköterskor och läkare. Ökad kunskap i ledarskap, samarbete och 
konflikthantering kan leda till större förståelse för varandra, både som människor och som 
respekterade och jämbördiga kollegor i yrkeslivet. När konflikter kan lösas med en effektiv och 
konstruktiv metod kan det stärka gruppdynamiken på ett positivt sätt.  
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För framtida studier skulle ytterligare intervjustudier vara av intresse för att beskriva 
problemområdet ur både patientens, sjuksköterskans och läkarens perspektiv och även för att 
undersöka vikten av motstridiga uppfattningar eller upplevelser. I en sådan typ av studie kan 
intervjuobjektet på ett individuellt och unikt sätt förklara upplevelser och erfarenheter.  

 
 
SLUTSATS 

 
Som en följd av litteraturstudien kan sägas att kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare 
inomakutsjukvård fungerar tillfredsställande men som en föränderlig process kan naturligtvis 
även denna relation förbättras. Någon form av kommunikation och samarbete är en förutsättning 
för att etablera en relation. I vårdsammanhang har detta samspel en början i sjuksköterskors och 
läkares förmåga att samverka. I de situationerna kommunikation och samarbete inte fungerar kan 
detta utgöra en negativ konsekvens för patienten i form av vårdlidande. 
 
Det krävs aktiva metoder för att förbättra kommunikation, stärka partnerskap samt optimera olika 
typer av kommunikationsprocesser. Utbildning och träning i kommunikation, samarbete och 
konflikthantering har potential att avsevärt förbättra relationer och samspel mellan sjuksköterskor 
och läkare. Samverkan mellan sjuksköterskor och läkare kräver en öppen och rak kommunikation 
med tydlig roll- och ansvarsfördelning. När sjuksköterskor och läkare är enade i samarbetet runt 
patienten ökar chansen för en verkningsfull omvårdnad. En effektiv organisation med goda 
arbetsförhållanden som erbjuder en verksamhet att utvecklas i kan skapa goda relationer mellan 
sjuksköterskor och läkare, samt ha en positiv inverkan på kliniska resultat. För att skapa en 
stimulerande arbetsmiljö är det viktigt att organisationer, både stora som små, uppskattar och tar 
tillvara på medarbetares resurser och kompetens. Arbetstillfredsställelse och en känsla av laganda 
hos sjuksköterskor och läkare gynnar hela arbetsgruppen och kan även främja patienten. Ett 
adekvat omhändertagande av patienter där ambitionen är att tillgodose patientens unika behov 
bör i högsta grad baseras på vårdkvalitet och patientsäkerhet.  
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Artikelsökning                                                                                                                                                                                 Bilaga 1 
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 
PubMed emergency care                               92400                  
 emergency care + communication                                  5427  
 emergency care + communication + 

collaboration 
                                  150  

 emergency care + communication + 
collaboration + nurses & physicians 

                                      8                                                                                                                  1                                                

PubMed nurse- physician                                    322              
 nurse- physician + collaboration                                    133  
 nurse-physician + collaboration + 

communication 
                                     41               

 nurse- physician + collaboration + 
communication + safisfaction 

                                     13                                                               1 

PubMed nurse and physician                                18465  
 nurse and physician + critical care                                  1220  
 nurse and physician + critical care + 

communication 
                                   249  

 nurse and physician + critical care + 
communication + teamwork 

                                       8                                         1 

PubMed emergency department                                71279  
 emergency department + teamwork                                      90  
 emergency department + teamwork + 

communication 
                                     29                         1 

Cinahl nurse-physician relations                                  3141  
 nurse-physician relations + communication                                    435  
 nurse-physician relations + communication + 

intensive care 
                                     46                         3         

 
Cinahl nurse-physician relations                                  3069  
 nurse-physician relations + communication                                    837  
 nurse-physician relations + communication + 

emergency department 
                                    15                                                                             1 

 



 

Artikelöversikt                                                                                                                                                                     Bilaga 2 s.1(3)   
 
Författare, Titel, År, 
Land,  

Studiens syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsgranskning 

Coiera, E., Jayasuriya, 
R., Hardy, J., Bannan, 
A. & Thorpe, M.  
 
Communication loads 
on clinical staff in the 
emergency 
department, (2002) 
Storbrittanien. 
 

Studera kommunikation 
mellan sjuksköterskor & 
läkare i akut sjukvården, 
& beskriva mönster av 
informella och formella 
kommunikationsevent 

Observations studie. Sex sjuksköterskor och 
sex läkare 
observerades från två 
sjukhus, ett mindre & 
ett större.  

