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Sammanfattning 

Multiprofessionella team är ett  förekommande arbetssätt vid rehabiliteringsmedicinska 
kliniker.  Teammedlemmarna  är  vanligtvis överläkare,  sjukgymnast,  arbetsterapeut, 
kurator  samt  sjuksköterska  där  enbart  kuratorn  kommer  från  den  psykosociala 
disciplinen. Teamets vårdinsatser ges utifrån ett helhetsperspektiv där patientens fysiska, 
psykiska och  sociala  rehabiliteringsbehov  tas  i  beaktande.  De  professionella  träffar 
patienten under teamsamtal som huvudsakligen syftar till att öka patientens delaktighet i 
den  egna  vården.  Syftet  med  denna  studie  är  att  observera  och  analysera  hur 
kommunikationen gestaltar sig mellan patient,  närstående och de professionella under 
teamsamtalet. Syftet specificeras i två frågeställningar; ”hur fördelas talutrymmet?”  samt 
”vilka kunskapsområden får mest utrymme?”. Utrymme ägnas vidare åt att diskutera det 
sociala  arbetets  synliggörande  under  teamsamtalen.  Studien  har  en  kvalitativ 
forskningsansats och utgår från fyra stycken videoobservationer. Dessa analyseras utifrån 
en tolkningsram som huvudsakligen består av kommunikations- och rollteori. Resultaten 
visar att den starka medicinska kontexten präglar teamsamtalets utformning då fokus i 
samtalet är på fysiska delar av rehabiliteringen och där kuratorn och det sociala arbetet 
har ett förhållandevis litet utrymme. Vidare visar studien att teammedlemmarna använder 
ett flertal kommunikationstekniker för att öka patientens delaktighet.

Nyckelord :  kommunikation,  yrkesprofession,  kunskapsområde,  delaktighet  samt 
teamsamtal
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Abstract 

Multiprofessional  teams  is  a  common  way  of  organizing  the  work  in  rehabilitation 
medicine clinics. Team members are usually physicians, physiotherapists, occupational 
therapists, counselors and nurses where the counselor is the only one from the psycho-
social  discipline.  Team care  interventions are provided from a holistic  perspective in 
which  the  patient's  physical,  psychological  and  social  rehabilitation  is  taken  into 
consideration. The meetings between the professional team and patient have the main 
purpose to increase patient participation. The aim of the study is to observe and analyze 
communication between the  professionals,  the patient  and their  relatives during team 
meetings. The purpose is specified into two questions; “how is the word divided between 
the participants?” and “which area of knowledge is dominant?”. Another focal point is 
how  and  to  what  extent  the  social  work  is  noticeable.  The  study  has  a  qualitative 
approach  and  is  based  on  four  video  observations.  The  analyze  is  based  on 
communicational-  and role  theory. The results  shows that  the  strong medical  context 
characterize  the  meetings  and  focus  of  the  meeting  is  on  the  physical  aspects  of 
rehabilitation.  The  counselor  and  the  social  work  has  a  relatively  small  presence 
compared to other professions. Further implication is that the team professionals use a 
variety of communication techniques to increase patient participation. 

Keywords : communication, work profession, area of knowledge, participation and team 
meetings
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1. INLEDNING
Inom det  rehabiliteringsmedicinska området  har  samarbete mellan olika  yrkesprofessioner 
länge  varit  ett  ledord.  Patienter  som remitteras  till  rehabiliteringsmedicinska  kliniker  har 
vanligtvis  ett  vårdbehov  som  kräver  kontakt  med  olika  instanser,  verksamheter  och 
professioner. Valda vårdinsatser baseras på en helhetssyn utifrån patientens fysiska, psykiska 
och sociala behov och genererar ofta kontakt med exempelvis en läkare, sjukgymnaster och 
kuratorer.  Tidigare  har  kommunikation  mellan  professionerna  ofta  inneburit  ett  ihärdigt 
skickande av information angående patienten och dennes vård mellan instanserna i form av 
exempelvis  läkarutlåtande och remisser. För  att  effektivisera arbetet  och därigenom skapa 
möjligheter till en bättre vård för patienter har multiprofessionella team vuxit fram som en 
vanlig arbetsform. Ett multiprofessionellt team innebär att teamet är baserat på samverkan 
mellan  ett  flertal  yrkesprofessioner  (Lundgren  och  Molander,  2008),  vilket  i 
rehabiliteringsmedicinska  sammanhang  är  bland  annat  de  som  ovan  nämnts.  Baserat  på 
teammedlemmarnas  yrkesroll  har  de  professionella  specifika  uppgifter  i  teamen  samt 
förväntas  bidra  med  kompetens  hemmahörande  i  det  egna  kunskapsområdet  (Thornquist, 
2001). Att de yrkesprofessionella har sin bas inom olika kunskapsområden förutsätter ett gott 
samspel dem emellan för att uppnå den helhetssyn på patienten som eftersträvas.  

De yrkesprofessionella medlemmarna i ett team träffas regelbundet i samtal med patienten. 
Teamsamtalet syftar till att ge patienten en möjlighet till ökad delaktighet i den egna vården 
och under teamsamtalen diskuteras patientens rehabiliteringsplan utifrån olika delmål som de 
professionella satt ihop i samråd med patienten (internt dokument 1, 2007). Relationen mellan 
vårdgivare och patient är i grunden asymmetrisk, då den präglas av att den ena parten har mer 
makt än den andra (Thornquist, 2001). Det är den professionelles ansvar att skapa utrymme 
för patienten och göra denne delaktig under teamsamtalen. Forskningsresultat visar att god 
kommunikativ  förmåga  hos  de  professionella  leder  till  att  öka  patientens  delaktighet  och 
därmed  ökar  patientens  välmående  (Vyt,  2007;  Fossum,  2007).  Den  professionella 
kommunikationen  kan  vara  av  verbal  och  ickeverbal  karaktär.  Ickeverbala 
kommunikationstekniker  kan  användas  för  att  förstärka  eller  ersätta  den  verbala 
kommunikationen (Nilsson, 2007). 

