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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har genom åren utvecklats från att ha varit ett kall till 
att ha blivit ett legitimerat yrke. En central del av sjuksköterskans roll är att arbeta i team med 
läkare. Litteraturen beskriver att sjuksköterskan och läkaren ständigt ska arbeta för ett gott 
interprofessionellt samarbete. Ett bra teamarbete bidrar till en ökad patientsäkerhet.  

Syfte: Att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelationen med 
läkarna. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats. Sex nyutexaminerade sjuksköterskor 
från fyra olika avdelningar intervjuades. Resultatet analyserades enligt innehållsanalys och 
efter analysarbetet framkom sex kategorier.  

Resultat: De kategorier som analysarbetet genererade var; Upplevelser av osäkerhet i den 
nya rollen som sjuksköterska, Upplevelser av attityder, Upplevelser av teamarbete, 
Upplevelser av kommunikation, Upplevelser av faktorer som påverkar patientsäkerheten, 
Upplevelser av möjligheter och hinder för ett optimalt teamarbete. Teamarbetet är en viktig 
förutsättning för att vården ska fungera och det stärks av ömsesidig förståelse för varandras 
professioner, personlig kontakt, god kommunikation och återkoppling, gemensam expedition 
och fasta rondtider. Ett välfungerade teamarbete ökar patientsäkerheten och sjuksköterskans 
kunskapsutveckling. Hög arbetsbelastning, tid- och kunskapsbrist utgör hot mot ett optimalt 
teamarbete.   

Slutsats: Teamarbete är viktigt och grundläggande för att en god vård ska kunna bedrivas. 
Sjuksköterskorna upplever brister i teamarbetet med läkarna och ser att möjligheter till 
förbättring finns såväl under utbildningen som på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: kommunikation, läkarprofessionen, patientsäkerhet, sjuksköterskeprofessionen, 
teamarbete 
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Inledning  
Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet väcktes ett 
intresse för det team med läkaren som sjuksköterskan ingår i och hur samarbetet och 
kommunikationen fungerar i det. Ur ett historiskt perspektiv beskriver Magnusson och Strid 
(2014) att sjuksköterskans roll har gått från att rätta sig efter andra och utföra deras 
ordinationer till att ha blivit en egen profession med uppgift att företräda patienten. För att ett 
sådant arbete ska kunna bedrivas av den legitimerade sjuksköterskan ställs höga krav på det 
multiprofessionella samarbetet. Forskning visar att bristande kommunikation och samarbete 
mellan sjuksköterskor och läkare kan vara orsaken till felbehandling av patienter i så mycket 
som 70 procent av fallen (Fewster-Thuente & Velsor-Friedrich, 2008). 

 
1. Bakgrund 
1.1 Sjuksköterskeprofessionen  
1.1.2 Historisk framväxt 

Sjuksköterskeyrket kan spåras långt tillbaka i historien och det beskrivs att det första släktet 
sjuksköterskor var de diakonissor som under romarrikets tid vigde sina liv åt att tjäna andra i 
Guds namn. På 1850-talet kom det att bli en revolution inom sjukvården då Florence 
Nightingale förändrade synen på sjuksköterskeyrket som inte enbart kunde bygga på en 
religiös tro utan att även utbildning krävdes för att kunna bedriva en bra vård (Erlöv & 
Peterson, 1998). Sjuksköterskeyrket kom till Sverige år 1867 men etablerades först 1884 vid 
Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Sedan dess har yrket och utbildningen genomgått en rad 
olika förändringar som har lett fram till den professionen som sjuksköterskeyrket innebär idag 
(Dahlborg Lyckhage, 2014). 

 

1.1.3 Omvårdnad som akademiskt ämne 

En profession kräver att yrket har ett ämne som ligger till grund för yrkesutövningen. För den 
legitimerade sjuksköterskan är det ämnet omvårdnad (Flensner, 2014). År 1977 kom ett 
genombrott i Sverige då högskolereformen trädde i kraft vilket innebar en akademisering för 
sjuksköterskeutbildningen (Östlinder, 2014). Utbildningen till sjuksköterska blev 1982 en 
högskoleutbildning och syftet var att den numera ska vila på en vetenskaplig grund och 
stimulera till att utveckla det vetenskapliga tänkandet (Dahlborg Lyckhage, 2014). Idag är 
sjuksköterskeyrket ett skyddat yrke. Det innebär att det krävs en legitimation som 
sjuksköterska för att få utöva yrket. En sådan erhålls efter tre års heltidsstudier och erhållen 
examen. Sjuksköterskeutbildningen leder fram till två examina; kandidatexamen och 
yrkesexamen (Finnström, 2014).  

 

1.1.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innefattar tre 
huvudområden som ska genomsyra sjuksköterskans dagliga arbete. Ett av områdena är 
omvårdnadens teori och praktik. Ett antal delkompetenser beskrivs så som att ha förmåga att 
kunna arbeta och organisera teamarbetet och kommunicera på ett respektfullt och empatiskt 
sätt gentemot patienter och medarbetare. Det beskrivs också att sjuksköterskan ska ifrågasätta 
läkaren vid eventuella oklarheter kring ordinationer eller instruktioner. Vidare beskrivs att 
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arbetet för en god vårdmiljö ska vara en självklar del i det dagliga arbetet. Det ställer i sin tur 
krav på ständig reflektion, motivation och medverkan från sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 
2005). 

Det andra området som tas upp är forskning, utveckling och utbildning. Kompetenserna som 
ryms är att medverka och bedriva utvecklingsarbete, ständigt lämna utrymme till att rannsaka 
sin egen profession, stötta sina medarbetare genom handledning och utbildning, skapa 
förutsättningar för bra teamarbete mellan professionerna för att kunna erbjuda patienten en så 
säker och optimal vård som möjligt (Socialstyrelsen, 2005). 

Det tredje och sista området belyser sjuksköterskans ledarskap. Genom att samordna 
omvårdnadsarbetet utifrån teamets olika kompetenser med utgångspunkt från patientens 
enskilda behov ska sjuksköterskan leda omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att arbetet ständigt 
utvärderas för att utveckla och stärka teamet och dess möjligheter till att lösa problem och 
hantera konflikter. Det är därför av stor vikt att arbetet sker utifrån den senaste tillgängliga 
kunskapen (Socialstyrelsen, 2005). 

 

1.2 Läkarprofessionen  
Läkandet har funnits i alla tider och hade förr i tiden en stark koppling till religion. Det ansågs 
att läkarna hade helande krafter som kunde driva ut sjukdom (Stolt, 1997). Historiskt sett har 
läkaryrket setts som ett kall och redan under medeltiden har benämningen läkare används. 
Yrket var starkt förknippat med välbärgade och kungliga personer och har därför sedan en 
lång tid tillbaka ett högt anseende och yrkesstolthet (Bergqvist, 2013). Läkarprofessionens 
huvudområde är medicinsk vetenskap (Fichtel, Halford & Kongstad, 2012). Utbildningen till 
läkare i Sverige är 5,5 år och leder fram till läkarexamen och eventuell kandidatexamen. 
Läkarlegitimation erhålls efter 18-24 månaders allmäntjänstgöring efter examen (Sveriges 
läkarförbund, 2016).  

 

1.3 Etiska aspekter 
ICN:s etiska kod finns som ett stöd för legitimerade sjuksköterskor i sin yrkesutövning. 
Koden består av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  Koden beskriver också hur 
sjuksköterskan ska handla etiskt korrekt mot allmänheten, mot yrkesutövningen, professionen 
och medarbetarna. Sjuksköterskan ska ständigt sträva efter ett gott samarbete och på ett 
respektfullt sätt bemöta sina kollegor. Det ingår även i yrkesutövningen att stå upp för 
patienter när det krävs (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

En etisk kod grundades år 1951 med syfte att stärka den kollegiala sammanhållningen inom 
läkarkåren (Eklöf, 2010). Idag har läkarprofessionen ett nära samarbete med andra 
yrkesgrupper inom vården och även ett ansvar att främja det samarbetet (Fichtel, Halford & 
Kongstad, 2012). 
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1.4 Lagstiftning 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen har alla individer rätt till vård på lika villkor på ett 
tryggt och säkert sätt (HSL, SFS 1982:763, 2 §). 

Legitimerad personal i hälso- och sjukvården har en skyldighet att ge den enskilda patienten 
professionell och grundlig information och vården ska genomsyras av vetenskap och 
beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap. 6, 1 §).  

Den legitimerade sjuksköterskan är hårt reglerad av den lagstiftning som råder och riskerar att 
bli av med sin legitimation vid allvarlig olämplighet i sin yrkesutövning. Sjuksköterskan 
riskerar att få sin legitimation indragen om brott begås utanför tjänsten som anses kunna 
påverka förtroendet. Återkallelse av legitimation innebär en förlorad rätt att utöva 
sjuksköterskeyrket (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap. 8, 3 §). 
 

