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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur tre professioner (arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska) i vårdteamet uppfattar samarbetet vid patientbehandling i den kliniska 
verksamheten, utifrån roll och kommunikation. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats valdes för att beskriva 
arbetsterapeuters, sjukgymnasters samt sjuksköterskors uppfattning gällande 
interprofessionellt samarbete i förhållande till varandra vid patientbehandling på två olika 
avdelningar vid ett sjukhus i Mellansverige.  
Resultat: Uppfattningen om rollgränser och rollöverlappning beror till stor del på vilket 
område inom vården som professionen arbetar, men har även att göra med trygghet i sin 
yrkesroll. Även tidsbrist var en faktor som påverkade samarbetet då informationsutbytet 
mellan professionerna kräver mer tid än vad som finns till förfogande. En annan faktor som 
inverkar på samarbetet är bristande kunskap om varandras professioner. Samarbetet beror 
även på arbetsplatsens struktur, det vill säga hur planering, beslutsfattande, målsättning, 
möten, kommunikation och utvärdering sker.  
Slutsats: I studien har det framkommit att kommunikation är en viktig del i det 
interprofessionella samarbetet oavsett på vilket sätt teamet arbetar. Genom att professionerna 
känner trygghet i sin yrkesroll kan viss rollöverlappning ske och är till viss del nödvändig. 
Resultatet av denna studie visar att interprofessionellt samarbete är nödvändigt för att möta 
patientens behov.  
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1. Bakgrund 
 
Inom dagens hälso- och sjukvård har det blivit allt vanligare med teamarbete för att kunna 
möta patientens komplexa behov. D’amour et al (2005) talar om att det är patienten som är 
den viktigaste medlemmen i teamet.  I dessa team ingår flera olika professioner. Denna studie 
undersöker hur arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor uppfattar samarbetet.   
   Enligt Etisk kod för arbetsterapeuter (FSA, 2005) ingår det i arbetsterapeutyrket, att visa 
respekt för andra professioner och att främja laganda, samarbeta med andra professioner för 
att möta patientens behov på bästa sätt samt samordna arbetet med de kollegor som ingår i 
teamet.  
   I sjukgymnastyrket ingår enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2000), att 
samarbeta med företrädare från andra yrkesgrupper och rehabiliteringspersonal och fastställa 
mål tillsammans med annan vårdpersonal. 
   Sjuksköterskan har enligt International Council of Nurses (2007) flera ansvarsområden som 
handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom men även samordna sitt arbete med 
närstående yrkesgrupper.  

 
1.1 Samarbete och profession  
 
Nationalencyklopedin (2008) beskriver samarbete som ”arbete som bedrivs av två eller flera 
personer tillsammans mot ett gemensamt syfte”.  
   I Xyrichis och Lowtons (2005) forskning om vad som främjar eller motverkar 
interprofessionellt samarbete i primär och kommunal omsorg framkom två teman som hade 
effekt på interprofessionellt samarbete. Dessa två teman var arbetsgruppens struktur samt 
grupprocesser. Även Lima (2005) menar att samarbete handlar om organisationens rutiner, 
planering och om sociala relationer i arbetsgruppen. 
   Lima (2005) beskriver profession som ett system innehållandes handlingsanvisningar, 
argument, idéer och teorier som bestämmer hur olika uppgifter ska lösas. Vidare beskriver 
Nationalencyklopedin profession som ett yrke vilket har auktoritet och status och som bygger 
på hög formell utbildning, oftast universitetsgrundad.  
      
1.2 Roll och team 
 
Larsen (2003) beskriver att en roll är specifik, funktionsinriktad och gäller enbart den som 
besitter den bestämda rollen. Rollfunktionen erhålls utifrån ansvarsområde och utbildning. 
Genom rollen får professionen arbetsuppgifter som är unik för den specifika professionen. 
Roller kan vara specifika och tydliga men också informella och flytande, i båda dessa fall har 
teammedlemmarna förväntningar på varandra och på sin egen och andras roll. Hall (2005) 
menar att varje profession i teamet har specifika roller, men att det även finns områden där de 
överlappar varandras kompetens, och då måste ta delat ansvar. Rollöverlappning innebär att 
professionerna skiftar från sin egen roll och professionella fokus för att ta på sig någon annan 
professions roll. Det kan ske medvetet eller omedvetet. 
    Vidare menar Larsen (2003) att svaga rollgränser kan skapa konflikter i teamet. Det är 
därför viktigt med tydligt definierade roller med klara ansvarsområden och insikt i varandras 
kompetens, för att det interprofessionella samarbetet ska fungera. 
    Enligt Nationalencyklopedin står team för en ”mindre grupp som samarbetar mot ett 
bestämt syfte”. Interprofessionellt samarbete förutsätter att medlemmarna samarbetar mot ett 
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gemensamt mål (Carlström & Berlin, 2004). Enligt Carlström och Berlin (2004) bör 
teammedlemmarna veta vad de skall åstadkomma och teamet bör också ha klara uppgifter att 
lösa. Uppgifter och mål ska tolkas på samma sätt och teammedlemmar ska arbeta utifrån sin 
specifika profession men samtidigt åstadkomma ett gemensamt resultat.  
   I detta arbete utgår författarna ifrån att ett team är ”ett antal individer inom olika 
professioner som arbetar med integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå gemensamma mål”. 
 
   
1.3 Interprofessionellt och multidisciplinärt samarbete 
 
Olika definitioner av professionellt samarbete tas upp av Pollard, Sellman & Senior (2005). 
Några termer som ofta kommer upp är interprofessionellt och multidisciplinärt. Dessa 
används för att beskriva samarbete. Modeller som kan användas inom hälso- och sjukvård är 
interprofessionell och multidisciplinär (Paul & Peterson, 2001).    
Lundgren & Molander (2008) nämner att dessa två modeller skiljer sig gällande samordning, 
målformulering, kännedom om gemensamma mål, uppföljning av gemensamma mål samt 
arbetsfördelning.      
   Prefixen inter i interprofessionell, anger att det handlar om ett samarbete mellan olika 
professioner (Pollard, Sellman & Senior, 2005). I den interprofessionella modellen utreds 
patienterna enskilt av en profession eller tillsammans med andra professioner. En gemensam 
och integrerad plan formuleras, även om varje profession har ansvar för sin del av 
behandlingen (Paul & Peterson, 2001). Medlemmarna från det interprofessionella teamet har 
kontakt med varandra både före och efter individuella åtgärder med patienten, för att kunna ge 
en helhetssyn i arbetet samt bidra med sin specifika kunskap (Paul & Peterson, 2001).  
   Prefixen multi i multidisciplinär, antyder att flera olika professioner är inblandade men att 
ett samarbete inte alltid sker (Pollard, Sellman & Senior, 2005). Den multidisciplinära 
modellen innebär då att professionerna arbetar var för sig, men delar sina resultat av arbetet 
med de övriga team medlemmarna. I denna modell agerar varje profession utifrån sitt 
perspektiv, och grupprelationerna är begränsade och tillfälliga (Paul & Peterson, 2001). 
 
1.4 Förutsättningar för samarbete  
 
Danermark (2000) förklarar att det finns tre centrala faktorer som kan påverka ett samarbete 
mellan individer. Den första faktorn är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, som 
handlar om att varje profession i teamet har olika utbildning, annorlunda sätt att se och 
förklara problem, samt olika angreppsvinklar till att lösa ett problem. De olika professionerna 
lägger vikt på olika delar i patientbehandling, sjuksköterskan ser till exempel 
omvårdnadsbehovet, sjukgymnasten ser till patientens fysiska förmåga och arbetsterapeuten 
ser till patientens aktivitetsförmåga i ett helhetsperspektiv. Teammedlemmarna har även 
formella och informella bestämmelser, vilken är den andra faktorn. Det kan dels vara formella 
möten där beslut tas samt informella möten som behövs för att upprätthålla samarbetet.  Den 
tredje faktorn är den organisatoriska situationen, som kan skilja sig mellan de olika 
professionerna, beroende på inom vilken organisation personen arbetar samt arbetsplatsens 
struktur, vilket innebär på det sätt arbetet är uppbyggt och fortlöper.  
   Ett samarbete kräver god kommunikation i arbetsgruppen. Maltén (1998) beskriver att 
kommunikationen mellan människor spelar en stor roll. Genom kommunikation överförs och 
mottas kunskap och information mellan teammedlemmarna. Det kan uppstå problem vid 
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informationsöverföring, då mottagaren tolkar informationen utifrån erfarenhet, kunskaper, 
personlighet, samt i detta fall utifrån professionens perspektiv. Sändaren av informationen kan 
då anta att mottagaren förstått vad hon menat, och ett missförstånd kan då uppstå. Det är 
därför viktigt att göra återkopplingar för att se att informationen har uppfattats på rätt sätt 
(Maltén, 1998). Återkoppling kan till exempel ske genom regelbundna teammöten.  
  Kommunikation kan enligt Danermark (2000) påverka det interprofessionella samarbetet, då 
de olika professionerna talar olika språk som är specifika för yrkesprofessionen. Hall (2005) 
förklarar att det beror på att varje profession har en kultur som innehåller värderingar, 
uppfattningar, traditioner och beteenden, vilket formar varje professions roll, perspektiv och 
synsätt.   
Danermark (2000) beskriver att ett gemensamt språk i teamet gör att professionerna förstår 
varandra bättre, men även att professionerna lär sig av varandras begreppsapparat. Atwal och 
Caldwell (2002) och Hall (2005) tar upp flera faktorer som påverkar kommunikationen i det 
interprofessionella samarbetet. Det är betydelsefullt att teammedlemmarna delar information 
och ansvar, respekterar varandras åsikter och synpunkter, men även deltar i beslutsfattande 
och planering som till exempel vid målsättning och möten. Atwal och Caldwell (2002) menar 
även att gemensam dokumentation är av stor vikt i det interprofessionella samarbetet, då 
professionernas samlade kompetens skapar en helhet.  
D´amour et al (2005) menar att ett gott samarbete i arbetsgruppen samt en god 
kommunikation mellan team medlemmarna kan leda till bättre vård av patienterna samt en 
effektiv resursanvändning.  
Atwal och Caldwell (2002) och Hall (2005) nämner även värdet av att professionerna 
upprätthåller sin egen specifika roll, samt att förstå betydelsen av varandras yrken i teamet. 
Detta bekräftar även Hughes, Hemingway och Smith (2005) då de menar att ett samarbete 
uppstår när flera professioner delar sin expertis med varandra, och att helheten av deras 
sammanlagda kompetens är bättre än summan av olika delar.   
   D´amour et al (2005) förklarar att om team medlemmarna får en större insikt i vad övriga 
professioner arbetar och bidrar med till det interprofessionella samarbetet, kan det underlätta 
och förbättra samarbetet på arbetsplatsen.  
  Barrett och Keeping (2005) menar att det interprofessionella samarbetet lyckas om de 
individuella medlemmarna är välinformerade beträffande andra professioners roller, utförande 
och professionella begränsningar.  
 