Då ett gott samspel mellan de professionella samt ökad delaktighet för patienten i den egna 
vården är  faktorer  som ställer  krav på  teammedlemmarnas  kommunikativa förmåga  finns 
anledning att undersöka hur detta kommer till uttryck i samtalet. Vidare kan tänkas att ett 
helhetsperspektiv i  vården gynnas av att  de olika yrkesprofessionerna tar  plats  i  liknande 
utsträckning. Under teamsamtalen är kuratorn den ende i teamet som har sin kunskapsbas 
inom den psykosociala disciplinen. Samtalet tar plats i en medicinsk kontext och de övriga 
teammedlemmarna  kunskapsområden  har  ett  större  fokus  på  medicin,  fysisk  hälsa  och 
kroppens rehabilitering. Det är därför relevant att åskådliggöra vilket utrymme kuratorn har i 
teamsamtalen i relation till övriga yrkesprofessioner.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  denna  studie  är  att  analysera  ett  antal  inspelningar  av  multiprofessionella 
teamsamtal vid en rehabiliteringsmedicinsk klinik med avseende på hur kommunikationen 
gestaltar  sig  mellan  patient,  dennes  närstående  samt  de  i  teamet  ingående  professionella 
aktörerna. Syftet genererar följande frågeställningar:

- Vilket talutrymme erhåller de olika yrkeskategorierna? 
- Vilka av de professionellas kunskapsområden får mest utrymme?
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1.2 Begreppsdefinitioner
Rehabiliteringsmedicin 
Begreppet rehabiliteringsmedicin syftar till att användas som ett samlingsbegrepp vad gäller 
samtliga åtgärder som sätts in för att hjälpa skadade och sjuka till bästa förutsättningarna för 
så god återgång som möjligt till livet innan skadan eller sjukdomen. Insatserna är vanligtvis 
av bland annat medicinsk, social samt psykologisk karaktär (Lundgren och Molander, 2008). 

Talutrymme
Med talutrymme avses i studien den totala verbala och ickeverbala kommunikationen mellan 
parterna i  teamsamtalen. Detta innefattar vem som säger något (yrkesprofession) vad som 
sägs  (kunskapsområde)  samt  hur  det  sägs,  det  vill  säga  genom  exempelvis  talade  ord, 
kroppsspråk eller genom blickar.

2. TIDIGARE FORSKNING
I detta avsnitt presenteras det aktuella kunskapsläget vad gäller teamarbete, samarbete mellan 
olika yrkesprofessioner samt kommunikation i vårdsammanhang. 

Ett  multiprofessionellt  teamarbete  betonar  de  olika  yrkesprofessionerna  som  finns 
representerade i teamet. Ett multiprofessionellt team kan i sin tur delas in i multidisciplinärt, 
interdisciplinärt  och transdisciplinärt  teamarbete, vilkas namn åsyftar graden av integrering 
och  samarbete  mellan  medlemmarna.  Ett  multidisciplinärt  team  har  en  låg  grad  av 
samordning och integrering vilket innebär att professionerna mestadels arbetar självständigt, 
läkaren bestämmer målen med rehabiliteringen och det finns ingen eller liten kännedom om 
de övriga teammedlemmarnas arbetsuppgifter.  Interdisciplinära  och  transdisciplinära  team 
träffas på regelbunden basis och formulerar samt följer upp de gemensamt satta målen. Det 
som  i  regel  skiljer  de  sistnämnda  teamen  åt  är  att  de  interdisciplinära  teamen  följer 
professionsgränserna och yrkesrollerna är väl avgränsade medan de transdisciplinära teamens 
yrkesroller kan överskridas vid behov. Detta kan exempelvis ske när en professionell i teamet 
får en bra kontakt med en patient, då kan den professionella, exempelvis en arbetsterapeut, 
integrera andra träningsmoment med hjälp av respektive professionell. De olika teamen som 
beskrivits är dock inga kompletta modeller utan teamen kan skifta och förändra sig under 
tidens gång. Ett framgångsrikt teamarbete innebär att samtliga medlemmar har tydliga gränser 
mellan  varandras  arbetsuppgifter  men  även  god  kunskap  om  övriga  medlemmars 
kompetenser. Detta resulterar i att medlemmarnas specialkunskaper kommer till användning 
samt att samarbetet mellan de olika professionerna underlättas. Då ett flertal av medlemmarna 
delar samma disciplin och under utbildning studerat en del av respektive yrkesområde är det 
ännu viktigare att belysa den specialkompetens som varje profession innehar (Lundgren och 
Molander, 2008). 