1.5 Det professionella teamet 
Teamarbetet är centralt i utövandet av sjuksköterskeyrket. Sjøvold (2008) menar att ”En 
grupp består av tre eller flera personer med ett gemensamt mål och som samhandlar för att 
uppnå detta mål” (s. 13). Att arbeta i team innebär att professionerna kompletterar varandra 
vilket också skapar möjligheter för den enskilda individens kunskapsutveckling (Finnström, 
2014). Samtidigt beskriver McCabe och Timmins (2015) att yrkesgrupperna kan uppleva 
samarbete som ett hot mot den egna professionens område, vilket kan försvåra processen när 
tvärprofessionella kunskaper ska integreras med varandra. En annan bidragande orsak till att 
samarbetet kan bli bristfälligt beskrivs som att sjuksköterskan på eget initiativ drar sig undan 
istället för att verka för kollaborativt kommunikation. Bristen på kunskap om vad omvårdnad 
egentligen innebär utgör också ett hinder för att ett optimalt samarbete ska kunna fortlöpa. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att tydliggöra sitt område och yrkets bidrag till vården för att 
tydliggöra var rollgränserna går och på så sätt minimera att konflikter uppstår (McCabe & 
Timmins, 2015). Finnström (2014) beskriver att många av dagens sjuksköterskor har problem 
med att klargöra sin kunskap och kompetens vilket i sin tur leder till svårigheter att bli 
accepterade som medlemmar i teamet. Forskning visar att sjuksköterskor och läkare har olika 
behov av samarbete och kommunikation och dessutom olika syn på vad det innebär. Brist på 
förståelse för varandras professioner kan leda till misstag i arbetet och i förlängningen 
negativa konsekvenser för patienten (McCaffrey et al., 2010). 

 

1.6 Problemformulering 
Efter litteratursökning framkommer forskning kring hur nyutexaminerade sjuksköterskor 
allmänt upplever sin första tid som kliniker och hur kommunikationen ser ut. Däremot saknas 
i dagsläget studier som specifikt berör upplevelsen av arbetsrelationen till läkare. Till följd av 
limiterat utbud av tidigare forskning inom ämnet har författarna valt att genomföra studien 
med hjälp av intervjuer. Teamarbetet mellan sjuksköterskan och läkaren är av betydelse för 
såväl arbetsmiljön som för en patientsäker vård.  

 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelationen 
med läkarna. 
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3. Metod 
3.1  Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats. En kvalitativ intervjustudie med 
induktivt utgångsläge valdes för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte. Kristensson 
(2014) beskriver att data som är insamlad och analyserad på detta sätt leder till en förståelse 
för fenomenet. Analysprocessen genomfördes i form av en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Syftet med studien var att få en bild av och förståelse för 
sjuksköterskornas egna uppfattningar av arbetsrelation och samarbete gentemot 
läkarprofessionen.  

3.2 Urval 

Urvalsmetoden var till en början strategiskt urval, men kom sedan att kompletteras med 
snowball-effekten. Informanterna fick vetskap om studien via avdelningen, en bekant eller 
sociala medier. Via e-post kontaktades vederbörande verksamhetschefer med information om 
studien och motiv till varför den borde genomföras (se Bilaga 1). Information delades sedan 
ut (se Bilaga 2) till respektive avdelningschef som i sin tur skulle vidarebefordra till berörda 
sjuksköterskor. På så sätt fick två informanter information om studien varav den ena 
kontaktade författarna via e-post och den andra på en av avdelningarna. Till följd av bristande 
gensvar från tänkta informanter togs beslut om att sprida information även via sociala medier 
och bland bekanta. Det genererade i ytterligare sex potentiella informanter. Informanterna 
som deltog hade ingen personlig eller professionell koppling till forskarna för att undvika att 
svaren färgas av en eventuell relation. Av den anledningen har två informanter exkluderats 
som möjliga kandidater. 

3.2.1 Population 

Inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna skulle ha maximalt 18 månaders erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket. För att få ett brett urval valdes tre kliniker till intervjuerna. De utvalda 
klinikerna låg inom verksamhetsområde medicin, kirurgi och akutsjukvård, samtliga på ett 
sjukhus i Mellansverige. Populationen för intervjuerna var sex yrkesverksamma legitimerade 
sjuksköterskor med en genomsnittlig arbetserfarenhet på 9,5 månader. Sjuksköterskornas 
medelålder var 27 år och medianåldern var 26,5 år och var alla till synes av kvinnligt kön. 
Informanterna arbetade på kirurgisk vårdavdelning, medicinsk vårdavdelning, akutmottagning 
och akutvårdsavdelning. En av sjuksköterskorna hade en nattjänst, övriga fem hade arbetstid 
fördelad till dag och kväll.  
 
3.3 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetscheferna uppmanades att meddela sitt svar via e-post och även via post om 
godkännande gavs. Efter godkännande besöktes berörda avdelningar för att ge 
avdelningschefer och personal ytterligare information. Muntlig och skriftlig information gavs 
till informanterna om studien. I direkt anslutning till intervjun fick samtliga deltagare läsa 
igenom och underteckna ett medgivandebrev (se Bilaga 3). Deltagarna informerades även 
muntligt om innehållet i medgivandebrevet för att tydliggöra deras uppgift i projektet, 
rättigheter att bara berätta det de vill, att deltagandet är frivilligt, rätten att avbryta sitt 
deltagande när som helst samt att materialet inte kunde härledas till deltagare genom 
konfidentialitet. Information gavs också om studiens syfte och varför studien borde göras. 
Slutligen informerades deltagarna om hur källmaterialet skulle användas och behandlas. 
Hänsyn har därmed tagits till grundläggande forskningsetiska principer (Olsson & Sörensen, 
2011).  
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3.4 Datainsamling 

En provintervju genomfördes för att testa utrustning, frågeguide och forskarnas egna 
förhållningssätt. Informanten som intervjuades gav feedback på saker som forskarna bör tänka 
på, såsom att icke-verbal kommunikation i form av nickningar och blickar forskarna emellan 
även uppfattades av informanten och upplevdes stundtals distraherande. Brister som framkom 
under provintervjun diskuterades i syfte att kunna förbättra kvaliteten på framtida intervjuer. 
Enligt Trost (2010) är det viktigt att ha i åtanke att platsen för intervjun ska vara bekväm för 
den som ska intervjuas. För att informanterna skulle känna sig trygga föreslog författarna att 
intervjuerna skulle hållas i anslutning till deras arbetsplats där risken för störmoment var liten. 
Samtliga informanter samtyckte till detta. En intervju bokades via sms, en via sociala medier, 
en via direkt kommunikation och tre via e-post. Under den första intervjun framkom att 
informanten hade velat ha frågeguiden (se Bilaga 4) i förväg för att kunna vara mer förberedd. 
Av den anledningen beslutades att resterande deltagare skulle få frågeguiden skickad via e-
post. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för att få en bra helhet och varierande 
infallsvinklar. En höll i intervjun medan den andre förde anteckningar. På så sätt kunde 
intervjuerna kompletteras med de nyanser som inte kunde spelas in, så som kroppsspråk och 
sinnesstämningar. Båda författarna fick chans att ställa följdfrågor och turades om att hålla 
intervjuerna varannan gång. Samtliga intervjuer spelades in på en MP3-spelare för att få 
informantens exakta ord (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 
där informanterna fick samma frågor men varierande följdfrågor beroende på situationen. 
Under intervjuernas gång fick deltagarna frågorna framför sig en och en i takt med att 
författarna ställde frågorna. Intervjuerna varade i 25-48 min. Intervjuerna genomfördes under 
en vecka i anslutning till sjuksköterskornas arbetsplats. Samtliga intervjuer transkriberades 
ordagrant omgående efter genomförd intervju för att få ett korrekt material. 

3.5 Dataanalys 

För att få en helhetsbild och kunna strukturera materialet användes en kvalitativ 
innehållsanalys. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant omgående efter genomförd 
intervju för att få en så bra bild som möjligt. Forskningstriangulering genomfördes sedan 
vilket innebar att forskarna läste samtliga transkriberade intervjuer separat. Därefter träffades 
de för att jämföra uppfattningar, intryck och tolkningar (Kristensson, 2014). Efter denna 
process lästes samtliga intervjuer igenom på nytt och meningsbärande enheter kopplat till 
syftet plockades ut. Därefter kondenserades och kodades de. Koderna delades sedan in i 
underkategorier och en del av dem bildade slutligen kategorier (se tabell 1). Analysarbetet 
genererade åtta kategorier och 16 underkategorier. De granskades och kontrollerades hela 
tiden om de svarade till syftet. Till slut kvarstod sex kategorier och tio underkategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
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(Tabell 1 exempel på analysprocessen). 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Sen hade vi en ganska 
lång rond så jag tror att 
jag, jag menar vid 11 så 
gick vi ut och skulle gå 
runt till patienterna men 
där så sa jag att men du 
får gå runt själv, jag har 
inte tid liksom. Men då 
missar man lite, för det 
kommer alltid grejer när 
man gå runt så man 
måste ändå stå med lite” 

Till följd av 
förskjuten rond 
finns inte tid för 
sjuksköterskan att 
gå runt till 
patienterna med 
läkaren. Det 
upplevs som 
frustrerande då 
sjuksköterskan 
upplever att hon 
kan missa viktiga 
saker som sägs.  