1.5 Problemområde 
 
Dagens samhälle kräver att de olika professionerna samarbetar för att möta patientens 
komplexa behov (Hall, 2005). Kommunikation genom återkoppling, gemensam målsättning 
och möten där teammedlemmar delger information till varandra om patienten kan bidra till ett 
effektivt interprofessionellt samarbete kring patienten (Suddick & De Souza 2007 och Pryor, 
2008). Onyett (1999) tar även upp att en tvåvägskommunikation är en förutsättning för ett 
fungerande interprofessionellt samarbete. För en fungerande tvåvägskommunikation krävs det 
att teammedlemmarna tar respektive ger information till varandra men även att 
teammedlemmarna har klara roller, för att veta vem de ska ta kontakt med. I vissa fall kan 
detta vara svårt då oklara rollgränser och rollöverlappning förekommer i den kliniska 
verksamheten. Otydlighet i rollgränserna kan göra både professionerna och patienten förvirrad 
över vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som respektive teammedlem har (Fewster-
Thuente & Velsor-Friedrich, 2008). 
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   Smith, Roberts och Balmer (2000) skriver att arbetsterapeuter och sjukgymnaster delar 
många gemensamma yrkesfärdigheter vilket leder till oklarhet av de professionella gränserna 
samt rollöverlappning. I en studie av Lillywhite & Atwal (2003) framkom även att 
arbetsterapeuter upplevde viss överlappning av arbetsuppgifter med sjuksköterskan. I denna 
studie menar arbetsterapeuterna att andra professioner skulle kunna utföra delar av 
arbetsterapeutens roll. Arbetsterapeuterna berättar i studien (Lillywhite & Atwal, 2003) att de 
upplevde att andra professioner uppmärksammade när arbetsterapeuten gav patienter råd 
angående olika aktiviteter, till exempel i personlig vård och att de andra professionerna sedan 
använde den kunskapen för att ta sig an delar av arbetsterapeutens roll. En annan studie 
(Dalley & Sim, 2001) beskriver att sjuksköterskan värdesätter sjukgymnastens roll och de 
insatser som sjukgymnasten gör, men nämner också områden där det finns hinder för att skapa 
ett effektivt interprofessionellt samarbete. Ett område som särskilt tas upp är organisatoriska 
faktorer, vilket innebär professionernas olika arbetssätt och struktur på dagen. Ett annat 
område är interprofessionella relationer, vilket beskrivs av sjuksköterskan som 
sjukgymnastens oförståelse för deras pressade och stressade arbetssituation samt en viss brist 
på respekt i olika sammanhang.  
   Klara rollgränser samt kunskap om andra professioners perspektiv är betydelsefullt, liksom 
kommunikation, beslutsfattande och målsättning tillsammans med andra professioner och 
patienten.  
 

2. Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka hur tre professioner (arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska) i ett vårdteam uppfattar interprofessionellt samarbete vid patientbehandling i 
den kliniska verksamheten, utifrån roll och kommunikation. För att klargöra syftet ytterligare 
utgår författarna från två frågeställningar: 
 

• Hur uppfattar professionerna (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) sina och 
varandras arbetsuppgifter i teamet? 

• Hur sker kommunikation och informationsutbytet på avdelningen mellan 
professionerna? 

 

3. Metod 
 
En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats valdes för att beskriva arbetsterapeuters, 
sjukgymnasters samt sjuksköterskors uppfattning gällande interprofessionellt samarbete i 
förhållande till varandra vid patientbehandling på två olika avdelningar vid ett sjukhus i 
Mellansverige (Holme och Krohn Solvang, 1997). 
   Dessa tre professioner valdes då det framkom från de artiklar som studerats att dessa 
professioner vanligen samarbetar. 
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3.1 Urval  
 
Kriterier för urvalet var att avdelningarna hade en form av teamarbete och att de kunde 
representera de tre professionerna (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) som önskades 
intervjua. Avdelningarna valdes ut genom att författarna besökte sjukhusets hemsida på 
Internet, för att få en uppfattning om det förekom teamarbete på avdelningen. Fyra 
avdelningar valdes ut som författarna, utifrån genomgången av sjukhusets hemsida ansåg 
representera de tre professionerna som önskades studera och uppfyllde kravet om 
teamverksamhet. Då en av avdelningarna inte hörde av sig även då flera kontaktförsök 
gjordes uteslöts denna. Ytterligare en avdelning kunde inte avvara tid för intervjuer, även 
denna uteslöts. På de två återstående avdelningarna intervjuades sammanlagt nio 
respondenter. Valet av dessa respondenter gjordes av verksamhetsansvarig på varje avdelning. 
Den ena avdelningen valde ut tre respondenter vardera, en från varje profession 
(arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska), från två olika sektioner, sammanlagt sex 
personer. På den andra avdelningen valdes tre respondenter ut, en från vardera profession 
(arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska), som hade möjlighet och ville delta i studien och 
som kunde ge svar på syftet (Polit & Beck, 2008).  
 
3.2 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen utgjordes av tre arbetsterapeuter, tre sjukgymnaster samt tre 
sjuksköterskor. Fördelningen mellan avdelningarna var som följer:  
Avdelning 1: en arbetsterapeut, en sjukgymnast samt en sjuksköterska.  
Avdelning 1 benämns multidisciplinärt team (MD) då inga formella teammöten förekom, 
ingen gemensam uttalad målsättning för patienten och inte heller någon uppföljning efter 
patientens behandlingstid. Avdelning 1 kommer därför i det fortsatt arbetet benämnas 
multidisciplinärt team (MD). 
Avdelning 2 (sektion 1): en arbetsterapeut, en sjukgymnast samt en sjuksköterska.  
Avdelning 2 (sektion 2): en arbetsterapeut, en sjukgymnast samt en sjuksköterska.  
Båda sektionerna på avdelning 2 benämns interprofessionellt team (IP) då teamkonferenser 
förekom regelbundet och där alla professioner deltog. Avdelningen hade även gemensam 
målsättning och utvärdering tillsammans med patient och övriga professioner. Avdelning 2 
kommer därför i det fortsatta arbetet att benämnas interprofessionellt team (IP). 
Samtliga respondenter är kvinnor och arbetar på ett sjukhus i Mellansverige. Ett bortfall 
uppstod på avdelning 2 (sektion 2), då en arbetsterapeut var sjuk och inte kunde delta, en 
arbetsterapeut inom samma sektion ställde då upp och lät sig intervjuas.  
 
I det fortsatta arbetet innefattas arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor i 
begreppet profession. 
 
3.3 Datainsamling 
 
I studien används intervjuformen, semistrukturerad intervju. Intervjuformen tillåter öppna 
frågor, utifrån en intervjuguide och respondenten kan uttrycka sig utifrån sina egna 
erfarenheter och uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). I intervjuguiden (se bilaga 1) utgår 
vi från två områden, roller och kommunikation, då dessa två områden berörs i samtliga 
artiklar som ingått i vår litteraturgenomgång. Dessa två områden innehåller de grundläggande 
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delar som ingår i begreppet interprofessionellt samarbete så som rollgränser, möten, 
målsättning, dokumentation. Intervjuguiden och de underliggande frågorna utformas på ett 
sådant sätt att alla respondenter, oavsett professionstillhörighet uppfattar innehållet i frågorna 
på ett likartat sätt (Olson & Sörensen, 2007).  
   Information om vilka områden som intervjun skulle beröra skickades i förväg ut till 
respondenterna. Vid intervjun deltog också en av författarna som medintervjuare. Vi använder 
oss av bandspelare vid intervjuerna för att skapa en konversation utan störningsmoment, 
vilket fältanteckningar kan ge. Författarna kan då koncentrera sig helt på intervjusituationen. 
En bandinspelad intervju fångar även upp direkta och ordagranna citat som är viktiga i den 
kommande analysen och sammanställningen av intervjuerna (Jacobsen, 2007).  
   Under intervjuerna återkopplades respondentens svar, för att författarna ville vara säkra på 
att tolkningen av respondentens svar stämmer (Kvale, 1997).  
En provintervju utfördes för att (Polit & Beck, 2008) stämma av att frågeområdena gav den 
information som svarade mot studiens syfte. Efter provintervjun gjordes mindre ändringar i 
intervjuguiden. Intervjufrågorna samlades ihop under två huvudområden (roller och 
kommunikation) istället för fyra. Även fyra avslutande och övergripande frågor lades till för 
att täcka in studiens syfte ordentligt. 
 