Studier som har gjorts på multiprofessionella teamsamtal (Vyt, 2007) har försökt klargöra hur, 
och i vilken utsträckning, de olika yrkesprofessionerna talar om det egna kunskapsområdet. 
Vyt (a.a.) menar att tecken på ett gott teamarbete är när det är svårt för en utomstående att 
avgöra vem i teamet som tillhör vilken profession. Detta är ett tecken på att teamedlemmarna 
har  god kännedom om varandras professioner  och att  de  har  ett  gott  samarbete.  För  den 
utomstående kan det även upplevas som att alla närvarande pratar om alla delar av vården och 
att de delar på samtliga arbetsuppgifter. Att teamet tolkas på detta sätt innebär inte att alla 
innehar samtliga arbetsuppgifter utan att det upplevs på ett sådant sätt är ett resultat av ett gott 
samarbete mellan de olika professionerna där de tagit ett steg bort från hierarkier och att de 
känner sig bekväma i att diskutera varandras professioner. Vyt (a.a.) menar att fungerande 
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team är ett team som är intresserade av helhetssynen på vården och därigenom intresserar sig 
för varandras kunskapsområden och inte bara har fokus på det egna kunskapsområdets. (a.a.). 
Oliver  (2006)  intervjuade  sjukhuskuratorer  angående  deras  upplevelse  av  interdisciplinärt 
teamarbete. Resultaten visar att trots att kuratorerna själva upplevde att en holistisk syn på 
patientvården  präglade  arbetet  både  hos  dem  själva  och  hos  teammedlemmarna  men  att 
teamet ändå dominerades starkt av den medicinska disciplinen. Kuratorerna upplevde att det 
psykosociala  arbetet  marginaliserades  och  Oliver  menar  att  det  var  en  av  de  stora 
utmaningarna för sjukhuskuratorerna, att arbeta i en medicinsk disciplin som nästan enbart 
fokuserar på fysiska aspekter av patientens vård (a.a.). 

Eldh (2008) uppmanar vårdpersonalen i hälso- och sjukvården att ha en gemensam dialog 
med patienten för  att  öka patientens deltagande i  den egna vården.  I  en  studie utförd  på 
hjärtsjukas upplevelse av delaktighet i vården och vårdbesluten visar den på vikten av att 
vårdpersonalen  lyssnar  på  patienten  och  att  skapa  utrymme  för  patienten  att  vara  en 
deltagande  medlem i  det  team som den  är  involverad  i.  Eldhs  studie  visar  även  att  det 
patienterna upplevde minskade deras delaktighet allra mest var när vårdpersonalen inte såg 
patienten och när patienten saknade information. En av de slutsatser som författaren drar är att 
en god kommunikation banar för att patienten upplever sig mer delaktig i vårdprocessen (a.a., 
2008).

Fossum (2007)  menar  att  i  många  av  de  fall  där  patienter  har  klagomål  mot  hälso-  och 
sjukvårdsinsatser  så  handlar  det  ofta  om  att  de  har  upplevt  ett  dåligt  bemötande  från 
personalen. Att personalen innehar ett gott bemötande är en stor förutsättning för att patienter 
och  deras  närstående  ska  uppleva  en  god  vård  (a.a.).  Patienter  som  är  delaktiga,  blir 
informerade  och får  kunskap om både  sjukdomstillstånd  och behandlingar  upplever  ökad 
trygghet och delaktighet och är i slutändan mer nöjd med vården än en patient som inte fått 
samma möjligheter. Dessutom visar studier att en upplevd högre delaktighet i vården främjar 
läkningsprocesser samt att de som är välinformerade och har förståelse för sjukdomen har 
mindre smärta och färre komplikationer. Det är därför av yttersta vikt att all vårdpersonal får 
fortbildning i bemötande och i patientkommunikation (Larsson m.fl., 2008). 

Den tidigare forskningen konstaterar sammanfattningsvis att det finns multiprofessionella 
team med olika grad av integrering och gränsdragning. Ett team med tydliga gränser mellan 
professionerna men där medlemmarna har god kunskap om varandras områden underlättar 
samverkan och bidrar till att alla teammedlemmars spetskompetens utnyttjas. Detta bekräftas 
av ytterligare en studie som även belyser att ett sådant teamarbete präglas av en låg grad av 
hierarki och bidrar till en önskvärd helhetssyn på patienten. Vidare visar forskningen att 
kuratorer ofta upplever sig ha svårt att föra fram det psykosociala perspektivet i mötet med 
patienten inom sjukvården som är starkt medicinskt präglad. Slutligen kan nämnas att en 
dialog med patienten som baseras de professionellas kommunikativa färdigheter främjar 
patientens delaktighet i vården. En större delaktighet och ett gott bemötande samt information 
och kunskap om sjukdom och vårdplan leder till större nöjdhet inom patientgruppen, vilket 
ökar graden av hälsa.
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3. TOLKNINGSRAM
Nedan följer  de ramar, teorier och begrepp som tillsammans utgör  den analysmodell  som 
används för att tolka det empiriska materialet. 

3.1 Lagstiftning för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, lag 1982:763) syftar till att ange de lagmässiga ramar som 
arbete inom hälso- och sjukvården skall grunda sig på. I korthet handlar lagen bland annat om 
att målet för sjukvården är en god hälsa och vård på lika grunder för hela befolkningen och att 
vården ska ges med respekt för människors värde och deras värdighet. I § 2a anges de krav 
som ställs på personalen vad gäller en god vård:

 
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven 
på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall 
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till 
hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, 
snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd (HSL 
2006:493). Lag (2006:493). 

HSL berör all personal inom den svenska hälso- och sjukvården. Larsson (2008) menar att 
lagens utformning utgår från ett perspektiv där patienten anses vara i en utlämnad och sårbar 
position  gentemot  ett  stort  antal  professionella.  Lagen  syftar  till  att  skapa  utrymme  för 
patienten att vara delaktig och aktiv i den egna vården (a.a.). 