Relativt stor del av 
kommunikationen klassades 
som avbrott & ägde rum 
samtidigt med andra 
kommunikations-kanaler. 
Läkare hade fler avbrott än 
sjuksköterskor. Kommunika-
tion ansikte mot ansikte 
dominerade. 

Hög kvalitet. 

Fairbanks,R., Bisantz, 
A. & Sunm, M.  
 
Emergency 
Department  
Communication  Links 
and Patterns, (2007) 
USA. 
 

Beskrivning av 
kommunikationsmönster 
mellan sjuksköterskor & 
läkare I akutsjukvården. 

Prospektiv observations 
studie. 

20 sjuksköterskor och 
läkare. Hur många av 
varje yrkesgrupp ej 
specificerat.  

Olika kommunikations-
mönster beroende på 
yrkesprofession. Sjuk-
sköterskan hade en central 
kommunikationsroll & 
tillbringade mer tid hos 
patienten. Ansikte mot 
ansikte, och kort 
kommunikation dominerade. 
Mest kommunikation 
inträffade på ssk-läk exp. 

Hög kvalitet. 

Hendel, T., Fish, M, & 
Berger, O. 
 
Nures/Physician 
Conflict Management 
Mode Choices. 
Implications for 
Improved 
Collaborative Practice, 
(2007) Israel. 

Identifiera och jämföra 
konflikter och 
förhållande mellan 
sjuksköterskor och 
läkare, samt val av 
strategi vid 
konflikthantering. 

Tvärsnittsundersökning, 
frågeformulär. 

125 läkare och 60 
sjuksköterskor från 
fem akutsjukhus. 
Svarsfrekvensen var 
60% för läkarna och 
90% för 
sjuksköterskorna. 

Framgångsrikt samarbete var 
relaterat till professionellt 
förhållningssätt, självinsikt 
samt centrala färdigheter & 
kunskaper i 
samarbetsverksamheter, 
ledarskapsförmåga samt i 
konflikt/problemlösning. 
Kompromiss var den 
vanligaste strategin vid 
konflikthantering för både 
sjuksköterskor & läkare. 
Yrkesprofession var relaterad 
till strategi. 

Hög kvalitet. 
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Författare, Titel, År, 
Land,  

Studiens syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsgranskning 

Manojlovich, M. & 
DeCicco, B. 
 
Healthy Work 
Environments, Nurse-
Physician 
Communication and 
patients Outcomes, 
(2007) USA 

Beskriva förhållandet 
mellan sjuksköterskans 
arbetsmiljö, 
sjuksköterske/ läkar 
kommunikation och 
patientens uppfattning. 

Icke beskrivcande 
design, frågeformulär. 

866 sjuksköterskor 
tillfrågades från 25 
intensivvårdsavdelningar. 
Svarsfrekvensen var 462 
(53%).  

Det fanns ett samband mellan 
arbetsmiljöfaktorer och 
kommunikation med läkare. 
Arbetsplats och praktisk 
miljö var starkt relaterade till 
varandra. Ssk:s uppfattning 
om den praktiska miljön var 
att kommunikation med läk 
ökade och felmedicinering 
minskade.  

Medel kvalitet. 

Manojlovich, M. & 
Antonakos, C. 
 
Satisfaction of 
Intensive Care Unit 
Nurses With Nurse-
Physician 
Communication, (2008) 
USA. 

Beskriva om särskilda 
faktorer eller 
kommunika-
tionsstrategier bidrog till 
sjuksköterskans 
tillfredsställelse av 
kommunikation. 

Icke beskrivande 
design, intervjustudie. 

866 sjuksköterskor 
tillfrågades från 25 
intensivvårdsavdelningar 
på åtta sjukhus. 

Öppenhet & förståelse var 
starkt förenat med 
kommunikations-
tillfredsställelse. Utbildnings-
nivån på läkarna var också en 
angelägen faktor. Flera års 
erfarenhet av intensivvård var 
omvänt relaterat till 
kommunika-
tionstillfredsställelse, typ av 
iva-avd gjorde också skillnad. 

Medel kvalitet. 

Narasimhan, M., Eisen, 
L., Mahoney, Ch., 
Acerra, F. & Rosen, M. 
 
Improving Nurse-
Physician 
Communication and 
Satisfaction in the ICU 
With Daily Goals 
Worksheet, (2006) 
USA.   