3.4 Etiska överväganden 
 
Studien godkändes av verksamhetsansvarig i samband med att förfrågningar om deltagande 
skickades ut. Samtidigt skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till 
verksamhetsansvarig på vardera avdelning.  
Etiska aspekter avseende konfidentialitet och informerat samtycke (Kvale, 1997) har tagits 
hänsyn till i informationsbrevet (se bilaga 3). Vid telefonkontakt informerades respondenterna 
ytterligare om syftet med studien och dess upplägg samt att de kunde avbryta sitt deltagande 
under studiens gång (Kvale, 1997). 
 
3.5 Dataanalys 
 
Data analyserades enligt den kvalitativa analysmetoden, tolkande analys, som Malterud 
(1998) redogör för. Metoden innebär att en tolkande analys används vid genomgång av data 
för att skapa meningsfulla enheter.  
    De bandinspelade intervjuerna transkriberas ordagrant. Materialet lästes igenom ett flertal 
gånger för att få en uppfattning om innehållet. Varje professions data bearbetades för att skapa 
meningsbärande enheter. Enheter med likartat innehåll analyserades i flera steg enligt 
Malterud (1998). Meningsenheterna placerades sedan in i ett kategorischema och tolkades för 
att skapa kondenserade meningsenheter och koder. Utifrån de koder som identifierats 
skapades underkategorier och övergripande kategorier, vilka kan urskiljas utifrån data. För att 
tydliggöra analysarbetets gång hänvisas till tabell 1.  
Denna metod stödjer och underlättar hantering av de data som är insamlade (Malterud, 1998).  
   Data från varje professions kategorischema sammanställs i resultatet.  
 
 
3.5.1 Tabell 1.  Exempel ur kategorischema.  
 
Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 
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meningsenhet 
� …de är väldigt 

suddiga,… jag 
och 
sjukgymnasten, 
det går liksom 
inte att ha 
vattentäta 
skott… 

� … ganska klara 
rollgränser mot 
sjuksköterskan..  

 

Suddiga rollgränser 
med sjukgymnasten, 
men klarare med 
sjuksköterskan. 

Suddiga rollgränser 
beroende på 
profession. 

Rollgränser Roller 

 
 

4. Resultat 
 
Utifrån vår analys framkom åtta huvudkategorier. Dessa är roller, kommunikation, insikt i 
varandras professioner, tidsaspekt, målsättning, gemensamt fokus, dokumentation samt 
trygghet i teamet. Citat presenteras för att illustrera respondenternas svar. 
I slutet av resultatet presenteras en sammanfattning.  
 
4.1 Roller 
 
Arbetsterapeuternas rolluppgift är att göra bedömningar, träna i dagliga aktiviteter, hålla 
kontakt med distriktsarbetsterapeut, förse patienter med hjälpmedel samt se över patientens 
boendesituation.   
   Sjukgymnasternas rolluppgift är att genomföra bedömningar, fysiskt träna och mobilisera 
patienten samt utvärdera efter fullgjord behandling. 
   Sjuksköterskorna har en samordnade roll i teamet, det vill säga planera schema, 
tidsbokning, ordna med transporter, men har även en del av det medicinska ansvaret.  
 
4.1.1 Rollgränser mellan de tre professionerna inom teamet 
 
Sjuksköterskorna tycker att de har klara rollgränser i förhållande till arbetsterapeut och 
sjukgymnast, då sjuksköterskorna utför arbetsuppgifter som är specifika för deras profession. 
Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster berättade att det finns klara rollgränser gentemot 
sjuksköterskan, då deras professioner skiljer sig från varandra. Både arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster nämner dock att det förekommer suddiga rollgränser mot varandra. Men både 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster menar, trots att oklara rollgränser mellan dem 
förekommer, har de ändå sina specifika uppgifter utifrån sin profession. 
 
Arbetsterapeuterna (IP) menar att det inte spelar någon roll vem av de olika professionerna 
som utför en specifik uppgift, utan huvudsaken är att det blir gjort. Det finns inte alltid 
möjlighet för arbetsterapeuterna (IP) att delta i bedömning, då de är färre till antalet. 
Sjukgymnasten får då föra anteckningar till arbetsterapeuten utifrån arbetsterapeutens sökord.  
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   Arbetsterapeuterna (IP) nämner att trygghet i sin egen yrkesroll är en förutsättning för ett 
bra samarbete, att vara säker i sig själv och vara medveten om sina professionella uppgifter 
och då behöver inte känslan uppstå att andra professioner tar arbetsuppgifter från varandra. 
   Arbetsterapeuterna (IP) nämner att det inte går att ha ett revirtänkande i ett teamarbete då 
det krävs ett nära samarbete mellan professionerna för patientens bästa. Med revirtänkande 
menar arbetsterapeuterna (IP) att de inom teamet inte helt kan ha klara rollgränser.   
 
”…rent generellt så tror jag att man inte kan ha det här revirtänkandet helt…det går liksom 
inte att ha vattentäta skott…är det för min skull jag gör det, eller är det för patienten. Ja, är 
det för min skull, då håller jag nog mitt revir och så… frågan är ju vad är det som gynnar 
patienten?…” 
 
Sjuksköterskan (MD) menar snarare att det är viktigt att alla teammedlemmar har sina klara 
roller och rollgränser.  Hon berättar att hon inte är intresserad av att veta vad de andra 
professionerna gör i teamet, hon menar att alla har sin del och sitt ansvar i teamet. 
 
”… klara rollgränser…tycker jag är bra och viktigt…jag kan inte engagera mig i vad alla 
andra gör…alla tar ansvar för sin del…jag är inte intresserad av att veta vad de andra 
gör…”  
 
4.1.2 Rollöverlappning inom teamet (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) 
 
Sjuksköterskorna (IP) nämner att rollöverlappning ibland sker medvetet då områdena gränsar 
till varandra. Sjuksköterskorna tar som exempel att sjukgymnasten ibland får ta 
arbetsterapeutens plats, då det bara är en arbetsterapeut som arbetar på den ena sektionen (IP). 
Men sjuksköterskorna menar att genom uppdelning av uppgifter blir det lättare att hålla sig 
inom sitt område.  
 
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster nämner att det sker rollöverlappning gentemot varandra, 
då de jobbar mer lika varandra, men att vissa uppgifter är specifika för en viss profession. 
Arbetsterapeuterna (IP) nämner att då paramedicinare går in i varandras områden, är det 
viktigt att vara säker på sin roll och kunna lämna över arbetsuppgifter till andra professioner, i 
de fall det gynnar patienten.  
 
”…vissa grejer är ju liksom glasklart, att det gör ju sjukgymnasten… men det finns ju liksom 
det här mellanlandet som man liksom svävar i… 
 
Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna (IP) menar att då sköterskan har en mer 
samordnande, specifik roll och uppgift och inte ingår i teamet på samma vis, blir samarbetet 
annorlunda och det sker ingen rollöverlappning.  
 
”…sjuksköterskorna…de jobbar man ju inte ihop med på samma sätt, rent med händerna, 
som med arbetsterapeuterna…vi jobbar ju mer lika…” 
 
4.2 Kommunikation 
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4.2.1 Formella möten inom teamet och med patienten 
 
Respondenterna (IP) nämner att de har teamkonferenser. På dessa konferenser går teamet 
igenom målet med patientbehandlingen, diskuterar och ventilerar viktiga frågeställningar i 
patientfallen. Respondenterna anser att de får komma till tals och yttra sig under dessa 
konferenser angående sin del i behandlingen, men att det ibland kan vara mer fokus på en 
yrkeskategori, beroende på om det är någon speciell bedömning som pågår. 
 
”… då sitter vi ner hela arbetsgruppen…alla är samlade…uppdaterar varandra…vi träffar 
alltid varandra…för att gå igenom vad vi har sett, vad har vi kommit fram till…vad är viktigt 
att få fram och så vidare…väldigt formellt möte…” 
 
Respondenterna (IP) menar att de formella teammötena är nödvändiga och viktiga. Utan 
teammöten skulle enligt respondenterna (IP) det interprofessionella samarbetet falla isär.  
 
”…det är jätteviktigt med de här teammötena…utan dem skulle det inte fungera…just det här 
med att alla i teamet är med…” 
 
Respondenterna (IP) berättar även att det regelbundet sker formella möten inom teamet där 
patienten deltar. Dessa möten benämns teamsamtal, och där får patienten och anhöriga 
information om behandlingen och vad som kommer härnäst i behandlingen.  
 