3.2 Teamarbete i rehabiliteringsmedicinsk miljö 
Teamarbete svarar mot behovet av samverkan mellan olika parter. I rehabiliteringsmedicinska 
sammanhang innebär  detta  ett  samarbete  mellan de  verksamma yrkesprofessionerna  vilka 
vanligtvis  omfattar  läkare,  kurator, sjukgymnast  med  flera.  Teamets medlemmar  är  valda 
utifrån deras kompletterande kompetenser för att bidra till en helhetssyn på patientens vård 
utifrån respektive kunskapsområde.  Tanken är att  de professionella ska täcka de delar  där 
patienten kan vara i behov av stöd och hjälp, rehabilitering, för att kunna komma tillbaka till 
ett  vardagligt  och  funktionellt  liv (Lundgren  och  Molander,  2008).  Under 
rehabiliteringsperioden träffas teammedlemmarna kontinuerligt i teamsamtal både med och 
utan patient. I  teamets möte med patienten diskuteras rehabiliteringsprocessen, exempelvis 
sjukdomsbild, framsteg och träningsmål. I mötet ska patienten med eventuella medföljande 
närstående ha möjlighet att delge sina åsikter samt att ställa frågor (internt dokument 1, 2007). 

Varje teamsamtal ska utgå ifrån en mötesordning. Mötet bör öppnas genom att läkaren eller 
annan lämplig teammedlem informerar om tid för  mötet och att  dokumentation sker i  en 
rehabplan som patient sedan får en kopia av. Där kan hon eller han bland annat se hur
träningen  kommer  att  läggas  upp  framöver.  Närvarande  sjuksköterska  är  ansvarig  för 
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dokumentation av mötet. Under teamsamtalet diskuteras patientens träningsmål och samtliga 
professionella delger de närvarande sin aktuella bedömning. Vid behov revideras patientens 
rehabiliteringsplan. Läkaren avslutar mötet genom att uppmuntra och berömma patienten för 
framsteg, sammanfatta de mål som har diskuterats, informera om framtida träningsmöjligheter 
samt upprepa viktiga tider och datum (internt dokument 1, 2007). 

3.3 Rollteori 
Rollbegreppet  innebär  att  den  position  som  en  individ  tillfälligt  har  i  ett  visst  socialt 
sammanhang tillskrivs en uppsättning beteenden och/som kräver att individen handlar utifrån 
detta. Det är omgivningens förväntningar på en viss roll som får personen att anpassa sitt 
beteende så att det stämmer överens med dessa. Beteendet kan även baseras på individens 
föreställning om att omgivningen har vissa förväntningar på en specifik roll. En person kan 
uppleva svårigheter med att leva upp till de förväntningar som en viss roll innebär och det kan 
också ställa till problem då två eller flera roller som en individ har hamnar i konflikt med 
varandra, såsom exempelvis yrkesroll  kontra föräldraroll (Jeffmar, 1987). Då en person är 
osäker  på  vad  en  viss  roll  kräver  av  denne  så  används  begreppet  rollosäkerhet  eller 
rollambiguitet (Payne, 2009).  
Roller i en grupp bidrar till att skapa struktur och fördela uppgifter samt ger trygghet och 
förutsägbarhet då gruppmedlemmarna dels vet vad de kan förvänta sig av varandra och dels 
vad andra har för förväntningar på dem. På gruppnivå kan det föreligga rollkonflikter då två 
personer inte är överens om vem som ska inneha en viss roll i gruppen (Nilsson, 2005). Det 
finns olika rolltyper beroende på vilken sorts grupp en individ befinner sig i,  t.ex. sociala 
vänskapsroller, familjeroller eller yrkesroller (Dimbleby & Burton, 1999). 

3.3.1 Yrkesroller
Den yrkesroll en individ har bygger på exempelvis en viss utbildning eller en viss befattning. 
Till  rollen  hör  förväntade  kunskaper,  egenskaper  och  beteenden.  Yrkesrollen  ger  en 
gemensam bild av alla individer som ingår i en viss rollkategori, exempelvis “sjuksköterska”, 
trots individuella skillnader dem emellan. Rollen regleras vidare av de lagar och förordningar 
som råder i den kontext där den yrkesverksamma befinner sig (Thornquist, 2001). Inom ett 
multiprofessionellt team ryms en rad olika yrkesroller. I ett rehabiliteringsteam av sådant slag 
ingår  ofta  följande  professioner  med  tillhörande  olika  specifika  rollförväntningar  och 
kompetensområden i ett teamarbete/under ett teamsamtal:

Till  kuratorsrollen  hör  att  bidra  med  ett  psykosocialt  perspektiv  i  patientens 
rehabiliteringsprocess.   Detta  innebär att ha kunskap om hur en sjukdom kan påverka en 
individ och dess omgivning och även ha kännedom om det stöd i samhället som finns för en 
patient utanför sjukvården. Utifrån detta erbjuder kuratorn vid behov stöd- och krissamtal till 
både  patient  och  närstående  (Lundin,  2007).  Kuratorn  ser  individen  i  dennes  sociala 
sammanhang och tar hänsyn till bland annat hemförhållande och arbetssituation. Yrkesrollen 
innefattar även att ha insikt i samhällsresurser som patienten kan vara i behov av exempelvis 
hemtjänst, färdtjänst och sjukpenning (internt dokument 2, 2007).