Förskjutna 
ronder 
leder till 
stress 

Att ronda med 
läkarna 

Upplevelser av 
teamarbete 

”Och jag tror att, att det 
var så tufft i början, tror 
jag var en törn på 
självförtroendet lite, 
men det håller ju på att 
bygga upp sig, jag 
känner ju mig mycket 
mycket mer säker nu, nu 
alltså, nu är jag ju inte 
nervös när jag går till 
jobbet längre.  

Att jobba som 
sjuksköterska när man 
kommer ut nu… det är 
tufft” 

Den första tiden 
påverkades 
självförtroendet 
eftersom det var 
tufft att vara ny. 
Det har blivit bättre 
och känslan av att 
vara nervös inför 
ett arbetspass har 
försvunnit.   

Säkerheten 
växer med 
tiden 

 Upplevelser av 
osäkerhet i den 
nya rollen som 
sjuksköterska 

”Man måste komma 
ihåg att sköterskan bara 
är en person, och att vi 
inte kan göra mer än det 
vi kan göra liksom. 
Oftast så tycker jag att 
det respekteras bra men 
det har hänt med, med 
vissa läkare att det, att 
man har, det har tagit 
lite för lång tid och att 
sen förvänta sig att och 
sen komma och säga är 
det här klart än nej, det 
är inte klart än, därför 
att du sa det för sent, jag 
hinner inte liksom. Och 
då tycker jag att då får 
man ha lite mer 
framförhållning” 

Läkaren måste ha 
mer 
framförhållning för 
att sjuksköterskan 
ska hinna 
genomföra de 
förändringar som 
bestämts under 
ronden. Det måste 
finnas en förståelse 
för att 
sjuksköterskan bara 
är en person och 
inte kan hinna med 
hur mycket som 
helst.  

Läkaren 
saknar 
framförhåll
ning och 
förståelse 

Att samarbeta och 
ha en personlig 
kontakt 

Upplevelser av 
teamarbete 
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4. Resultat 
Syftet med studien var att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans arbetsrelation med 
läkarna. Under analysprocessen identifierades sex kategorier och tio underkategorier (se 
Tabell 2) som svarar på syftet. För att stärka tillförlitligheten i studien användes citat från 
intervjuerna (Kristensson, 2014). 

(Tabell 2, översikt av kategorier och underkategorier) 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelser av osäkerhet i den nya rollen som 
sjuksköterska 

 

Upplevelser av attityder • Att bemöta läkarna 
• Att bli bemött av läkarna 
• Att förstå varandras professioner  

Upplevelser av teamarbete • Att känna personkemi 
• Att samarbeta och ha en personlig kontakt 
• Att ronda med läkarna 
• Att ha en gemensam expedition 

Upplevelser av kommunikation  

Upplevelser av faktorer som påverkar 
patientsäkerheten 

 

Upplevelser av möjligheter och hinder för ett 
optimalt teamarbete 

• Att studera till sjuksköterska 
• Att arbeta som sjuksköterska 

 

4.1  Upplevelser av osäkerhet i den nya rollen som sjuksköterska 
I intervjuerna beskrevs att den första tiden som sjuksköterska innebar en stor osäkerhet med 
bristande självförtroende och stor press. ”Man var väl ganska liten och vilsen i början men nu 
har man börjat få en liten plattform”. Att bli trygg i sin yrkesroll som sjuksköterska var en 
process och det tog tid att bygga upp en grund att stå på. 

Att komma som nyutexaminerad sjuksköterska under sommaren visade sig vara tufft. Det 
fanns en tydlig koppling mellan att vara ny och att ha ett dåligt självförtroende i sin 
profession. Självsäkerhet och trygghet växte i takt med tid och erfarenhet och bidrog till en 
stärkt yrkesroll: 

”Och jag tror att, att det var så tufft i början, tror jag var en törn på 
självförtroendet lite, men det håller ju på att bygga upp sig, jag känner ju mig 
mycket mycket mer säker nu, nu alltså, nu är jag ju inte nervös när jag går till 
jobbet längre. Att jobba som sjuksköterska när man kommer ut nu… det är tufft” 

Ju tryggare sjuksköterskan kände sig i yrkesrollen desto mer respekt upplevde hon att hon fick 
av kollegorna och modet att ifrågasätta läkarna ökade. Det visade sig att sjuksköterskans ålder 
och tidigare livserfarenhet hade en positiv inverkan på den nya yrkesrollen då det fanns en 
föreställning om att en äldre person har jobbat längre. Nya sjuksköterskor tenderade att lättare 
identifiera sig med nya läkare då de båda befann sig i början av sina karriärer. 
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4.2  Upplevelser av attityder 
4.2.1 Att bemöta läkarna 

Det framkom att sjuksköterskan hade stort förtroende för läkarna och respekt för deras 
medicinska kompetens. Sjuksköterskan ansåg att läkarna hade ett ansvar att tala om vad som 
skulle göras med patienten ur medicinsk synpunkt eftersom de hade mer kunskap.  

Det framkom tydligt att sjuksköterskornas respekt gentemot läkarna berodde på läkarnas ålder 
och yrkeserfarenhet. Äldre och mer erfarna läkare blev avsevärt mer respekterade i sin 
yrkesutövning av sjuksköterskor än yngre läkare med kortare erfarenhet: 

”Vissa äldre läkare, med mycket erfarenhet… När de kommer in i ett rum och 
säger någonting, då lyssnar man ju på dem och respekterar det liksom” 

Underläkare ifrågasattes ofta av sjuksköterskor och togs inte på lika stort allvar som 
legitimerade läkare. Det tog längre tid för nya läkare att bli accepterade av sjuksköterskorna. 
Trots detta framkom av sjuksköterskorna att de var medvetna om att det var fel att inte 
acceptera nya läkare på en gång: 

”När en ny läkare kommer och säger någonting så kan det bli lite såhära bittra 
miner kanske så, eller liksom tills de faktiskt säger något vettigt och sen blir de 
accepterade helt plötsligt så” 

Det framkom tydligt under intervjuerna att en del av sjuksköterskorna ibland hade bristande 
tålamod med vissa läkare. En sjuksköterska berättade till och med om hur en läkare på 
avdelningen känt sig mobbad av sjuksköterskorna. Orsaken till sjuksköterskans känslor och 
beteende kunde bottna i olikheter i personlighet och arbetssätt.  

 

4.2.2 Att bli bemött av läkarna 

Generellt sett upplevde sjuksköterskorna i studien att deras kunskaper och åsikter 
respekterades av läkarna. Läkarna var medvetna om att sjuksköterskorna arbetade mer 
patientnära och därför hade mer koll på patientens dagliga status: 

”Men jag tycker att många läkare ändå förstår att vi, vi sköterskor har ju ändå 
en annan koll på patienterna och vi håller ju på mycket mer med dem på ett 
annat sätt. De är ju bara inne en gång oftast” 

Läkarna var lyhörda gentemot sjuksköterskorna men det framkom också att det kunde vara 
personbundet. Det fanns tillfällen då sjuksköterskan upplevde att hennes kompetens blivit 
ifrågasatt av läkaren. Nya läkare tenderade att vara mer mottagliga för sjuksköterskornas 
förslag än de läkare som var mer erfarna. 

 

4.2.3 Att förstå varandras professioner 

Det fanns förståelse för att sjuksköterskor och läkare var olika professioner med olika 
ansvarsområden. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en tydlighet i det och det visade sig 
att det fanns respekt både för varandras olikheter och för den enskilde individen.  

Att få insikt i varandras arbetssituation beskrevs av en sjuksköterska som ett steg till ökad 
förståelse:  
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”Och sen att, att läkarna är med oss i den dagliga verksamheten så de får se 
hur det fungerar, och att vi kan vara med dem i deras verksamhet så vi får se 
hur det fungerar. Då tror jag man får mer förståelse för varandra men att kunna 
se, se varandras roller och sådär” 

Det var tydligt att läkare och sjuksköterskor prioriterade arbetsuppgifter olika vilket bidrog till 
onödig irritation och minskad förståelse för varandra.  