Respondenterna (MD) berättar att inga specifika teammöten med återkoppling sker, utan de 
nämner att morgonrapport samt ronder förekommer, där de får information om patienters 
tillstånd. Sjuksköterskan nämner att morgonrapporten är mest ett tillfälle för henne att dela 
med sig av information till dem som närvarar.  Vid morgonrapporten närvarar 
arbetsterapeuten medan sjukgymnasten oftast deltar på ronden. Morgonrapporten ger 
arbetsterapeuten tillfälle att få rapport om patientens tillstånd, men arbetsterapeuten nämner 
att hon inte har några formella tillfällen att ge information om patienten till de andra 
professionerna. Den information som arbetsterapeuten vill delge görs informellt. 
 
”…vi har inga teammöten så, utan vi har morgonrapportering…det brukar inte vara så att 
alla pratar liksom…vi går inte igenom varje profession för sig…det är sjuksköterskans 
tillfälle att dela med sig av information…” 
 
Arbetsterapeuten och sjukgymnasten (MD) tycker att det skulle underlätta med teammöten 
regelbundet, för att kunna utnyttja varandras kunskaper mer, då de inte har någon möjlighet 
att formellt diskutera patientfallen. Sjuksköterskan (MD) nämner dock inte att formella 
teammöten skulle förbättra samarbetet, då hon har morgonrapport där hon delger information.  
 
4.2.2 Informella möten mellan teammedlemmar 
 
Respondenterna (IP, MD) tar upp att de har en ständig dialog med varandra genom informella 
möten, och att de kan ta kontakt med varandra när de känner att de behöver hjälp eller råd, 
som till exempel frågor om medicin eller förflyttning. De förklarar att de tar den kontakten de 
behöver med varandra, då de vistas i närliggande lokaler.   
Arbetsterapeuterna (IP) beskriver: 
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”…när jag inte vet något om medicin  eller någonting sånt då har jag ju sjuksköterskan att 
fråga, om det är någonting som jag känner eller att jag behöver veta, eller om någon patient 
frågar mig någonting, ”det vet inte jag säger jag då”…så kan man fråga sjukgymnasten: 
”hur tycker du att vi ska göra…så att vi gör lika förflyttningar”…” 
 
Respondenterna (IP, MD) förklarar också att den geografiska närheten till varandra 
underlättade kontakten med varandra, att det då var lättare att bara knacka på dörren om det 
var något de undrade över. Arbetsterapeuterna (IP) nämner att de tror att de inte skulle ta 
kontakt med varandra i samma utsträckning om de arbetade på olika våningar.  
Sjukgymnasterna (IP) berättar: 
 
”…man springer på varandra mycket även om man får jaga varandra ibland…men 
sjuksköterskorna hugger vi nog lättast, de är ju oftast på plats…arbetsterapeuten och vi är ju 
lite mer låsta med patienten… så det kan vara svårare ibland…”  
 
Respondenterna (IP, MD) berättar även att de olika professionerna delar fikarum. De har 
bestämt att patientdiskussioner inte ska förekomma under fikarasten, då raster och lunch är 
professionernas lediga tid.  Men arbetsterapeuterna nämner även att det inte är lämpligt 
sekretessmässigt att tala om patienter i fikarummet. 
Respondenterna (IP, MD) menar att dessa diskussioner ändå sker vid vissa tillfällen då alla är 
samlade och det är lätt att få tag i den profession som personen har sökt. Tiden i fikarummet 
ses som en extra möjlighet att delge information till varandra, som på tidigare formella möten 
inte funnits tid att ta upp.  
 
”…en grej som är lite dum är ju att vi kan hugga varandra på fikarasten eller på lunchen… 
men där ser man ju också sin chans… nu är han här, och då hugger man den personen…” 
 
Respondenterna (IP, MD) berättar att det sker informella möten i korridorerna, via mail samt 
telefon.  
Respondenterna (IP) beskriver: 
 
”…när man jobbar såhär mycket i team, så är det mycket som händer emellan mötena och 
man behöver lyfta saker…och då springer man ju på varandra lite i korridorerna…så att det 
sker lite informella möten här och var…” 
 
Respondenterna (IP, MD) ansåg att de informella mötena är viktiga och en förutsättning för 
en ständig dialog i teamet. Sjukgymnasterna (IP) nämner att dessa möten är nödvändiga då 
alla frågeställningar inte hinner diskuteras på de formella mötena. Respondenterna nämner 
även att mycket hinner hända mellan de regelbundna formella mötena och därför behövs det 
fler tillfällen att utbyta information med varandra. Respondenterna (IP) menar att de 
regelbundna formella mötena är tidsmässigt för korta och att alla frågeställningar inte hinner 
belysas. Därför menar respondenterna (IP) att de informella mötena är nödvändiga. 
   
”…det är så arbetet fortlöper…det gör det för att man har inte någon tid…och då blir det ju 
korridorsnack…” 
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Sjukgymnasterna (IP) tycker däremot att de informella mötena inte förekommer ofta och inte 
heller känns nödvändiga, då de viktiga frågeställningarna tas upp på de formella teammötena. 
De menar att alla teammedlemmar inte närvarar vid dessa informella möten och då inte kan ta 
del av den information som delges.  Detta kan bero på att sjukgymnasterna (IP) är trygga i sin 
yrkesroll, och att de ger och får den information på de formella teammötena som är nödvändig 
för fortlöpande behandling. Men sjukgymnasterna (IP) nämner även att de känner att teamet 
ibland kan tappa de informella samtalen om patienten, vilket de tycker kan påverka 
samarbetet. Sjukgymnasterna (IP) menar att då det inte finns tillräcklig tid på de formella 
mötena, måste professionerna skapa dessa informella möten. 
 
”…det går liksom sämre och bättre i perioder kan jag tycka…då kan man känna ibland att nu 
får vi skärpa upp oss lite, och inte tappa det här småsnacket om patienten…” 
 
4.3 Insikt i varandras professioner 
 
4.3.1 Kunskap om varandras profession 
 
Respondenterna (IP, MD) anser att de har kunskap och respekt för de övriga professionernas 
kompetens och att de i mötet med patienten kan hänvisa vidare om frågeställningarna inte rör 
deras område. Sjuksköterskor och sjukgymnaster (IP) nämner dock att de behöver mer 
kunskap om de andra professionerna som ingår i teamet för att samarbeta bättre. De talar om 
teamutveckling, och att vara mer med varandra i arbetet med patienten, men även att föreläsa 
och berätta för varandra om sina olika professioner.   
 
”…just att få mer insyn i varandras, ja, de dagliga behandlingarna…det försöker vi ju göra… 
man kan faktiskt använda behandlingstiden tillsammans, fast det görs inte så ofta, men när 
det händer så tänker man, ja, det här är bra, det borde man göra oftare…men det ramlar ju 
ner där ibland, och då behöver man lyfta upp det och sen blir det bättre ett tag…”  
 
   Sjuksköterskan (MD) säger att hon inte riktigt vet vad arbetsterapeuten gör, då de inte har 
ett lika nära samarbete och kontakt som sjuksköterskan har med sjukgymnasten. Hon känner 
att arbetsterapeuten inte är lika delaktig i teamarbetet. Hon vill dock lära sig mer om 
arbetsterapeuternas roll och kompetensområde. 
 
”…det kanske vore bra att få hospitera lite hos arbetsterapeuten…”  
 
Detta bekräftas av arbetsterapeuten (MD) som har uppfattningen om att sjuksköterskan inte 
riktigt vet vem hon ska vända sig till av arbetsterapeut och sjukgymnast när hon har 
funderingar över till exempel hjälpmedel eller förflyttningar, vilket tyder på att sjuksköterskan 
(MD) har bristande kunskap om arbetsterapeutens kompetensområde.  
 
Arbetsterapeuterna (IP, MD) nämner att de lär sig mycket av de övriga professionerna och att 
de tar del av varandras kunskap. 
 
”…man försöker ta nytta av…varandras kompetens… för att lära mig och för att se att man 
gör på samma sätt…” 
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”…jag lär mig otroligt mycket av mina arbetskamrater… ja just det, så kan man tänka, och 
det kan man göra liksom…” 
 
Även sjukgymnasterna (IP) nämner vikten av att utveckla sin kunskap genom att ta del av 
varandras arbetssätt.  
 
”…det är en idé att samarbeta och utnyttja varandras kunskaper…man är ju aldrig fullärd 
och har tillräcklig kunskap…” 
 
4.3.2 Förståelse för varandras arbetssätt 
 
Arbetsterapeuterna (IP, MD) anser att de har förståelse för de andra professionernas 
arbetssätt. Arbetsterapeuterna (IP) nämner att det kan ha att göra med vilka personer som 
ingår i teamet, och att det inte alltid går friktionsfritt.  
   Sjukgymnasterna (IP, MD) anser att de har ett snarlikt perspektiv som arbetsterapeuterna, 
vilket de känner kan göra att de förstår varandra bättre. De förklarar att de jobbar närmare 
med arbetsterapeuten och på ett liknande sätt som dem i patientbehandlingen, till exempel vid 
förflyttningar, då även arbetsterapeuten använder förflyttningsteknik i bland annat personlig 
vård. I dessa fall nämner sjukgymnasterna att de samarbetar nära och tar hjälp av varandras 
kunskaper.  
 