Rollen som sjuksköterska och undersköterska i ett teamarbete innefattar att ha kunskap om 
hur patientens omvårdnad ska tillgodoses på bästa sätt (Lundgren och Molander, 2008). 
Sjuksköterskan har ansvar för att dokumentera det som sägs under teamsamtalet (internt 
dokument 1, 2007) och samordna patientens rehabiliteringsschema. Undersköterskan sköter 
patientens basala omvårdnad (Lundgren & Molander, 2008).

Arbetsterapeutens uppgift är att utröna patientens möjligheter och begränsningar att klara den 
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personliga vården och andra dagliga aktiviteter. Vidare formulerar denne ett träningsprogram i 
syfte att stärka patientens självständighet. Hos arbetsterapeuten får patienten hjälp att utveckla 
samspelet mellan kognitiva och kroppsliga förmågor i olika moment för att klara den egna 
livsföringen,  såsom planering och genomförande av vardagliga sysslor. Om patienten är i 
behov av hjälpmedel av olika slag eller bostadsanpassning kan arbetsterapeuten hjälpa till 
med detta (Lundgren & Molander, 2008).  

Till  rollen  som  sjukgymnast  hör  att  ha  kunskap  om  funktionaliteten  i  stödje-  och 
rörelseorganen. Tillsammans med patienten testas och  tränas uthållighet, kondition, balans, 
rörlighet och styrka. Patienter som är i behov av exempelvis rullstol eller rullator får hjälp 
med detta av sjukgymnasten (Lundgren & Molander, 2008).

Läkarens  uppgift  är  att  ge medicinska och biologiska förklaringar  vad gäller  patienternas 
situation för både patient och teammedlemmar. I teamet är läkaren vanligtvis den person som 
formellt fattar övergripande beslut angående patienternas vård. Han eller hon är även den i 
teamet med djupast kunskap om medicinska behandlingsformer. I läkarrollen ingår också en 
beslutsfattande och styrande ledarroll (Lundgren & Molander, 2008). Med rollen som ledare 
följer ett ansvar att upprätthålla mötets struktur (internt dokument 1, 2007)

3.3.2 Patientrollen
De egenskaper och beteenden som tillskrivs patientrollen har förändrats över tid. Tidigare 
förväntades patienten vara mer passiv i sin vård och utan vidare diskussion acceptera det som 
de professionella sade. Idag förväntas patienten att vara mer aktiv i sin behandling och har 
möjlighet att ifrågasätta och ta egna initiativ (Larsson, 2008). Positionen som patienten har i 
mötet kan vidare påverkas av andra samhälleliga föreställningar knutna till exempelvis kön, 
klass,  kultur  och  ålder. Dessa  föreställningar  kan  till  exempel  kopplas  till  hur  en  man 
respektive  kvinna  förväntas  agera  i  samhället  i  stort  och  därmed  även  i  ett  möte  med 
professionella  (Meeuwisse  m.fl.,  2006).  Patientrollen  kan  därmed  påverkas  av  andra 
rollförväntningar vilket kan ha inverkan på hur den individuella patienten agerar i mötet.

3.4 Kommunikationsteori
All kommunikation består på tecken och signaler som skickas mellan minst två parter. Tecken 
och signaler är av både verbal och ickeverbal karaktär och består av olika budskap (Eide och 
Eide,  2009).  Ur ett  socialpsykologiskt perspektiv är kommunikation en social  process där 
människor  överför  budskap  och  både  påverkar  och  påverkas  av  andra  människor. 
Kommunikationsprocessen kan i sin tur delas upp i mindre, mer hanterbara delar för att belysa 
viktiga skeenden, exempelvis för att urskilja handlingar och tolkningar av budskap (Nilsson, 
2007). 

En grundläggande modell till hur kommunikationen pågår mellan olika parter utvecklades av 
Carl Hovland och belyser sändare (vem säger), budskap (vad sägs), mottagare (till vem), i 
vilket medium (hur budskapet framförs) samt effekt (budskapets påverkan på mottagaren) 
(Nilsson, 2001). Det är av vikt att ha i åtanke att även om modellen är skapad i en linjär form 
så pågår alltid kommunikationen åt andra hållet likaså (Fossum, 2007).

MODELL 1

 – budskap 
Sändare                                                  mottagare - effekt

                   – medium  
(Carl Hovland i Nilsson, 2007)

11



Sändaren skickar ett budskap genom ett medium till en mottagare vilket i sin tur har en effekt 
på  mottagaren.  En framgångsrik  kommunikation  kännetecknas  av att  det  inte  finns  några 
störande  inslag  i  kommunikationen  samt  att  deltagarna  förstår  varandras  budskap  såsom 
sändaren menar att det ska förstås (Eide och Eide, 2009). Problemet är att budskapen kan 
tolkas  eller  inneha  flera  betydelser  vilket  skapar  en  relativt  stor  risk  för  missförstånd. 
Dessutom  kan  budskapen  ibland  vara  motsägelsefulla,  där  orden  säger  en  sak  men 
kroppsspråket signalerar något annat (Eide och Eide, 2009). När detta sker kallas det vanligen 
för  en  inkongruent  kommunikation.  Med  detta  menas  att  det  finns  en  låg  grad  av 
samstämmighet mellan den verbala respektive den ickeverbala kommunikationen i budskapet. 
Det motsatta, ett kongruent budskap, har en hög grad av överensstämmelse mellan sändarens 
förmedling av det verbala innehållet och det ickeverbalas innebörd (Lundsbye m fl, 2007). 
Inkongruenta  budskap kan medföra  otrygghet  för  mottagaren  av  budskapen då  denne  får 
svårigheter  att  tolka  vad  som  sägs  och  menas.  En  vanlig  anledning  till  inkongruent 
kommunikation är svårigheter för sändaren att kombinera de känslor som denne känner med 
det budskap den vill förmedla (Eide och Eide 2009).