” … men medan jag har ju en egen prioriteringslista som inte stämmer överens 
med vad dem tycker ibland och då blir det ju, alltså där blir det ju krock. Att, 
har inte du kollat det där? Hur gick det med det där? Nej, jag har inte gjort det 
för att… Så att där kan det ju krocka lite liksom, eller bli lite missnöje” 

 

4.3  Upplevelser av teamarbete 
”Teamarbete är viktigt tycker jag! Och det är viktigare än jag trodde att det 
var” 

4.3.1 Att känna personkemi 

Personkemi visade sig vara en viktig faktor i arbetsrelationen mellan sjuksköterska och 
läkare. Det påverkade hur teamarbetet blev och vid avsaknad av personkemi upplevdes stora 
brister i samarbetet. Personkemi spelade också roll i huruvida sjuksköterskan respekterade 
läkaren. I de fall där det fanns en god personkemi kände sjuksköterskan en större respekt och 
förtroende gentemot läkaren:  

”Så jag skulle säga att svaret på den frågan om de blir respekterade för vad de 
då skulle jag säga att det är personkemi tror jag. Alltså att det har en stor del 
att göra, att gillar man någon eller har man bra samtal så tror jag att de blir 
respekterade” 

 

4.3.2 Att samarbeta och ha en personlig kontakt 

Trots att läkartillgängligheten kunde variera på avdelningarna så var det tydligt att läkarna 
alltid tog sig tid och ställde upp för sjuksköterskan när hon behövde hjälp. Det kunde röra sig 
om att tolka undersökningsresultat där sjuksköterskan kände att hennes kunskap var 
otillräcklig.  

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med läkarna främjades av en god relation. Att äta 
lunch tillsammans och lära känna varandra upplevdes som positivt för samanhållningen. En 
sjuksköterska beskrev kontakten med läkarna på följande sätt: 

”Det är inget sådant här liksom nu går vi till läkarpersonalrummet, vissa gör 
det, vissa går iväg någonstans som jag inte riktigt vet vad det är men de flesta, 
många läkare sitter ju inne med oss och lunchar och det är… liksom det är 
jättetrevligt tycker jag att det, då blir det ju en bättre sammanhållning med 
läkarna också” 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning hindrade personlig kontakt mellan sjuksköterskorna och 
läkarna. En sjuksköterska beskrev att nattarbete främjade sådan kontakt då det oftast fanns 
mer utrymme till icke-jobbrelaterade samtal nattetid.   
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Genom att lära känna varandra på ett personligt plan gavs sjuksköterskan möjlighet att förstå 
hur en specifik läkare fungerade. En sjuksköterska beskrev att hon genom att lära känna en 
viss läkares personlighet bättre kunde förstå varför hen reagerade på ett visst sätt i en viss 
situation. 

Sjuksköterskan hade en önskan att arbeta mer i team. Det fanns en föreställning om att det 
skulle gynna både patientsäkerheten och sjuksköterskans egna kunskapsutveckling. Ett ökat 
teamarbete skulle resultera i fler diskussioner professionerna emellan och därmed kunna 
utmynna i en flerdimensionell vård där medicin och omvårdnad integreras: 

”Drömmen vore att jobba mer i ett team. Att man mer får reda på att man kan 
diskutera tillsammans och komma fram till diagnoser istället för att det bli så att 
läkarna gör sitt och sen kommer och säger till oss vad vi ska göra och så vet 
inte vi egentligen varför vi gör det ibland” 

För att ett optimalt teamarbete skulle kunna fungera ställdes krav på att en ständig dialog 
fördes mellan läkare och sjuksköterska. Sjuksköterskan upplevde att läkaren saknade 
framförhållning vilket kunde leda till frustration och tidspress. 

 

4.3.3 Att ronda med läkarna 

Teamarbetet bestod till största del av ronder. Ronderna såg olika ut på olika avdelningar och 
övervägande del av studiedeltagarna föredrog en så kallad prioriterad rond. En prioriterad 
rond innebar att patienterna rondades efter behov, det vill säga att den patient som var i störst 
behov av genomgång och påtittning rondades först. De patienter vars tillstånd var oförändrat 
behövdes ibland inte rondas alls den dagen. Detta arbetssätt generade för de flesta 
sjuksköterskorna i studien en struktur och effektiviserade arbetet. 

Det fanns dock undantag där sjuksköterskan ansåg att det hotade patientsäkerheten att inte 
ronda alla patienter i tur och ordning. Att ronda alla patienter varje dag gav sjuksköterskan en 
känsla av ökad trygghet ”Jag tycker att det är bra att man rondar en och en så att inte man 
missar någonting”. 

Det sjuksköterskan ansåg bidra till en bra rond var fasta rondtider, effektiva ronder och 
tydliga direktiv: 

”Jag känner att kom till sak, säg vad jag ska göra, det är det jag vill veta. Jag 
vill veta vad som, vad är det som jag ska göra? Därför att annars om det är 
rond, det har hänt att jag suttit på rond två till tre timmar liksom, att det liksom 
aldrig tar slut” 

Det fanns skillnader i huruvida sjuksköterskan ansåg det viktigt att gå med läkaren runt till 
patienterna efter sittronden. En del tyckte att det var onödigt medens vissa ansåg det viktigt att 
gå med men tidsbristen gjorde det inte möjligt.  

Hur ronderna fungerade berodde på personkemi mellan sjuksköterskan och läkaren. En annan 
viktig faktor var att båda parter respekterade rondens starttid. Det fanns tillfällen då 
sjuksköterskan var färdig med morgonbestyren och redo att ronda men då det inte fanns 
någon bestämd rondtid genererade det i ovisshet för sjuksköterskan som fick vänta på läkaren.  

De gånger då ronden blev försenad upplevde sjuksköterskan att hela hennes arbetsdag blev 
förskjuten. Det kunde leda till stress för sjuksköterskan och konsekvenser för patienter i form 
av kraftigt förskjutna medicintider. 
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” … jag menar då blir det jätteförskjutet och allt blir ju förskjutet hela dagen. 
Jag menar, det är ju katastrof! Så att de, ja, man tappar allt när det blir så med 
ronden” 

En sjuksköterska ansåg att ronden skulle kunna effektiviseras genom att aldrig placera en 
oerfaren sjuksköterska med en oerfaren läkare. 

 

4.3.4 Att ha en gemensam expedition 

De sjuksköterskor som delade expedition med läkarna upplevde att det främjade en god 
kontakt. Att sitta tillsammans skapade fler diskussionstillfällen och ökade samarbetet och 
teamkänslan professionerna emellan. Sjuksköterskorna upplevde även en ökad respekt från 
läkarna och tyckte också att arbetssättet motverkade hierarkikänslor: 

”Oftast så upplever jag att läkarna är en arbetsgrupp och vi andra som är på 
golvet är en. Men nu när vi jobbar på det här sättet så känns det mer som att vi 
är ett allihopa” 

Att dela expedition med läkarna bidrog till en känsla av individuell utveckling av yrkesrollen. 
Det effektiviserade kommunikationen och därmed även arbetet. En annan aspekt som 
sjuksköterskan ansåg fördelaktigt med att läkarna satt på avdelningen var att läkarna fick mer 
patientkontakt. Istället för att ringa och fråga sjuksköterskan om en patient kunde de själva gå 
in och få den informationen direkt från patienten. Det resulterade dessutom i att läkarens 
arbete blev mer patientnära.  

De studiedelatagare som arbetade på avdelningar där expeditionen inte var gemensam för 
sjuksköterskor och läkare såg tydliga brister i samarbete och kommunikation som direkt 
resultat av det. Även vården ansågs försämras av att ha uppdelade expeditioner: 

” … så det tror jag också skulle kunna bli bättre om man satt ihop mer. Att man 
faktiskt kan bekräfta varandra och sådära. Så det inte blir missförstånd, för det 
kan det ju bli liksom ibland” 

En annan sjuksköterska beskrev: 

”Här sitter ju vi inte tillsammans på samma ställe, bara det gör ju att 
samarbetet försämras. Ehm, vi sitter ju liksom sköterskorna sitter för sig och 
läkaren för sig” 

 

4.4  Upplevelser av kommunikation 
En sjuksköterska beskrev kommunikationen på arbetsplatsen på följande sätt: 

” … vi kommunicerar mycket, i och för sig, eller ja, det beror ju på vem man, 
vem det är men de flesta kommunicerar bra och berättar när det händer saker, 
när vi vet att det händer saker och de berättar när fler saker ska göras och… vi 
kommunicerar och samtalar om det” 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns stora brister i kommunikationen mellan läkare och 
sjuksköterskor. Det ledde till osäkerhet och ovisshet för sjuksköterskan i sin yrkesroll. Det 
fanns många tillfällen då sjuksköterskorna upplevde avsaknad av information från läkaren. En 
sjuksköterska beskrev det som en följd av tidsbrist att inte hinna prata med varandra.  
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För att främja en framgångsrik kommunikation var det viktigt att professionerna talade 
klarspråk med varandra och att det fanns en tydlighet i vad som ville framföras. 
Sjuksköterskorna beskrev vikten av att alltid motivera för läkaren om de hade ett förslag eller 
om de var av en annan åsikt i en viss fråga: 

” … jag tror inte att jag bara går och frågar om saker om jag inte har en 
anledning till varför jag vill ha det. Och då brukar jag nog också säga varför 
jag vill göra sakerna” 

Studien visade på ett gott teamarbete är beroende av en god kommunikation och att läkaren 
återkopplar och följer upp. Sjuksköterskorna upplevde i stor utsträckning att det inte utfördes 
av läkaren vilket i sin tur resulterade i ovisshet och frustration hos sjuksköterskan.  