”…arbetsterapeuter och sjukgymnaster…vi har nog ganska mycket förståelse för 
varandra…vi jobbar ju ganska lika…i teamet…”  
 
Sjukgymnasterna (IP, MD) berättar att de inte jobbar lika nära med sjuksköterskan. 
Sjukgymnasten (MD) nämner att hennes rehabiliteringsperspektiv ibland kan krocka med 
sjuksköterskans (MD) omvårdnadsperspektiv. Sjukgymnasten (MD) tar som exempel när 
patienten ska ta sig upp ur sängen, då sjukgymnasten vill att patienten skall använda sig av 
olika tekniker och strategier för att klara att ta sig upp ur sängen på egen hand. Sjukgymnasten 
menar att sjuksköterskan med sitt omvårdnadsperspektiv är mer inriktad åt att underlätta för 
patienten och hjälpa honom upp. Sjukgymnasten menar även att sjuksköterskan ofta är 
stressad och inte har den tiden som patienten behöver för att klara att ta sig upp själv. 
 
”…sjuksköterskan vill ju bara ta upp patienten…medan jag vill se hur patienten tar sig upp… 
vi menar ju att patienten ska göra så mycket som han kan själv…” 
 
Däremot tycker sjuksköterskan (MD) att hon har mer förståelse för sjukgymnastens arbetssätt 
än för arbetsterapeuten, då hon känner att hon har ett närmare samarbete med sjukgymnasten.  
 
Arbetsterapeuterna (IP) förklarar att kringjobbet som en arbetsterapeut utför runt en patient, 
till exempel kontakt och tidsbokning med distriktsarbetsterapeut, eller beställning av rullstol 
kan ta tid och att andra professioner ibland kan ha en bristande förståelse för det.  
 
”…det blir ju som det blir när man är beroende av ännu fler personer runtomkring… det är 
inte alltid att det stämmer för alla…”  
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Arbetsterapeuterna (IP) upplever ändå att de andra professionerna ibland har en viss 
förståelse. De tror att missförstånden kan bero på att de olika professionerna är ganska 
inrutade då patienten har ett schema att följa som kan göra att det är kort om tid och svårt att 
få ihop alla delar. 
   Arbetsterapeuterna (IP) tycker att sjukgymnasterna (IP) inte alltid arbetar så praktiskt med 
patienten. Enligt arbetsterapeuterna sätter inte sjukgymnasterna in patientens uppgifter och 
övningar i en aktivitet och ett sammanhang, vilket arbetsterapeuterna tycker är viktigt för att 
patienten lättare ska kunna se sambandet mellan den fysiska träningen med sjukgymnasten 
och aktivitetsträningen med arbetsterapeuten.  
   Sjukgymnasterna (IP) nämner att det kan uppstå mindre konflikter i teamarbetet gällande 
vad som ska prioriteras vid ett speciellt patientfall. 
 
”…jag kanske tycker att det är viktigare det vi håller på med, jämfört med något annat, i det 
fallet…så då får man ju ta sig själv i kragen och hjälpas åt i teamet…ofta kommer man ju på 
vad som är viktigast, så att det inte blir att någon känner sig överkörd…så att inte alla känner 
att det jag gör är viktigast… ”  
 
4.4 Tidsaspekt 
 
4.4.1 Tidsbrist i arbetet 
 
Respondenterna (IP, MD) kände att tidsbrist kunde vara en stor frustration. Konferenstiderna 
(IP) räcker ofta inte till att diskutera allt som rör patienterna. Arbetsterapeuterna (IP) nämner 
att konferenstiden ibland går åt till att boka in nya teammöten för att kunna diskutera vidare.  
Sjukgymnasterna (IP) och sjuksköterskorna (IP) nämner att om mer tid behövs för att lyfta 
ytterligare frågeställningar gällande patienten, finns möjlighet till internmöte där alla i teamet 
samlas. 
 
”…man har ingen naturlig tid eller inget utrymme…för man tar ju ofta upp såna saker precis 
när det händer…det kanske är så det måste vara men ibland så känns det, ja lite trögt sådär, 
eller tungt, att man måste fixa och dona så mycket…” 
 
Arbetsterapeuterna (IP) och sjuksköterskorna (IP) beskriver att det nästan är en omöjlighet att 
få till ytterligare gemensamma formella tider där professionerna kan träffas och diskutera runt 
en patient. 
 
”…tittar man i almanackan och bläddrar och så ska man försöka få ihop en gemensam tid, då 
är det nästan så att man slår igen almanackan och struntar i det…” 
 
Sjukgymnasterna (IP) beskriver frustrationen över tidsbristen: 
 
”…teamarbetet sviktar litegrann…att man är frustrerad på sitt håll…att tiden inte räcker 
till…då kan det bli det här lite att man inte tycker att man får ut det man vill…då kan man 
känna att det är tiden som inte finns…då blir det frustration på olika håll…och man ska då få 
ihop teamarbetet…man kan inte skylla på tiden men det är där frustrationen ligger, att man 
inte tycker att vi inte hinner utföra det där teamarbetet…teamarbete ska ju vara någonting 
som ligger där hela tiden…” 
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Sjukgymnasterna (IP) tycker att tiden på teammöten kan utnyttjas bättre med en klarare 
kommunikation mellan teammedlemmarna.  
 
4.4.2 Hänsyn till varandra i teamet vid tidsplanering 
 
Arbetsterapeuterna (IP) och sjukgymnasterna (IP) tar upp hur viktigt det är att ta hänsyn till de 
andra professionerna vid tidsplanering, samt för att ge patienten struktur på dagen vid de olika 
bokade tiderna. Sjukgymnasterna (IP) nämner att det är så många professioner inblandade i 
patientbehandlingen, och menar då att det är viktigt att tiderna stämmer överens för att det ska 
fungera. Arbetsterapeuterna (IP) nämner också att det är viktigt att kompromissa tidsmässigt 
för att kunna möta patientens behov och förklarar vidare att om en profession är sen 
tidsmässigt med patienten sker en kedjereaktion, där de följande behandlingarna för patienten 
försenas.  
 
Sjukgymnasten (MD) beskriver att hon tror att sjuksköterskan upplever mer tidsmässig stress 
i sitt arbete, vilket hon tror kan bero på att sjuksköterskan (MD) måste vara tillgänglig för 
patienterna på avdelningen hela tiden, och inte har de kontorstider som sjukgymnasten har 
mellan de inbokade patienterna.  
 
”…de kanske får anpassa sig lite mer efter oss…sjuksköterskorna får anpassa sig litegrann 
för de har ju inte mer tid på det sättet…de är ju inte lika bokade med patienter på samma sätt 
som vi…”  
 
4.5 Målsättning utifrån patientens behov och önskemål 
 
Respondenterna (IP) berättar att patienten sätter sina egna mål för behandlingen. 
Sjukgymnasterna (IP) och sjuksköterskorna (IP) betonar att det är viktigt att patienten är i 
fokus för att få ut det bästa av behandlingen, samt att patienten får känna att han är delaktig i 
målsättningen.  
 
”…det är hemskt viktigt…vi måste ju ha patienten med på tåget…så att de också ser att vi inte 
bara gör en massa saker som inte har någon grund…” 
 
Respondenterna (IP) menar att om patienten själv får sätta mål, kan professionerna se om 
patienten har förstått syftet med behandlingen på avdelningen. Sjukgymnasterna (IP) nämner 
dock att de inte alltid tänker på att patienten ska vara delaktig i målsättningen. 
Arbetsterapeuterna (IP) nämner även svårigheten att få patienten delaktig i träningen, och 
menar att det därför är viktigt att patienten själv får sätta mål, för att patienten lättare ska se ett 
samband mellan träningen och det uppsatta målet.  
 
”…få dem att inse att den här träningen de gör ska leda till någonting annat och inte bara 
träning här…”  
 
När behandlingen ska planeras sker ett teamsamtal med patienten, där patienten får diskutera 
sina mål med professionerna. Teamet sitter sedan ner tillsammans och utgår från patientens 
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mål för att skapa delmål utifrån sina specifika professioner som tillsammans utmynnar i det 
huvudmål som patienten önskar. 
 
”…vi utgår från patientens mål…där vi beskriver målen och hur patienten ska träna och vad 
vi har för några delmål för att nå det här målet…” 
 
Arbetsterapeuterna (IP) nämner att patientens uppsatta mål inte alltid känns relevanta utifrån 
patientens situation, men de nämner i samma mening att det är patienten själv som värderar 
vad som är viktigt för honom. Det är sedan professionernas uppgift att samarbeta för att 
patienten ska nå sitt uppsatta mål.  
 
”…utifrån de målen som patienten har satt upp…så får man ju försöka jobba utifrån det helt 
enkelt…sen kan man ju tycka att det vore ju bättre att göra det här…men det har ju egentligen 
ingen betydelse…men man kan ju liksom få in såna delar också…men det är patientens mål 
som styr…”  
 
Respondenterna (MD) nämner att de inte har någon formell målsättning för patienten, utan att 
det outtalade målet är att patienten ska komma hem och må så bra som möjligt. Detta kan 
resultera i att patienten inte engagerar sig då patienten inte ser syftet med de olika 
professionernas åtgärder, vilket i sin tur påverkar resultatet av vården.  
 