Den professionella kommunikationen särskiljer sig från en vardaglig kommunikation då den 
baseras på yrkesroll, professionens grundläggande värderingar samt den kontext som parterna 
befinner sig i. Till hälso- och sjukvården söker sig människor för att få hjälp och därmed bör 
den professionella kommunikationen vara baserad på de yrkesetiska mål som sjukvårdens 
arbete vilar på. Målen innefattar bland annat att tillgodose patientens behov, vara respektfull 
samt främja delaktighet. I professionella sammanhang kan faktorer som yrkesstatus påverka 
hur parterna tolkar de verbala och ickeverbala budskapen (Eide och Eide, 2006, 2009). 
 
3.4.1 Verbal kommunikation
Den verbala kommunikationen, det vill säga förmedlande av budskap genom ord, är ofta en 
mer medveten form av kommunikation jämfört med den ickeverbala (Lundsbye m fl, 2007). I 
mötet mellan professionell och patienten handlar dialogen om att skapa ett samtalsklimat som 
präglas  av  öppenhet  och  där  båda  parter  är  delaktiga.  Den  professionelle  kan  genom att 
använda  sig  av  ett  aktivt  lyssnande  samt  att  ställa  rätt  typ  av  frågor  främja  ett  sådant 
samtalsklimat  (Eide  och  Eide,  2008).  Det  är  viktigt  att  den  professionelle  är  tydlig  och 
konkret i sitt språk för att underlätta kommunikationen (Nilsson, 2007). 

När den professionelle ställer frågor till patienten så blir svaret ofta olika beroende på hur 
frågan  ställs.  Detta  i  sin  tur  påverkar  samtalets  riktning  och  hur  den  professionelle  och 
framförallt  patienten  upplever  samtalet.  Frågor  delas  vanligen  in  i  två  kategorier,  öppna  
frågor  respektive slutna frågor. Vidare finns det även andra typer av frågor som diskuteras i 
avsnittets slut. De öppna frågorna karaktäriseras av att de bjuder in patienten i samtalet och 
till att patienten får utrymme att förmedla de egna tankarna, de egna känslorna och de egna 
förklaringarna.  Öppna frågor inleds vanligtvis  med  vad,  hur  eller  varför  och genom detta 
förmedlar den professionelle att patienten har ett fritt utrymme i svaret och i samtalet. De 
slutna frågorna karaktäriseras av att svaren nästan enbart kan besvaras med ja eller nej. Detta
kan vara positivt när den professionelle vill ha information av patienten men är begränsande 
när det kommer till att involvera patienten och skapa delaktighet i samtalet. För många slutna 
frågor kan innebära att den professionella styr samtalet allt  för mycket vilket kan hämma 
patientens  utrymme att  fritt  berätta.  Ledande  frågor  är  en  annan  typ  av  frågor  som bör 
undvikas då svaret redan finns inbakat i  frågan. Detta kan signalera till  patienten att den 
professionella inte är intresserad av ett annat svar än det som gavs. Sammansatta frågor, det 
vill säga flera frågor i en, bör undvikas då de kan skapa förvirring och otydlighet gällande vad 
patienten ska svara på (Eide och Eide, 2009).
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När patienten talar är det viktigt att den professionelle har ett aktivt lyssnande och att den 
förmedlar ett intresse för patienten. Ett aktivt lyssnande innebär att den professionelle verbalt 
bekräftar att denne lyssnar på patienten genom inskjutande av småord. Uppmaningar från den 
professionelle  skapar  utrymme  för  patienten  att  fortsätta  berätta.  Att  ge  patienten  ett 
erkännande innebär att bekräfta att denne har gjort någonting rätt eller bra. Detta innefattar 
även värderande kommentarer såsom Det är många som tänker som du och Det genomförde 
du verkligen bra . Andra sätt att vara aktiv i lyssnandet är att parafrasera – omformulera – 
patientens  yttrande  med  nya  ord.  Om patienten  uttrycker  känslor  kan  den  professionella 
verbalt synliggöra detta genom att exempelvis säga Jag ser att du är ledsen vilket kallas för 
att spegla känslor (Eide och Eide, 2009). Dessa tekniker förutsätter en empatisk förmåga som 
innebär  att  kunna sätta  sig  in i  någon annans situation och att  förstå  dennes känslor  och 
reaktioner (Eide och Eide, 2006).

3.4.2 Ickeverbal kommunikation
Lundsbye m.fl. (2007) menar att allt beteende är kommunikation och att det därigenom är i 
princip omöjligt att inte kommunicera. Ickeverbal kommunikation sker i viss utsträckning på 
en omedveten nivå vilket kan innebära att om sändaren inte är uppmärksam kan denne skicka 
motsägelsefulla  budskap  (a.a.).  Den  ickeverbala  kommunikationen  syftar  till  att  ersätta 
och/eller förstärka den verbala kommunikationen (Nilsson, 2007). 
 