Bedömning av ett 
effektiviserat artbetssätt, 
kommunikation mellan 
sjuksköterskor och 
läkare samt uppfattning 
om deras förståelse av 
dagliga mål för 
patienten på intensiven. 

Frågeformulär som 
fylldes i före 
införandet av 
arbetsblad med 
dagliga mål, och efter 
införandet. 

Sjuksköterskor och läkare 
på en intensivvårds-
avdelning med 16 platser. 
Antal ej specificerat.  

Betydlig förbättring i 
kommun-ikationen mellan 
sjuksköterskor & läkare efter 
införande av arbetsblad med 
dagliga mål för patienten. 
Sederingsnivå på intuberade 
patienter kunde minska. 
Förbättring kvarstod efter nio 
mån. 

Medel kvalitet. 
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Författare, Titel, År, 
Land,  

Studiens syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsgranskning 

Thomas, E., Sexton, B. 
& Helmreich, R. 
 
Discrepnt attitudes 
about teamwork critical 
care nurses and 
physicians, (2003) 
USA. 

Studera sjuksköterskor 
och läkares förmåga att 
samarbeta kring svårt 
sjuka patienter. 

Tvärsnittsundersökning, 
frågeformulär 

320 deltagande, 90 läk 
& 230 ssk. 
Medelåldern för läk var 
47 år och de hade i 
medel 16 
yrkesverksam-ma år 
med erfarenhet av 
akutsjukvård. Ssk:s 
medelålder var 39 år & 
de hade i medel 9 
yrkesverk-samma år 
med erfarenhet av 
akutsjukvård 

Läkare och 
sjuksköterskor 
värderade information 
och samarbete med 
varandra olika, 
beroende på sin 
yrkesprofession. Läkare 
var mer nöjda med 
samarbete än 
sjuksköters-korna. Ssk 
hade svårare att stå på 
sig i beslut och vid 
konfliktlösning. 

Medel kvalitet. 

Woloshynowych, M., 
Davis, R., Brown, R. & 
Vincent, Ch. 
 
Communication 
Patterns in a UK 
Emergency Department, 
(2007)  
Stor Brittanien 

Identifiera egenskaper 
och kommunikationens 
funktion  hos 
sjuksköterskor på 
akutavdelningar. 

Observations, icke 
experimentell studie. 

11 sjuksköterskor på en 
akutavdelning 
studerades under 18 
observations-perioder 
under 20 tim. 

Det fanns inget 
samband med antalet 
läkare i tjänst & antal 
kommunikations-
händelser. Flera yngre 
läkare & många 
patienter var relaterat 
med ökad 
kommunikation, fler 
antal sjuksköterskor i 
tjänst var relaterat med 
mindre kommunikation. 

Hög kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Analysschema                                                                                                                                                                                  Bilaga 3                                                                         
                                                                                                                                                                                                                
Meningsbärande enheter Kondenserade meningar Koder Subkategorier Kategorier 
Caregivers communicated 
with other partners at different 
frequencies (eg, attending 
physicians did not 
communicate with the same 
frequency to nurses, junior 
residents, and technicians) 
 
Indicated that all caregiver 
types used modes at different 
frequencies while alone and 
while with others. 
 
 
Our results suggest that 
improving or enhancing the 
characteristics of the practice 
environment also will enhance 
nurse-physician 
communication. 
 
Discovery of a link between 
factors in the work 
environment and nurse-
physician communication 
 
 

Vårdgivare kommunicerade med 
andra parter på olika nivåer, 
läkare kommunicerade inte på 
samma nivå med sjuksköterskor 
eller m utbildningsläkare 
 
 
 
Vårdgivare använde lägen på 
olika nivåer medan ensamma 
och samtidigt med andra 
 
 
 
Förbättrade eller ökade 
egenskaper i praktiken är också 
att öka kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare  
 
 
 
 
Upptäckten av ett samband 
mellan faktorer i arbetsmiljön 
och ssk-läk kommunikation 

Olika kommunikations-
mönster beroende på 
vårdgivarens yrkesroll 
 
 
 
 
Olika kommunikations-
sätt om ensam eller med 
andra 
 
 
 
 
Förbättrad klinisk miljö 
kan förbättra 
kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare 
 
 
 
Samband mellan faktorer 
i arbetsmiljö & ssk-läk 
kommunikation 

 
 
 
 
Situationsanpassad 
kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsmiljö relaterad till 
kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassad 
kommunikation 
efter yrkesroll och 
arbetsmiljö 

 