4.6 Gemensamt budskap till patienten 
 
Arbetsterapeuterna (IP, MD) och sjukgymnasterna (IP, MD) nämner att det är viktigt att de 
olika professionerna har samma fokus i mötet med patienten, det vill säga att professionerna 
ger samma information till patienten, samt att de använder samma strategier i behandlingen 
med patienten.  
 
”… viktigt att det är samma budskap…en röd tråd i det vi vill förmedla till patienten…” 
  
Arbetsterapeuterna (IP) menar att om teammedlemmarna ger samma budskap blir det då mer 
tyngd i informationen.  
 
”…det här är inte bara arbetsterapeuten som säger, utan nu står de faktiskt och säger det 
tillsammans…så känner patienten, oj, det här måste vara viktigt eftersom båda två säger 
samma sak…”  
 
4.7 Dokumentation 
 
4.7.1 Separat dokumentation för de olika professionerna 
 
Respondenterna (IP, MD) berättar att de har separat journal, samt en uppdelning av sökord 
utifrån sina specifika professioner för att minska risken för dubbeldokumentation samt för att 
de inte ska missa en viktig del i bedömningen.  
Arbetsterapeuterna (IP) nämner att vissa sökord kan förekomma hos fler professioner, som till 
exempel förflyttningar, som sjukgymnasten har mer fokus på, men som arbetsterapeuten 
använder vid bedömning av personlig vård. 
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Sjukgymnasterna (IP) berättar att arbetsterapeuterna inte alltid är inblandad i alla 
patientbedömningar då de inte har tillräckliga personalresurser. Detta gör att sjukgymnasterna 
(IP) vid dessa tillfällen har som uppgift att dokumentera arbetsterapeutens 
bedömningspunkter.  
 
4.7.2 Tillgång till varandras dokumentation  
 
Respondenterna (IP, MD) berättar att de har tillgång till de övriga professionernas 
dokumentation, då journalerna finns att tillgå på avdelningen eller i expeditionen. 
Respondenterna (IP, MD) nämner dock att det kan vara svårt att få tag på journalerna när de 
behövs, då de inte alltid är på sin plats. En databaserad journal skulle underlätta i arbetet 
nämner samtliga respondenter (IP, MD), då det skulle bli lättare att söka efter information.  
  
Arbetsterapeuterna (IP, MD) nämner att de oftast inte läser de andra professionernas 
dokumentation.  
 
”…vi har nog mer muntlig dialog än att man går och läser andras journaler…” 
 
Sjukgymnasterna (IP) berättar att de oftast inte läser arbetsterapeutens journal då de menar att 
de har så bra inblick i arbetsterapeutens arbetsområde.  
 
”…jag behöver inte läsa journalen om det inte är något speciellt, som jag måste se på 
pränt…men det kan jag lika gärna fråga…så det är sällan som jag läser journalerna…” 
 
Arbetsterapeuterna (IP) och sjuksköterskorna (IP) berättar att de tror att alla i teamet går in 
och söker efter information innan en första bedömning med patienten görs, då andra 
professioner kan ha träffat patienten innan och gjort viktiga anteckningar som bör beaktas i 
mötet med patienten. 
 
”…man är ju jättelycklig när man ser att de andra professionerna har träffat patienten 
innan…för då får man ju lite kött på benen…” 
 
4.8 Personlighetsmässiga faktorer påverkar tryggheten i teamet 
 
Arbetsterapeuterna (IP) nämner att samarbetet i teamet kan påverkas av vilka olika personer 
som arbetar inom de olika professionerna, samt på vilket sätt som personen arbetar. 
Arbetsterapeuterna (IP) nämner också att det inte är alltid som samarbetet stämmer och sker 
friktionsfritt.  
Respondenterna (IP) berättar att samarbetet fungerar bättre med vissa personer än andra.  
 
”…det är ju så att man känner ett bättre samarbete med vissa och inte med vissa, det beror ju 
säkert på hur man är som person…” 
 
Sjukgymnasterna (IP) menar att det måste ske en efterfrågan av information från flera håll i 
teamet för att samarbetet ska fungera. Sjukgymnasterna (IP) menar att det kan vara 
personlighetsmässiga faktorer som ligger bakom om en person i teamet tar illa vid sig när det 
sker överträdelse av rollgränser, och att teammedlemmarna måste våga ta för sig i samarbetet. 
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”…har man något att säga så får man hugga på det…” 
 
Sjuksköterskorna (IP) upplever ingen hierarki eller konkurrens i teamet. De menar att de olika 
teammedlemmarna känner sig trygga i sina yrkesroller och inte känner sig hotade vid 
rollöverträdelse.  
   Sjukgymnasterna (IP) nämner att alla professioner har en viktig roll i teamet och att det är 
viktigt att alla känner att de bidrar med något för att teamarbetet ska fungera.  
 
”…alla har ju en så väldigt viktig del…jag tror liksom att alla känner att de är en led i 
kugghjulet…en viktig led…det är viktigt att alla bitar faller på plats…” 
 
4.9 Sammanfattning 
 
Sjuksköterskorna (IP, MD) anser sig ha klara rollgränser gentemot arbetsterapeut och 
sjukgymnast, då sjuksköterskan har specifika uppgifter utifrån sin profession. Däremot 
förekommer oklara rollgränser och rollöverlappning mellan arbetsterapeut och sjukgymnast, 
vilket kan bero på att de jobbar mer lika varandra i patient behandlingen. 
   Respondenterna (IP) har formella möten, där alla får möjlighet att framföra sina åsikter om 
patientens mål och eventuella frågeställningar. Respondenterna (IP) förklarar även att de har 
teammöten då patienten närvarar. Samtliga möten anses viktiga för det interprofessionella 
samarbetet då det är ett tillfälle då alla professioner träffas. Det ger även professionerna en 
helhetssyn på vården som ges.  
   Respondenterna (MD) menar att det inte förekommer några formella möten, men det vore 
önskvärt för att kunna ta del av varandras kompetens och information.  
   Informella möten sker regelbundet (IP, MD) och anses vara en förutsättning för teamarbetet.   
Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor (IP, MD) tycker att de har den kunskap 
de behöver om varandras professioner. Sjuksköterskorna och sjukgymnasterna (IP, MD) 
önskar lära sig mer om varandra, till exempel genom att arbeta mer tillsammans. 
Arbetsterapeuterna (IP, MD) menar att de olika professionerna lär sig mycket av varandra, 
vilket de tar vara på i arbetet på avdelningen. Sjukgymnasterna (IP, MD) tror sig ha mer 
förståelse för arbetsterapeutens perspektiv, då de har ett snarlikt perspektiv och 
arbetsuppgifter, medan det ibland kan krocka med sjuksköterskans omvårdnadsperspektiv.  
   Respondenterna (IP, MD) önskar mer tid till att diskutera med varandra, vilket kan vara 
omöjligt tidsmässigt, då de regelbundna formella teammötena inte räcker till.   
   Respondenterna (IP) menar att det är viktigt att patienten sätter upp mål för sin behandling. 
Teammedlemmarna sätter sedan specifika mål utifrån sin profession, som sedan mynnar ut i 
det övergripande målet som patienten har satt upp. Respondenterna (MD) menar att de inte 
sätter mål, varken tillsammans eller med patienten, utan det outtalade målet är att patienten 
ska må bra.  
   Respondenterna (IP, MD) menar att det är viktigt att professionerna ger samma budskap till 
patienten och är enade, vilket ger mer styrka i budskapet, men även för att undvika oklar 
information och förvirring för patienten.  
   Respondenterna (IP, MD) skriver separat dokumentation, men har tillgång till varandras 
journaler. Ingen datajournal förekommer på någon av avdelningarna.  
   Respondenterna (IP) menar att det interprofessionella samarbetet beror mycket på vilka 
personer som arbetar i teamet och att det måste ske en efterfrågan av information åt båda håll. 
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Arbetsterapeuterna (IP) menar även att det är en förutsättning att vara trygg i sin yrkesroll vid 
interprofessionellt samarbete, annars kan osäkerhet och konflikter uppstå vid överträdelse av 
rollgränser.  
 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv ansats valdes då syftet var att få en rik och 
varierad data från de utvalda arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna och sjuksköterskorna om 
hur de uppfattar samarbetet på sin arbetsplats i förhållande till varandra, med utgångspunkt 
från områdena roller och kommunikation (Holme och Krohn Solvang, 1997). Då 
interprofessionellt samarbete är ett stort område, är författarna medvetna om att studien inte 
täcker alla aspekter som ingår i begreppet interprofessionellt samarbete.  Författarna anser 
ändå att de områden som valdes ut under litteraturgenomgången har svarat på syftet.   
 
Valet av avdelningar gjordes utifrån två kriterier, att avdelningarna bedrev någon slags 
teamverksamhet, samt kunde representera de tre professionerna (arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska) som var av intresse i studien. Syftet med studien var att studera 
interprofessionellt samarbete. Den ena avdelningen var av interprofessionell karaktär och den 
andra avdelningen samarbetade multidisciplinärt. Detta har påverkat studiens resultat, då 
samarbetssätten skiljer sig åt, vilket ger en nyanserad bild och en större insikt i vad ett 
interprofessionellt samarbete innebär.  
 