För  att  patienten  ska  känna  trygghet  i  mötet  med de  professionella  är  det  viktigt  att  de 
professionellas verbala och ickeverbala budskap är kongruenta. Genom att förmedla samma 
budskap både genom det  sagda ordet  och med kroppsspråk,  ansiktsuttryck, röst  och blick 
skapas tillit till vad som förmedlas. Den professionella bör vara balanserad och lugn i mötet 
med patienten vilket i sin tur bör avspeglas i de ickeverbala budskapen. Exempel på positiv, 
ickeverbal kommunikation är en avslappnad kroppshållning med balanserad gestikulering, en 
lugn röst samt en god ögonkontakt (Eide och Eide, 2008). Vad gäller dialogens tempo menar 
Fossum (2007) att de professionella bör anpassa det efter patientens tempo för att främja en 
dialog. Ett för hastigt eller för långsamt tempo kan leda till att patienten tappar fokus eller har 
svårigheter att följa med i dialogen (a.a.). Att använda sig av beröring kan vara ett sätt att 
förmedla exempelvis  medkänsla eller  tröst.  Innan en professionell  berör  en patient  är  det 
viktigt för denne att veta att kroppskontakt ses på olika sätt av olika människor. Vissa kan 
välkomna en kontakt när kontakten är en tröstande klapp på handen och andra kan rygga 
tillbaka och se på kontakten som en kränkning av det privata utrymmet (Eide och Eide, 2009).

Att aktivt använda tystnad som ett kommunikationssätt kan i sig verka som en paradox. Trots 
detta är tystnaden en effektiv kommunikationsteknik. Bland annat så skapar den utrymme till 
reflektion över vad som sägs eller sker i samtalet för både den professionelle och patienten. 
Utöver detta skapas utrymme för att låta motparten ta plats och att fortsätta berätta. Det är av 
vikt att det finns utrymme för tystnad för att släppa in den andra parten i samtalet. En annan 
viktig del i kommunikationen är att använda sig av icke-ord, exempelvis  mmm. Dessa ord, 
eller ljud, kan användas av den professionelle för att bekräfta att denne följer med i samtalet, 
för att styrka att det som patienten säger är viktigt samt för att uppmuntra ett fortsatt samtal 
(Eide och Eide, 2009). 

Hur  personalen och patienten väljer  att  placera sig  vid ett  teamsamtal  påverkar samtalets 
utformning. De professionellas placering kan utifrån en individs tolkning förmedla vem som 
är i centrum under samtalet eller vem som har mest makt. Om exempelvis patienten sitter så 
denne kan ha ögonkontakt med alla kan detta förmedla att det är patienten som är i fokus 
under samtalet (Thornquist, 2001).
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3.4.3 Struktur på samtalet
Professionella samtal delas vanligtvis in i tre delar – en början, en huvuddel och ett avslut. En 
god början innebär att  en relation etableras och att ramar kring samtalet förmedlas såsom 
syfte, tidsrymd och plats tydliggörs. Syftet är att skapa kontakt, förmedla trygghet samt bjuda 
in patienten att aktivt delta i samtalet. Samtalets huvuddel omfattar att fullfölja det som är 
syftet med samtalet. Det är viktigt att under samtalet bibehålla en öppen och lugn miljö samt 
att främja dialog och delaktighet. I avslutningen bör den professionelle tydligt ta initiativ till 
detta genom att sammanfatta vad som sagts samt att framhålla eventuella beslut som tagits 
(Eide och Eide, 2009). Det sista som sägs i samtalet är vanligtvis det som patient tar med sig 
och minns tydligast. När den professionella håller sig inom de sagda tidsramarna förmedlas 
pålitlighet och trygghet till patienten (Eide och Eide, 2006). Detta kan vidare jämföras med 
avsnitt  3.2  rörande  den  strukturella  uppbyggnaden  av  teamsamtal  i  en 
rehabiliteringsmedicinsk miljö. 

3.5 Maktaspekt utifrån kommunikation och roller
Professionella och patienter inom hälso- och sjukvård befinner sig i olika hierarkiskt ordnade 
sociala  sammanhang.  Överst  finns den vårdpolitiska hierarkin där  politiska beslut  tas  och 
vårdorganisationen administreras där politiker och direktörer har den övergripande makten. 
Nästa  hierarki  finns  inom  den  medicinska  institutionen  och  organiseras  utifrån  hur  den 
beslutande makten fördelas mellan chef och övriga anställda.  En tredje dimension är den 
allmänna vårdhierarkin som rymmer den överordnade vårdpersonalen och den underordnade 
patienten (Vinthagen i Fossum, 2007). 

Den formella hierarkin i ett institutionellt sammanhang hör ofta tätt samman med yrkesroller 
och status. Läkarrollen innefattar en ledarroll, och hamnar därmed högt i den institutionella 
hierarkin. Yrkesrollen “läkare” tillskrivs en auktoritet i jämförelse med övrig vårdpersonal, 
vilket hör samman med specifika förväntningar på rollen (Thornquist, 2001).

Även Thornquist (2001) framhåller att relationen mellan patient och vårdpersonal ses som 
asymmetrisk  då  det  råder  en  obalans  mellan  parterna  i  makt  och  auktoritet.  Patienten  är 
hjälpsökande och de professionella har de kunskaper  och verktyg som krävs för att  möta 
hjälpbehovet (a.a.). 