”Det jag kan tycka är dåligt är att ibland så tycker jag läkarna gör mycket 
saker och att man som sjuksköterska inte riktigt får veta anledningen till varför 
man gör det eller vad de kom fram till. Mycket handlar ju om att om man vill 
veta exakt vad läkaren trodde att det var eller vilken diagnos de sätter så måste 
man själv gå och fråga”  

Det framkom av flertalet sjuksköterskor tillfällen där sjuksköterskan inte haft tillräcklig 
information i patientmötet till följd av läkarens bristande återkoppling. Det fanns tillfällen då 
sjuksköterskan upplevde att läkaren gjorde saker utanför hennes vetskap. Det kunde röra sig 
om att läkaren hade skickat iväg en patient som skulle på en undersökning där sjuksköterskan 
inte blivit informerad. Det väckte känslor hos sjuksköterskan av att vara oinformerad och 
ibland tillintetgjord inför patienten.  

Mycket i det dagliga arbetet beskrevs kunna förbättras med hjälp av gemensamma mål 
professionerna emellan. En sjuksköterska beskrev kommunikationens betydelse i det:  

”Möjligheterna finns ju tycker jag. Jag tycker bara att man måste informera, 
alltså att alla ska förstå hur det ska fungera” 

 

4.5  Upplevelser av faktorer som påverkar patientsäkerheten 
Sjuksköterskan beskrev vikten av patientsäkerhet och vad som utgör hot mot den som en 
konsekvens av relationen mellan sjuksköterska och läkare. Det som främst ansågs bidra till en 
ökad patientsäkerhet var en större förståelse och ett ökat teamarbete professionerna emellan.  

”Jag tror att det skulle bli bättre för patienten då också. Just det här att se att 
man har ett bättre samarbete. Att alla är lite mera med på samma grej det tror 
jag” 

På vissa avdelningar uppmuntrades sjuksköterskor att hospitera på olika avdelningar. En 
sjuksköterska hade ett eget förslag för att öka förståelsen och därmed patientsäkerheten. 
Förslaget innebar att sjuksköterskan skulle hospitera med läkarna och läkarna med 
sjuksköterskorna.  

Det beskrevs också betydelsefullt för patientsäkerheten att sjuksköterskan vågade ställa frågor 
till läkaren om hon undrade något: 

” … man måste ju kunna vara ärlig och säga, det här måste du tala om vad det 
är, annars så kanske man gör någonting helt galet istället om man inte vågar 
säga att man inte vet vad de menar” 
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En sjuksköterska upplevde att patientsäkerheten kunde äventyras om alla patienter inte 
rondades dagligen. Hon menade att det fanns en risk att gå miste om viktig information.  

 

4.6  Upplevelser av möjligheter och hinder för ett optimalt teamarbete  
4.6.1 Att studera till sjuksköterska 

Det framkom ett flertal gånger under intervjuerna kritik mot sjuksköterskeutbildningen och 
delar av det teoretiska och praktiska innehållet. Utbildningen ansågs inte motsvara den 
verklighet som sjuksköterskorna möttes av som nyutexaminerade. Sjuksköterskorna upplevde 
också att de hade otillräckliga kunskaper i relation till de krav som ställdes på dem: 

” … när man har gått utbildningen, man kan ingenting. Och man känner när 
man kommer ut att såhär, vad är det här för skitutbildning vi har gått? För det, 
det motsvarar inte riktigt verkligheten det man har lärt sig i skolan” 

Främst saknade sjuksköterskorna teoretiska kunskaper och träning i teamarbete. Mer 
teamarbete och integration med läkarutbildningen ansågs önskvärt från flera sjuksköterskor i 
studien. Att samarbeta mer med läkarstudenterna under utbildningsåren var ett ständigt 
återkommande förslag från sjuksköterskorna. En sjuksköterska menade: 

”Jag tycker att det borde vara en större del i, i utbildningen. Därför att man 
kommer ut och har egentligen ingen aning om hur man arbetar tillsammans med 
läkarna” 

För att möta sjuksköterskeyrkets verklighet upplevde många sjuksköterskor att de saknade 
medicinska kunskaper. Det upplevdes att bristerna i det kunde ge upphov till känslor av 
otillräcklighet hos sjuksköterskan: 

”Nej men alltså jag tänker rent överlag i skolan så är det väldigt mycket 
omvårdnad hit och dit. Det är mycket bädda sängen och så kommer man hit, 
ehm… då är det ingenting bädda sängen utan det är bara liksom röntgensvar 
och medicinska termer hit och dit och vad ska vi göra nu? Alltså det är väldigt 
mycket medicinskt och det missar man i skolan för det är där man känner sig 
helt tappad” 

Sjuksköterskorna var av uppfattningen att samarbete med läkarstudenterna och fler 
medicinska kurser under utbildningen potentiellt skulle kunna generera i en tryggare 
sjuksköterska som är mer förberedd och rustad för verkligheten på avdelningarna.  

 

4.6.2 Att arbeta som sjuksköterska 

Under studiens gång framkom en del hinder på arbetsplatsen för teamarbete. Många 
sjuksköterskor vittnade om personalbrist, stress, tidsbrist och begränsningar i ekonomin. 
Sjuksköterskorna berättade att stressen påverkade professionernas attityder gentemot varandra 
vilket i sin tur skapade irritation och missnöje. Antalet diskussionstillfällen blev lidande till 
följd av tidsbrist hos både läkare och sjuksköterskor.  

”Några av hindren det är ju bland annat att det är för stressigt och att det är eh, 
för få som jobbar. Vi har ju inte personalen till att kunna arbeta så känns det 
som” 
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Upprepade gånger beskrev sjuksköterskorna att arbetsplatsens ekonomi ofta upplevdes vara 
ett stort hinder. Det uttrycktes en oro att genom att ständigt behöva tänka kostnadseffektivt 
kunde ske på bekostnad av patientsäkerheten: 

”Man ska tänka kostnadseffektivt och det är såhär skit i det, det är alltså… 
patientsäkert liksom” 

Samtidigt framkommer också en rad möjligheter för att kunna utveckla teamarbetet ute i 
verksamheterna. Vissa sjuksköterskor hade positiva erfarenheter av en samordnare på 
avdelningen. Genom att en person övertog en stor del av sjuksköterskans administrativa 
arbetsuppgifter frigjordes tid som sjuksköterskan kunde ägna åt patienterna. Hon kunde 
därmed vara mer förberedd och insatt i patienternas situation i kontakten med läkaren.  

De sjuksköterskor som under dagtid hade läkarna på expeditionen upplevde det som en bra 
möjlighet till ett gott samarbete och det framkom en önskan att läkarna skulle vara tillgängliga 
på avdelningen dygnet runt: 

”Det optimala, ett drömscenario skulle ju vara, det skulle ju vara att från 
början av dagen att läkarna finns där precis hela tiden. Nu är de ju här, eh, ska 
vi se, från klockan åtta till fyra på vardagar. Det bästa hade ju varit om de hade 
varit där hela dagarna och hela nätterna, alltså precis som vi är” 

Det fanns en föreställning hos sjuksköterskan att stressen skulle minska om det var färre antal 
patienter att ha omvårdnadsansvar för. Det skulle i sin tur utmynna i en lugnare och mer 
harmonisk sjuksköterska. 

 

4.7  Resultatsammanfattning  
Resultatet visade att sjuksköterskorna kände en osäkerhet i sin nya yrkesroll vilket kunde ha 
en negativ inverkan på arbetsrelationen mellan professionerna. Sjuksköterskornas respekt 
gentemot läkarna visade sig bero på läkarens erfarenhet i yrket men också personkemi. 
Generellt sett upplevde sjuksköterskorna sig respekterade av läkarkåren. Att vara tillgängliga 
för varandra och att synliggöra det dagliga arbetet bidrog till förståelse för varandras 
professioner. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att det i kombination med gemensamma 
expeditioner skulle gynna teamarbetet. Det var av stor vikt att ha en ständigt pågående 
kommunikation med återkoppling och uppföljning vilket inte bara gynnade arbetsrelationen 
utan också patientsäkerheten. Sjuksköterskorna i studien var medvetna om de faktorer som 
påverkade teamarbetet både positivt och negativt. De var väl införstådda i varför ett optimalt 
teamarbete var viktigt och såg också lösningar på problemen.  