Verksamhetsansvarig kontaktades sedan och ombads välja ut respondenter från respektive 
avdelning som hade möjlighet att delta i studien. Det kan ha påverkat datainsamling och 
resultat, då den verksamhetsansvariga kan ha valt de personer som dels var frivilliga samt 
hade tid att delta och respondenter som kunnat ge ytterligare informativa och rika svar inte 
kom med i studien (Polit & Beck, 2008). Respondenterna utgjordes endast av kvinnor, det är 
möjligt att viktig information gått förlorad, då männens perspektiv inte har beaktats, vilket 
även kan ha påverkat resultatet (Polit & Beck, 2008).   
 
Fyra klinker, sammanlagt femton personer, tillfrågades om att delta i studien, varav två 
avdelningar inte kunde medverka på grund av tidsbrist. Det kan ha påverkat resultatet då fler 
deltagare kunde ge ett rikare och mer varierad information till materialet.   
De återstående två avdelningarna bidrog med sammanlagt nio respondenter vilket anses 
relevant för studiens storlek och den tid som fanns till förfogande samt att respondenterna gav 
information som svarade på syftet (Polit & Beck, 2008).  
Platsen där intervjuerna utfördes var respondenternas arbetsplats. Det kan ha inverkat på 
respondenternas svar då arbetskamrater fanns i närliggande lokaler. Vid tre av intervjuerna 
förekom mindre störningsmoment, till exempel ringde en respondents personsökare under 
intervjun och ett avbrott uppstod då hon var tvungen att lämna rummet. Författarna upplevde 
att trötthet och stress förekom bland respondenterna vilka kan vara faktorer som inverkat på 
respondenternas svar (Polit & Beck, 2008). En annan faktor som kan påverka resultatet och 
orsaka bias är om respondenterna inte är helt sanningsenliga vid intervjuerna, då de vill att 
samarbetet på avdelningen ska framstå i så god dager som möjligt. Det kan därför vara svårt 
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som intervjuare att få information ur olika synvinklar, om hur samarbetet fungerar på 
avdelningen (Polit & Beck, 2008).  
Författarna väntade sig att få fler negativa uppfattningar om samarbetet vilket kan bero på 
förförståelsen hos författarna, då yrkeserfarenhet och praktik har påvisat att samarbetet inte 
alltid fungerar mellan dessa tre professioner som har studerats. Författarna hade innan studien 
genomfördes en uppfattning om att professionernas roller bör vara klara och väldefinierade. 
Författarna tog även för givet att kommunikation förekom regelbundet i form av bland annat 
formella möten oavsett vilken form av samarbetssätt som teamet använde. Författarna ansåg 
redan innan studien att kommunikation var en förutsättning för ett fungerande samarbete inom 
teamet. Genom denna sammanställning finns en medvetenhet om att tolkningen av resultatet 
kan ha påverkats av författarnas förförståelse. 
 
En provintervju genomfördes för att stärka tillförlitligheten i studien. Efter denna provintervju 
gjordes mindre ändringar av intervjuguiden, då det visade sig att flera områden gick in i 
varandra, samt att vissa frågor inte svarade mot syftet. Under den tidsperiod som intervjuerna 
pågick upptäckte författarna att den information som insamlades skiftade i både mängd och 
innehållsrikedom. Efter reflektioner har författarna kommit fram till att variationen kan bero 
delvis professionstillhörighet, arbetsplats och struktur samt personliga faktorer. En annan 
faktor som kan påverka resultatet är att författarna skickade ut information i förväg till 
respondenterna om vilka områden som intervjun skulle beröra. Detta kan ha resulterat i rikare 
svar då respondenterna kunnat förbereda sig inför intervjun och då känt sig mer bekväma 
under intervjun, men det kan även vara till nackdel, då vissa respondenter redan innan 
intervjun förberett sina svar, och det blev då inte en naturlig konversation.  
Båda författarna medverkade under intervjuerna och fungerade som ett stöd för varandra. 
Detta ökar pålitligheten i resultatet (Polit & Beck, 2008).  
 
Analysmaterialet granskades av båda författarna och citat används i resultatet för att illustrera 
respondenternas svar vilket ökar tillförlitligheten. För att ytterligare öka tillförlitligheten 
jämfördes resultatet kontinuerligt med råmaterialet under arbetets gång (Malterud, 1998). Vid 
analys av materialet utgick författarna från de tre första kolumnerna, meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet och kod, i kategorischemat. Detta gjordes för att behålla det 
meningsfulla innehållet i det analyserade materialet. För att underlätta indelningen av 
materialet skapades även underkategorier och kategorier. Vissa svårigheter vid bearbetning 
och skapandet av kategorier och koder uppstod, då data passade in under flera kategorier, 
därför gjordes mindre ändringar av kategorischemat under analysens gång (Malterud, 1998).   
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Uppfattningen om rollgränser och rollöverlappning beror till stor del på vilket område inom 
vården som professionen arbetar, men har även att göra med trygghet i sin yrkesroll. 
Resultatet från vår studie visar att rollgränsernas tydlighet hör samman med 
professionstillhörighet. Det visar sig att sjuksköterskorna (IP, MD) har klara rollgränser i 
förhållande till både arbetsterapeut och sjukgymnast, då sjuksköterskorna har ett 
omvårdnadsperspektiv, till skillnad från arbetsterapeuters och sjukgymnasters 
rehabiliteringsperspektiv. Däremot förekommer otydliga rollgränser och rollöverlappning 
mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster på en avdelning (IP), då arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster på denna avdelning (IP) utför liknande arbetsuppgifter. Lägre bemanning på en 



Örebro Universitet    Jennie Gustafsson 
Hälsoakademin    Martina Haglund 
Arbetsterapi C 
 

   

       21 
             
 

sektion (IP) kan även vara en anledning till att rollöverlappning sker, då det finns fler 
sjukgymnaster än arbetsterapeuter. Författarna reflekterar över vad följderna kan bli då 
sjukgymnasten gör arbetsterapeutens bedömning och arbetsterapeuten sedan ska vidta 
åtgärder för att möta patientens behov. Det kan drabba patienten på det sättet att han inte får 
rätt arbetsterapeutisk behandling, då arbetsterapeuten inte har skapat sig en egen uppfattning 
om patientens arbetsterapeutiska behov.  Fewster-Thuente och Velsor-Friedrich (2008) menar 
att oklara rollgränser mellan professionerna kan försvåra samarbetet. Detta var ingenting som 
professionerna på avdelningen (IP) uppfattade som ett problem, då de ansåg att det var 
nödvändigt med rollöverlappning för att möta patientens behov.  
   En avdelning (MD) hade klarare rollgränser mellan arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Författarna tror att det beror på att avdelningen hade ett multidisciplinärt arbetssätt där 
professionerna hade ansvar för sin egen del i behandlingen och de tog inte heller alltid del av 
varandras åtgärdsresultat. Respondenterna på avdelningen (MD) kände sig trygga med klara 
rollgränser, men respondenterna (MD) kände att de ville ha mer insikt i varandras arbete.  
 
Sjuksköterskan på avdelningen (MD) hade möjlighet att dela med sig av information till de 
övriga professionerna på morgonrapporten, medan arbetsterapeuten och sjukgymnasten inte 
hade några formella tillfällen att delge information. Onyett (1999) menar dock att 
tvåvägskommunikation är en förutsättning för ett effektivt samarbete. Då avdelningen (MD) 
inte hade någon gemensam målsättning, varken mellan professionerna eller med patient, kan 
det både påverka samarbetet och patientens behandlingsresultat. Följden av utebliven 
målsättning kan vara att professionerna strävar åt olika håll i behandlingen vilket i slutändan 
inte gynnar patienten som inte ser syftet med de insatta åtgärderna. Författarna tror i detta fall 
att klara rollgränser, uppdelat ansvar och frånvaron av gemensam målsättning och formella 
möten där alla kan utbyta information, kan påverka samarbetet på det sättet att professionerna 
blir avskilda från varandra i det kliniska arbetet och kan då inte möta patienten gemensamt. 
Att samarbeta på det sättet kan skapa en otrygghet både hos patienten och i teamet. 
   På en avdelning (IP) förekommer regelbundna teammöten, där alla professioner i studien är 
delaktiga. Under dessa möten sker gemensam planering, målsättning utifrån profession och 
patient, återkoppling och utvärdering, såsom Kneafsey et al (2004) menar är nödvändigt för 
ett fungerande interprofessionellt samarbete.  
Respondenterna på denna avdelning (IP) anser att de formella mötena är viktiga och 
nödvändiga, vilket bekräftas av Larkin & Callaghan (2005). D´amour et al (2005) menar att 
de team som arbetar på ovanstående sätt är mer effektiva tidsmässigt och att personalen är 
mindre stressade. Detta bekräftas av avdelningen (IP) i studien, där samtliga upplevde en 
trygghet till varandra, med en öppen och ärlig dialog där de kunde ta del av varandras 
information och kompetens. Författarna upplevde utifrån intervjutillfällena med 
respondenterna på en avdelning (MD) en viss otrygghet gentemot varandra i teamet, samt 
tidsmässig stress, vilket författarna tror kan påverka samarbetet och patientens behandling.   
 
Respondenterna (IP, MD) menar att perspektiven ibland kan krocka med varandra, till 
exempel vid personalens morgonrutiner hos patienter. Anledningen till detta kan vara att 
professionerna har olika perspektiv i grunden. På en avdelning (MD) kan frånvaro av formella 
möten och därmed ingen informationsöverföring mellan professionerna vara ytterligare en 
orsak till perspektivkrocken. 
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Genom att professionerna drar nytta och accepterar varandras olikheter och kommunicerar 
effektivt med varandra behöver de skillnader som finns i teamet inte utgöra ett hinder för 
samarbete utan i stället verka stimulerande och utvecklande för professionerna. 
 
Tidsaspekten framkom i studien vara en faktor som påverkade samarbetet. Atwal och 
Caldwell (2002) bekräftar att tidsbegränsning kan vara ett hinder i samarbetet, till exempel då 
de olika professionerna inte hinner utbyta viktig och relevant information med varandra.  
Respondenterna (IP) ansåg att de regelbundna formella möten på avdelningen (IP) inte räckte 
till för att utbyta all väsentlig information då mötena var tidsbegränsade och tiden skulle 
fördelas mellan många professioner. Respondenterna (IP) menade att det därför var 
nödvändigt med informella möten för att upprätthålla samarbetet. Det framkom även i studien 
att de informella mötena skapades beroende på vilka personer som ingick i teamet.  
Vissa professioner tar inte den kontakt som behövs på formella och informella möten, vilket 
enligt Onyett (1999) är en förutsättning vid tvåvägskommunikation.  
   Respondenterna (IP, MD) menar att den geografiska närheten till varandra underlättar för att 
skapa informella möten. Detta bekräftas av Larkin och Callaghan (2005) som skriver att 
kommunikationen ökar mellan teammedlemmar som finns nära varandra geografiskt, och att 
detta främjar utvecklingen av positiva arbetsrelationer mellan dem.  
 
I studien framkom att gemensam dokumentation inte förekommer på någon av avdelningarna, 
och respondenterna läser inte heller de andra professionernas dokumentation. Orsaken till 
varför professionerna inte läser varandras dokumentation kan vara avsaknad av gemensam 
datajournal. En datajournal kan underlätta vid informationssökning om andra professioners 
bedömningar och åtgärder. Det framkom att då arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar 
nära varandra med ett liknande perspektiv i patientbehandling, upplevs det inte alltid 
nödvändigt för de professionerna att läsa varandras journaler. Sjuksköterskorna (IP, MD) tar 
inte del av arbetsterapeuternas och sjukgymnasternas dokumentation men nämner samtidigt 
att de har bristande kunskap om de andra professionernas arbetssätt. Genom att professionerna 
tar för vana att läsa varandras journaler tror författarna att professionernas kunskap om 
varandra skulle öka till en viss del. Författarna anser även att införande av gemensam 
dokumentation skulle bidra till ökad kunskap om varandras profession.     
En faktor som kan bidra till minskad kunskap om de övriga professionerna kan vara 
arbetsplatsens struktur, hur nära och integrerat professionerna arbetar med varandra, till 
exempel interprofessionellt eller multidisciplinärt. Arbetsplatsens struktur påverkar även 
samarbetets effektivitet. Avdelningarna där professionerna som studerats arbetar, visade sig 
utifrån litteraturgenomgång och analys vara av skilda slag, en avdelning var av 
multidisciplinär karaktär och den andra av interprofessionell karaktär. Detta tror författarna 
ger en intressant vinkling av olika sätt att samarbeta.  
   Arbetssätten skiljer sig åt vad gäller förekomst av formella möten, gemensam målsättning, 
planering och uppföljning samt roll och ansvarsfördelning. Vid ett interprofessionellt 
arbetssätt ges patienten en central roll och arbetssättet ger goda förutsättningar för att skapa 
vård efter patientens behov. Ett multidisciplinärt arbetssätt gör att professionerna får en 
distanserad relation till varandra och patienten ges ingen central roll. Författarna ställer sig 
frågan, var finns den holistiska helhetssynen i vården vid det multidisciplinära arbetssättet? 
 
Detta leder författarna vidare till fortsatta studier. Ett intressant område för fortsatta studier är 
patientens upplevelser av hur samarbetet fungerar mellan de olika professionerna. En annan 
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intressant fråga är om patientens behandlingsresultat påverkas av vilket arbetssätt, 
multidisciplinärt eller interprofessionellt, som teamet arbetar efter.  
Att jämföra hur professioner som under sin utbildning fått arbeta interprofessionellt med 
professioner som under utbildning inte fått möjlighet att göra det, huruvida deras uppfattning 
om samarbete skiljer sig och om det då fungerar bättre i arbetslivet är ytterligare en intressant 
frågeställning. 
 
5.3 Slutsats 
 
I studien har det framkommit att kommunikation är en viktig del i det interprofessionella 
samarbetet oavsett på vilket sätt teamet arbetar. Genom att professionerna känner trygghet i 
sin yrkesroll kan viss rollöverlappning ske och är till viss del nödvändig. 
Resultatet av denna studie visar att interprofessionellt samarbete är nödvändigt för att möta 
patientens behov.  
 
Vi väljer att avsluta med några kloka ord från Kvarnström och Cederlund (2006): ”Ett 
interprofessionellt samarbete bör vara ett vi - en brygga mellan de olika professionerna.” 
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Intervjuguide   Bilaga 1 
 
Roller  
Vad är din roll i teamet? 
Vad anser du att de andras uppgift är? 
- Rollgränser, rollöverlappning 
- Kunskaper om andra professioner 
 
Upplever du att ni i teamet kan ta tillvara på varandras olikheter med tanke på era olika 
perspektiv, och isåfall hur? 
- Förståelse för varandras arbetssätt 
- Hänsyn till varandra 
 
Beskriv var ditt fokus i arbetet med patienten ligger? 
 
Var anser du att de andra professionernas (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) fokus 
ligger i arbetet med patienten? 
 
Kommunikation  
 
Hur sker informationsutbytet under patientens behandlingsperiod? 
- återkoppling 
- information om patientens tillstånd 
 
Har ni teammöten/formella möten? Beskriv hur det fungerar och vad som kommer upp på era 
möten?  
-    Hur ofta?  
- Fria åsikter 
- Informella möten 
- Arbetar ni inom samma lokaler?  
 
Hur sker målsättningen av patientbehandlingen på avdelningen? 
- I teamet? 
- Var profession för sig?  
- Med patienten?  
 
Hur fungerar er dokumentation? 
- Gemensamt dokumentationssystem 
 
Kan du generellt beskriva hur samarbetet fungerar med de andra professionerna 
(Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Sjuksköterska) som ingår i studien? 
 
Vad fungerar bra i samarbetet på din arbetsplats? 
 
Vad fungerar mindre bra i samarbetet på din arbetsplats? 
 
Har du något förslag på vad som skulle kunna skapa ett bra/bättre samarbete med de olika 
professionerna?   
 
 



 
Bilaga 2 
 

Informationsbrev till Verksamhetsansvarig som har anställda som kommer att delta i 
studien om interprofessionellt samarbete på din arbetsplats.  
 
Vilka är vi? 
Vi är två arbetsterapeutstudenter från Örebro Universitet, Jennie och Martina, som just 
påbörjat vår c-uppsats.   
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tre professioner (arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska) i vårdteamet upplever samarbetet vid patientbehandling i den kliniska 
verksamheten, utifrån roller och kommunikation.  
 
Hur vi ska genomföra studien? 
Vi vänder oss till två avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige, där vi önskar intervjua 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt sjuksköterskor inom den kliniska verksamheten. Vi 
använder oss av en semistrukturerad intervju med öppna frågor.  
 
Intervjun 
Vi intervjuar varje person enskilt, och intervjun beräknas ta cirka en halvtimme.  
Under intervjun använder vi oss av en bandspelare. 
 
Deltagandet är frivilligt, och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt.   
Respondenten kan när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande.   
 
Om du har några frågor angående studien, kan du kontakta vår handledare, XXXX.  
 
 
 
Mvh Jennie Gustafsson och Martina Haglund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 

Informationsbrev till Er som kommer att delta i studien om interprofessionellt 
samarbete på din arbetsplats.  
 
Vilka är vi? 
Vi är två arbetsterapeutstudenter från Örebro Universitet, Jennie och Martina, som just 
påbörjat vår c-uppsats.   
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tre professioner (arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska) i vårdteamet upplever samarbetet vid patientbehandling i den kliniska 
verksamheten, utifrån roller och kommunikation.  
 
Hur vi ska genomföra studien? 
Vi vänder oss till två avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige, där vi önskar intervjua Dig 
som arbetar som arbetsterapeut, sjukgymnast samt sjuksköterska inom den kliniska 
verksamheten. Vi använder oss av en semistrukturerad intervju med öppna frågor.  
 
Intervjun 
Vi intervjuar varje person enskilt, och intervjun beräknas ta cirka en halvtimme.  
Under intervjun använder vi oss av en bandspelare. 
 
Ditt deltagande är frivilligt, och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.   
Du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande.   
 
Om du har några frågor angående studien, kan du kontakta vår handledare, XXXX.  
 
Vi är tacksamma för ditt deltagande!  
 
Mvh Jennie Gustafsson Och Martina Haglund 
 
 
 
 