 
5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
5.1.1 Metod och urval 

För att på bästa sätt besvara studiens syfte har författarna valt att genomföra studien i form av 
en kvalitativ intervjustudie. Tanken med det tillvägagångssättet är att skapa förståelse för 
fenomenet (Kristensen, 2014). Målet med studien är att synliggöra hur sjuksköterskan 
upplever teamarbetet med läkare och på så sätt skapa möjligheter till eventuell förändring och 
förbättring.  
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Initialt har ett strategiskt urval valts som på grund av dåligt gensvar har kompletterats med ett 
snowballurval. Valet av urval görs för att få deltagare som anses kunna besvara studiens syfte. 
För att få variation på teamkonstellationer valdes olika kliniker som anses skilja från 
varandra. Ytterligare en anledning till att olika kliniker valdes var för att undvika att 
deltagarna färgar sina svar efter varandra eller avdelningskulturen. De kliniker som valdes var 
medicinkliniken, kirurgkliniken och akutkliniken. Information gavs till alla avdelningar under 
respektive klinik och de sjuksköterskor som sedan deltog i studien arbetar på fyra olika 
avdelningar av totalt fem tillfrågade. Samtliga intervjuer genomförs inom loppet av en vecka. 
För att få ett ännu bredare resultat hade andra kliniker kunnat inkluderas, exempelvis barn- 
och ungdomskliniken eller psykiatriska kliniken, för att på så sätt få ytterligare ett perspektiv.  

Författarna har valt inklusionskriterier där sjuksköterskan ska ha maximalt 18 månaders 
arbetserfarenhet av sjuksköterskeyrket och under studiens gång arbeta på en avdelning under 
någon av valda kliniker. Totalt visar åtta sjuksköterskor intresse för deltagande i studien varav 
sex sjuksköterskor anses lämpliga. Två av sjuksköterskorna exkluderas som möjliga deltagare 
då de har personlig koppling till någon av författarna. Författarna besöker de aktuella 
avdelningarna upprepade gånger för att sprida informationen om studien både genom chefer 
och medarbetare. Vid den första kontakten med avdelningscheferna är samtliga mycket 
positivt inställda till studien och tror att gensvaret kommer att vara stort eftersom de har 
många sjuksköterskor på avdelningarna som passar in på inklusionskriterierna. Trots det är 
gensvaret dåligt och författarna beslutar att även sprida informationen via sociala medier. En 
kort beskrivning om studien och inklusionskriterier görs och publiceras med uppmaning till 
vänner att dela informationen vidare. Kort därefter tar tre lämpliga deltagare kontakt med 
författarna och sedan ytterligare två som har delgivits information via arbetsplatserna.  

I efterhand är det tydligt att de båda urvalen i kombination med varandra gav ett bra gensvar 
och hade kombination av urval gjorts från början är författarna eniga om att deltagare hade 
rekryterats snabbare. En möjlig orsak till det dåliga gensvaret kan vara att sjuksköterskorna 
inte får till sig informationen. Orsaker som författarna inte kan påverka är semestrar och 
otillräcklig spridning av informationen av cheferna. Vad författarna hade kunnat göra för att 
tillgodose sjuksköterskorna med information var att delta vid arbetsplatsträffar och spridit 
informationen personligen samt haft ett mer uppseendeväckande informationsbrev.   

För att få ett genusperspektiv på studien hade det varit intressant att undersöka om 
sjuksköterskornas upplevelser skiljer sig beroende på social könstillhörighet och hur de 
bemöts av omgivningen utifrån det. Kanske hade det kunnat visa på skillnader i hur 
sjuksköterskorna upplever arbetsrelationen med läkarna baserat på vad som anses typiskt 
manligt och kvinnligt, med tanke på att sjuksköterskeyrket är en kvinnodominerad profession 
(Dufwa, 2010). På grund av studiens tidsbegränsning väljs dock informanter efter hand i 
ordning efter visat intresse. Samtliga deltagare var tillsynes kvinnor men då de inte 
tillfrågades om könstillhörighet kan ingen slutsats dras om vad de identifierade sig som.  

Författarna har valt att inrikta sig på en specifik grupp. En avgränsning görs till 
nyutexaminerade sjuksköterskor med maximalt 18 månaders arbetserfarenhet. Teorin hos 
författarna är att de sjuksköterskorna ännu inte hunnit färgas av kultur och attityder på 
respektive avdelning. Det är variationer i hur många månader sjuksköterskorna har arbetat på 
avdelningarna vilket Kristensen (2014) menar är positivt i en kvalitativ intervjustudie då det 
genererar i en större spridning av upplevelser och erfarenheter. Om avgränsning inte hade 
gjorts, och studien även inkluderat sjuksköterskor med längre erfarenhet inom yrket, hade 
resultatet möjligtvis blivit annorlunda eftersom studien tyder på att säkerheten i yrkesrollen 
växer med tiden.  
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5.1.2 Datainsamling 

Frågeguiden är semistrukturerad med syfte att möjliggöra att sjuksköterskornas personliga 
upplevelser och känslor framkommer. Författarna utformar intervjuguiden utifrån vad som 
anses kunna svara mot studiens syfte. Frågeguiden gav deltagarna utrymme att få tala fritt om 
sina upplevelser och erfarenheter då frågorna var av öppen karaktär. Anledningen till att 
författarna initialt tog beslutet att sjuksköterskorna inte skulle få se frågorna i förväg var för 
att ge deltagaren möjlighet att fokusera på en fråga i taget. Det framkom dock under den 
första intervjun att sjuksköterskan kände sig oförberedd och upplevde att hon hade kunnat ge 
mer välgrundade svar om hon hade fått frågorna innan.  

Därefter fördes en diskussion om huruvida resultatet kunde påverkas av att resterande 
sjuksköterskor skulle få frågeguiden i förväg. Då det kvarstod fem informanter gjordes 
bedömningen att materialet från dem skulle räcka om den första deltagaren skulle behöva 
exkluderas till följd av stora skillnader i materialet. Vid analysarbetet togs beslutet att behålla 
alla informanter till följd av att materialet inte skiljde sig avsevärt dem emellan. Den 
skillnaden som uppmärksammades var att sjuksköterskan som inte fick frågeguiden hade 
svårare att hålla sig till frågorna vilket genererade i en tidsmässigt längre intervju med 
information som ansågs irrelevant för syftet. I efterhand anses det ha varit ett korrekt beslut, 
eftersom att sjuksköterskorna som fick frågeguiden i förväg gavs möjlighet till eftertanke och 
mer välgrundade svar, vilket ses som en styrka för studien.   

Innan intervjun startar presenterar författarna sig och bjuder på fika för att få deltagarna att 
känna sig avslappnade. Intervjuerna spelas in med ljudupptagare för att få deltagarnas 
berättelser ordagrant och för att inte gå miste om material (Polit & Beck, 2012). Det faktum 
att intervjun spelas in gör vissa av deltagarna något obekväma. Författarna får uppfattningen 
av att viss information faller bort till följd av nervositet i intervjusituationen och lojalitet mot 
arbetsplatsen. För att undvika att deltagarna känner sig obekväma övervägdes att enbart 
anteckna under intervjun. Men det ansågs dock att det fanns en stor risk för bortfall av 
material. För att få den exakta berättelsen valdes inspelning.  

Det faktum att båda författarna deltog vid samtliga intervjuer anses vara en styrka för studien. 
Författarna övervägde att dela upp intervjuerna mellan sig då deltagarna kunde uppleva 
intervjusituationen som en maktobalans och känna utsatthet i situationen. Att vara två ansågs 
dock mer fördelaktigt då det skapade förutsättningar att utföra intervjuerna så likt som möjligt 
och dessutom kunna stötta varandra i en ovan situation. Utöver det så fick författarna all 
information under samma förutsättningar vilket visade sig vara en fördel i analysarbetet.  

Deltagarna får berätta fritt utifrån frågorna i intervjuguiden och de följdfrågor som ställs. 
Insamlad data ger liknande innehåll men nyanseras av deltagarnas olika upplevelser. 
Författarna bedömer att mättnad har uppnåtts då materialet till stor del svarade på syftet och 
liknande upplevelser upprepades bland deltagarna.   

 

5.1.3 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys har valts för att bearbeta det insamlade materialet. 
Analysmetoden skapades för att på bästa sätt kunna behandla stora textmängder och på ett 
relativt strukturerat sätt kunna identifiera mönster, likheter och skillnader i materialet 
(Kristensen, 2014).  
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För att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier används begreppen tillförlitlighet, 
överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 
2012; Kristensen, 2014).  

För att öka studiens tillförlitlighet väljer författarna att rekrytera studiedeltagare som anses 
kunna ge bredd på materialet genom att de arbetar på olika avdelningar. Det bidrar därmed 
med upplevelser från olika perspektiv. För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet anges 
intervjulängder i studien och forskningstriangulering sker. Analysprocessen stärks genom att 
delar av den redovisas i form av tabeller. För att få ytterligare tillförlitlighet hade fler kliniker 
kunnat inkluderas i studien.  

Sjuksköterskorna i studien arbetar på olika kliniker vilket skapar förutsättning för 
överförbarhet. Författarnas tillvägagångssätt beskrivs med noggrannhet för att ge möjlighet 
för läsaren att bedöma graden av överförbarhet.  

Författarna har valt att tolka och analysera materialet tillsammans för att undvika att det 
präglas av den enskildes förförståelse och tolkningar. För att stärka verifierbarhet i studien har 
författarna valt att transkribera intervjuerna ordagrant, triangulerat och stärkt resultatet med 
citat från deltagarna. För att visa läsaren att tolkningen är baserad på innehållet och inte 
författarnas föreställningar. Studiens verifierbarhet styrks av att innehållet har spelats in med 
ljudupptagare då deltagarnas exakta berättelser har analyserats.  

Användandet av intervjuguiden medför ökad giltighet i studien. Det hjälpte författarna att 
behålla fokus på fenomenet. Intervjuguiden utgjorde ett stöd för författarna då samtliga 
intervjuer utfördes på samma sätt. Det gav deltagarna samma förutsättningar att svara på 
intervjuguidens frågor. 

 

5.2  Resultatdiskussion  
Ett innehållsrikt resultat ger författarna möjlighet att diskutera det som anses viktigt och 
relevant för sjuksköterskeprofessionen och teamarbetet. Författarna väljer att diskutera de 
kategorier och underkategorier som är frekvent återkommande och som anses kunna verka 
som underlag för eventuell förbättring för den nyutexaminerade sjuksköterskans 
arbetsrelation med läkarna. Resultatet visar tydligt på att förutsättningarna för 
sjuksköterskornas samarbete och kommunikation med läkarna är att finnas för varandra och 
att förstå varandras professioner. Något annat som framkommer upprepade gånger är hur 
sjuksköterskans attityd mot läkaren beror på läkarens erfarenhet inom yrket. Slutligen lyfter 
sjuksköterskorna i studien att det finns brister i sjuksköterskeutbildningen vad gäller 
utbildning i medicin och teamarbete.  

Berlin (2013) menar ett välfungerande team är beroende av att medarbetarna vågar hjälpa 
varandra genom att ta emot och erbjuda hjälp. Genom att arbeta professionsöverspännande 
kan läkarna och sjuksköterskorna ha nytta av varandra och ett ständigt pågående utbyte av 
kunskap kan pågå. Resultatet visar att vid de tillfällen då sjuksköterskan känner att hennes 
kunskap är otillräcklig kan hon be läkaren om hjälp för att förstå. Samtidigt menar 
sjuksköterskorna i studien att många frågor förblir oställda till följd av att sjuksköterskorna 
och läkarna sitter på varsitt håll. De sjuksköterskor i studien som delar expedition med 
läkarna tycker att teamarbetet fungerar bättre jämfört med de sjuksköterskor som arbetar på 
avdelningar där läkarna och sjuksköterskorna sitter på separata platser. Studien visar att 
gemensam expedition främjar kontakt, motverkar hierarki och outtalade maktskillnader, 
effektiviserar arbetet, möjliggör fler diskussionstillfällen och ökar ömsesidig respekt 
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professionerna emellan. McCabe och Timmins (2015) beskriver att problemlösning 
underlättas när individerna sitter ner och diskuterar tillsammans och föreslår även diskussion 
efter varje arbetspass. Vidare belyser Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 
läkaresällskapet (2013) vikten av information och kommunikation emellan professionerna och 
att ta tillvara på respektive professions kunskap och erfarenhet för att på bästa sätt kunna 
hjälpa patienten. Resultatet i studien visar att personlig kontakt och tillgänglighet skapar 
förutsättningar för att ett sådant arbete ska kunna bedrivas. Samtidigt krävs mer forskning på 
området då McCaffrey et al. (2010) menar att läkare har en annan syn på och ett annat behov 
av samarbete än sjuksköterskor. Författarna är av uppfattningen att ytterligare forskning 
skulle kunna bidra till att förstå problematiken utifrån ett bredare perspektiv och därigenom 
skapa möjligheter till förändring. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien har större förtroende för erfarna läkare än vad 
de har för nya läkare. Veerapen och Purkis (2014) visar i sin studie att underläkare upplever 
att sjuksköterskorna oftast väljer att ringa den mer erfarna läkaren istället för att prata med 
underläkaren. En läkare i ovanstående studie uttrycker att det svåraste med att börja arbeta 
som läkare är samarbetet med sjuksköterskor. Läkarens upplevelser bottnar i en förförståelse 
att sjuksköterskorna har en föreställning om att läkaren är på ett visst sätt. Sjuksköterskans 
attityd gentemot omgivningen präglas av värderingar och erfarenheter hos den enskilde 
individen men också bilden av sig själv som sjuksköterska (McCabe & Timmins, 2015). 
Deltagarna i studien uppger att de ibland har dåligt tålamod med läkarna. Socialstyrelsen 
(2005) belyser vikten av att kommunikationen präglas av empati och respekt och att varje dag 
arbeta för en bra vårdmiljö. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 
läkaresällskapet (2013) att teamarbetet kräver att medarbetarna har en positiv människobild 
och inställning till att allas kunskap och erfarenhet är viktig för att kunna fatta bra beslut. 
Sjuksköterskorna i studien kopplar sin stundtals dåliga attityd till den stressiga arbetsmiljön 
som råder. Sjukvården upplevs av många som en arbetsplats med hög belastning och stress till 
följd av tids- och personalbrist. Författarna tror att framtida forskning skulle kunna bidra till 
bättre samarbete och därmed effektivisering av arbetstiden.  

Nyckeln till en välfungerande kommunikation beskrivs vara att arbeta med att förstå 
varandras roller (Veerpanen & Purkis, 2014). Sjuksköterskorna i studien är av uppfattningen 
att samarbetet kan förbättras om de får en större inblick i läkarnas dagliga arbete och tror även 
att läkarnas förståelse för sjuksköterskornas situation kan bli bättre av att de får en inblick i 
sjuksköterskans arbete. Berlin (2013) stärker denna teori genom att beskriva att förtroende 
och tillit skapas när professionerna ser varandras behov och får en förståelse för varandras 
situation. Att sjuksköterskor och läkare ges möjlighet att hospitera med varandra anser 
författarna vara en relativ enkelt åtgärd med potentiellt stora vinster för framtida samarbete.  

I studien framkommer att sjuksköterskorna upplever brister i grundutbildningen. 
Sjuksköterskorna anser att deras medicinska kunskaper inte är tillräckliga för att kunna möta 
vårdens krav. Brist på medicinsk kompetens hos sjuksköterskan upplevs försämra teamarbetet 
då det kan leda till missförstånd och oförståelse. Berlin (2013) beskriver att den 
yrkesverksamma sjuksköterskan har ett ansvar att driva teamets utveckling framåt med fokus 
på omvårdnad men också på medicinska frågor. Sjuksköterskorna i studien lyfter även att 
utbildningen borde innehålla mer teori och övning i teamarbete då de efter examen inte var 
förberedda på hur stor del av vården som bygger på att sjuksköterskan och läkaren arbetar i 
team. Svensk sjuksköterskeutbildning och Sveriges läkaresällskap (2013) skriver att alla 
vårdutbildningar ska erbjuda kunskaper och träning kring hur ett teamarbete ska bedrivas och 
att avstämning mellan utbildningen och kliniska verksamheter bör göras kontinuerligt. Vidare 
beskrivs att ett samarbete mellan olika utbildningsprogram bör finnas, vilket sjuksköterskorna 
i studien tydligt påpekar när de föreslår samarbete mellan sjuksköterske- och 
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läkarprogrammet. Sjuksköterskorna i studien vittnar om att den första tiden efter examen 
präglas av känslor som osäkerhet och bristande självförtroende. Veerpanen & Purkis, (2014) 
beskriver liknande att sjuksköterskor känner sig oförberedda på den arbetsbelastning och 
ansvar som den nya yrkesrollen innebär. 

Sjuksköterskorna i studien lyfter fram patientsäkerheten. De är av uppfattningen att ett bra 
professionsöverspännande samarbete är till fördel för patientsäkerheten. Liknande 
framkommer i tidigare forskning att en god arbetsrelation mellan sjuksköterskan och läkaren 
är förenat med positiva konsekvenser för patienten (Fewster-Thuente & Velsor-Friedrich, 
2008). Sjuksköterskorna i studien beskriver att en bra och strukturerad rond bidrar till ett 
bättre teamarbete. Nedfors, Borg & Fagerström (2015) stärker deras upplevelse genom att 
belysa att en strukturerad rond, där sjuksköterskan och läkaren har gemensamma mål för 
patientens vård, gynnar patientsäkerheten. 

 	

6. Slutsats 
Studien visar att det finns brister i samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och läkare. Det finns ett flertal faktorer som påverkar samarbetet, det som främst 
framkommer är personkemi, attityder och tillgänglighet. Sjuksköterskorna är oförberedda på 
det teamarbete som krävs för att en god vård ska kunna bedrivas och också begränsat insatta i 
läkarnas professionsutövning. Sjuksköterskorna uttrycker att utbildningen bör innehålla mer 
teamarbete och medicinsk kunskap. Teamarbete är grundläggande för att en god vård ska 
kunna bedrivas.  

 

6.1 Klinisk tillämpbarhet 
Författarnas förhoppning är att det resultatet som framkommer i studien ska kunna användas 
för att förbättra teamarbetet mellan sjuksköterskor och läkare. Förslagsvis redan på 
utbildningsnivå med fler kurser i medicin, teamarbete och gemensam utbildning och träning 
tillsammans med läkarutbildningen på de lärosäten där det är möjligt. Det framkommer en rad 
fördelar med att sjuksköterskorna och läkarna har en gemensam expedition. Sjuksköterskorna 
i studien är övertygade att både teamarbetet och patientsäkerheten ökar vid ett sådant 
arbetssätt.  

 

6.2 Vidare forskning 
Ämnet är av stor relevans för att kunna bedriva en bra och patientsäker vård och för att främja 
en bra arbetsmiljö. För att kunna få ett resultat som speglar verkligheten bör framtida 
forskning inom området breddas och inkludera fler sjuksköterskekategorier. Författarna är 
även av uppfattningen att forskning bör bedrivas på området utifrån läkarprofessionens 
perspektiv för att få en helhetsbild av fenomenet. 
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7. Tack 
Författarna vill framföra ett stort tack till de sjuksköterskor som valde att delta i studien och 
därmed gjorde den möjlig att genomföra. Tack också till samtliga verksamhets- och 
avdelningschefer inom berörda kliniker för positiv inställning till studien. Slutligen tack till 
handledare, seminarieledare och examinator.  
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Bilaga 1 
 
Till verksamhetschef vid X-avd, X-sjukhuset 
 
Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i utbildning 
vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet, söka uppgifter enligt den 
beskrivning som ges nedan. 
 
Kort beskrivning av studiens uppläggning 
 
Introduktion 
Anledningen till att vi vill genomföra följande studie är för att ta reda på hur sjuksköterskan 
använder sin kompetens och kunskap i samarbete med läkarprofessionen. Vår ambition och 
förhoppning med studien är att vården ska bli ännu mer patientsäker och att samarbetet 
professionerna emellan ska stärkas. Studien är även viktig för att öka sjuksköterskans 
inflytande och yrkesstolthet.  
 
Syfte 
Syftet är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors arbetsrelation med läkarna. 
 
Metod 
En strukturerad intervju kommer att användas, frågorna kommer att vara öppna och bestå av 
fem till sju intervjufrågor. Frågorna kommer framför allt att handla om sjuksköterskans 
erfarenheter av samarbetet med läkarprofessionen. De inspelade intervjuerna kommer att 
transkriberas och analyseras ordagrant. Intervjuerna kommer att läsas igenom ett flertal 
gånger för att få en uppfattning av det insamlade materialet. 
Analysarbetet kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod.  
 
Urval 
Ett strategiskt urval kommer att göras. I studien kommer fem till sju sjuksköterskor som 
arbetar på sjukhusets akut-, medicin- och kirurgklinik att bli tillfrågade om de har intresse och 
vill delta i en intervju. Inklusionskriteriet är att sjuksköterskorna har max 18 månaders 
arbetserfarenhet som legitimerade sjuksköterskor. 
 
Etiska aspekter 
Tillstånd kommer att inhämtas av verksamhetschefen. Sjuksköterskor kommer att få muntlig 
och skriftlig information om studien där det framkommer att all insamlad data kommer att 
behandlas konfidentiellt, att studien kommer att vara frivillig samt att den kan avbrytas när de 
önskar. 
 
Studerandes namn Handledares namn 
Nicole Nilsson, tfn. XXXXXXXXXX, X@hotmail.com 
Malin Göransson, tfn. XXXXXXXXXX, X@gmail.com 
Karin Jackson, X@oru.se 
 
Tillstånd erhålles; 
☐  Ja ☐ Nej 
 
Ort och datum 
 
Verksamhetschef 



	

Bilaga 2 

 

 

Är du legitimerad sjuksköterska och vill delta i en studie om  

arbetsrelationen mellan sjuksköterskan och läkaren?  

 

Syftet med studien är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av 
arbetsrelationen med läkarna. Ambitionen är att belysa de möjligheter och hinder som 
sjuksköterskan upplever i samarbetet med läkarprofessionen. Vår förhoppning är dels att 
resultatet ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet men också en stärkt yrkesstolthet för 
sjuksköterskor. Vårt mål är också att resultatet ska kunna användas i grundutbildningen för 
framtida sjuksköterskor. 

Material kommer att samlas in med hjälp av intervjuer. De kommer att spelas in och sedan 
analyseras och transkriberas.  

Fem till sju legitimerade sjuksköterskor med max 18 månaders arbetserfarenhet inom 
akut-, medicin- och kirurgklinik kommer att intervjuas.  

Intervjuerna kommer vara enskilda, ske på sjukhuset och att ta ca 1,5 timme. Intervjuerna leds 
av båda studenterna. Det inspelade materialet kommer att finnas tillgängligt för de ansvariga 
studenterna samt handledare och examinator.  

När studien är klar kommer det inspelade källmaterialet att förstöras. Studien kommer att 
presenteras i form av en kandidatuppsats och finnas tillgänglig för allmänheten. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering utan att detta påverkar studien.   

 

Kontakta oss för mer information! 

 

Malin Göransson      Nicole Nilsson 
Sjuksköterskestudent     Sjuksköterskestudent 

Tfn. XXXXXXXXXX     Tfn. XXXXXXXXXX 
E-post X@gmail.com     E-post X@hotmail.com 

 
Karin Jackson 

Handledare 
E-post X@oru.se 



	

Bilaga 3 

Medgivandebrev 
 

Våra namn är Malin Göransson och Nicole Nilsson och vi studerar vid Instutitionen för 
Hälsovetenskaper vid Örebro Universitet. Vi läser nu den sjätte terminen på 
sjuksköterskeprogrammet och ska under hösten genomföra en empirisk studie. Vårt syfte med 
intervjun är att ta del av Dina upplevelser som nyutexaminerad sjuksköterska i din 
arbetsrelation med läkarna. Studien kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats och 
finnas tillgänglig för allmänheten.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band. 

 

 

• Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill 
utan att detta påverkar studien 

• Inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert ställe och endast vara tillgängliga för 
studenterna, handledare och examinator 

• Intervjuerna kommer inte att kunna härledas till dig som person 
• Insamlad data kommer endast att användas till denna studie och efter sammanställning 

och avslutad uppsats kommer källmaterialet att förstöras 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till intervju 
 
Ort och datum:__________________________________________________ 
 
Namnteckning:__________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:______________________________________________ 
 
 
 
 
Malin Göransson    Nicole Nilsson 
Sjuksköterskestudent   Sjuksköterskestudent 
Tfn. XXXXXXXXXX  Tfn. XXXXXXXXXX 
E-post: X@gmail.com    E-post: X@hotmail.com 
 
 
Karin Jackson 
Handledare 
E-post: X@oru.se 
 
 
 

 



	

Bilaga 4 

Frågeguide 
Syfte: Att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelationen 
med läkarna 

 

Inledningsfrågor: 

• Hur gammal är du? 
• Berätta varför du har valt att bli sjuksköterska! 
• Hur länge du har arbetat som sjuksköterska? 
• Har du tidigare erfarenheter av arbete inom vården? 

 

Huvudfrågor: 

• Hur ser du på dig själv som sjuksköterska på din arbetsplats? 
• På vilket sätt upplever du att du blir respekterad för dina åsikter och kunskaper av 

läkare och andra sjuksköterskor? 
• På vilket sätt upplever du att läkaren blir respekterad för sina åsikter och kunskaper av 

sjuksköterskor? 
• På vilket sätt står du upp för patienten om du inte delar samma uppfattning som 

läkaren? 
• Hur ser samarbetet ut professionerna emellan? 
• Hur skulle du vilja att ett optimalt samarbete professionerna emellan skulle se ut? 
• Vilka är möjligheterna och hindren för ett sådant samarbete?  

 