Enligt Vinthagen (Fossum, 2007) finns det ett antal maktformer inom sjukvården.  Några av 
dessa är:
! diagnosmakt – de professionella har makten att definiera patientens sjukdom.
! informationsmakt  –  förkunskaper  och  information  om  patientens  fall  bidrar  till  de 

professionellas överordning då de kan välja att dela med sig eller undanhålla viss fakta.
! Vidare kan de anpassa informationen och göra den begriplig.  Även patienten har viss 

informationsmakt eftersom denne själv bestämmer vad hon eller han vill berätta. 
! dagordningsmakt – de professionella beslutar om vad som är relevant att ta upp under ett 

samtal  med  patient.  Hur  mycket  information,  när  den  ska  ges,  vilka  som ska  ingå  i 
patientens behandling samt vilka insatser som tas upp avgörs av de professionella.

! resursmakt – patienten är ofta, i egenskap av att vara just patient, fysiskt och/eller psykiskt 
resurssvag.  De professionella besitter makten att  fördela organisationens olika resurser 
alternativt att förvägra patienten detta. 

De professionella  befinner  sig  därmed i  en överordnad position gentemot patienten vilket 
utifrån de förutsättningar som råder är oundvikligt (Vinthagen i Fossum, 2007). 
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Hälso- sjukvårdslagen § 2a (2006:493) syftar till att öka patientens möjlighet till delaktighet i 
den egna vården. Ytterligare ett sätt att jämna ut obalansen i maktfördelningen är genom att 
de professionella har goda kommunikationsfärdigheter. Genom god kommunikation kan de 
professionella  till  exempel  anpassa  informationen  och  göra  den  begriplig  för  patienten 
(Vinthagen i Fossum, 2007). 

Ovanstående  analysmodell  har  utvecklats  utifrån  Hälso-  och  sjukvårdslagen  som  är  det 
regelverk som gäller övergripande i den kontext där studien genomförs. Inom denna kontext 
finns  den  rehabiliteringsmedicinska  kliniken,  där  patienten  får  vård  utifrån  ett 
helhetsperspektiv.  Teamarbetet  svarar  mot  behovet  av  samarbete  mellan  de  olika 
professionerna  och  under  teamsamtalen  diskuteras  patientens  rehabiliteringsplan.  Inom 
kliniken där teamsamtalen hålls finns en rad olika informella samt institutionella positioner 
vilka alla tillskrivs roller utifrån vad omgivningen förväntar sig av dem. Vad de yrkesroller 
som finns bland de verksamma tillskrivs baseras främst på utbildning och tilldelad befattning. 
Mellan dessa yrkesprofessionella pågår ständigt kommunikation. Denna kommunikation kan 
delas upp i verbal och ickeverbal kommunikation, vilket samspelar i mötet med patienten, och 
leder  till  kvalitativa  skillnader  i  arbetet  beroende  på  hur  det  används.  Roll-  och 
kommunikationsperspektivet rymmer en maktaspekt där exempelvis vissa roller överordnas 
andra  och  god  professionell  kommunikation  kan  bidra  till  en  mer  jämlik  maktfördelning 
medan en ickefungerande sådan kan leda till  motsatsen. I det följande avsnittet diskuteras 
tillvägagångssättet för studien från början till slut och sedan följer resultat med analys och 
slutdiskussion.

4. METOD 
I  nästkommande  del  diskuteras  studiens  metodologiska  tillvägagångssätt  samt 
forskningsetiska övervägningar och reflektioner.

4.1 Urval och tillvägagångssätt
Syftet  med  studien  är  att  analysera  fyra  multiprofessionella  teamsamtal  vid  en 
rehabiliteringsmedicinsk klinik med avseende på hur kommunikationen gestaltar sig mellan 
patient, dennes närstående samt de i teamet ingående professionella aktörerna. För att kunna 
genomföra  studien  valdes  att  kontakta  en  rehabiliteringsmedicinsk  klinik  utifrån 
tillgänglighet.  Detta  innebär  att  den  medverkande  kliniken  valdes  ut  genom  att 
tillgänglighetsurval  (Marlow,  2005).  Med  hjälp  av  en  anställd  på  kliniken  tillfrågades 
klinikchefen och en av överläkarna om det fanns intresse att medverka vilket resulterade i ett 
positivt gensvar. Innan studien kunde inledas skrev författarna på ett sekretessavtal. 

I  nästa  steg  togs  hjälp  av  den  klinikanställde  för  att  hitta  lämpliga  team  att  observera. 
Framförallt valdes de observerade teamen utifrån tillgänglighetsprincipen men exkluderande 
kriterier  var  om tolk medverkade under teamsamtalet  då författarna ansåg att  detta skulle 
påverka kommunikationen i allt för hög grad. När fyra lämpliga teamsamtal setts ut i samråd 
med den klinikanställde formulerades samtyckesdokument. Två versioner skapades, ett  till 
medverkande  personal  (bilaga  1)  och  ett  till  patient  och  närstående  (bilaga  2).  Den 
klinikanställde förmedlade samtyckesdokumentet till all klinikpersonal via mail och samlade 
sedan in dessa. De samtyckesdokument som var riktat till patient och närstående förmedlades 
med hjälp av utvalda nyckelpersoner i personalen. Detta förfarande valdes utifrån respekt för 
patientens och närståendes integritet. Inför de utvalda teamsamtalen säkerställde författarna 
att samtliga deltagare lämnat sitt samtycke till delaktighet i studien. Det var av extra vikt att 
säkerställa  detta  då  sammansättningen  av  de  yrkesprofessionella  skiftade  mellan 
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teamobservationerna.  De  medverkande  yrkesprofessionerna  är  därmed  inte  konstant  i  de 
filmade teammötena. I de fyra teamsamtalen ingår även fyra olika patienter med närstående. 
Författarna har dock valt att inte fördjupa sig i patienternas olika bakgrund eller sjukdomsbild 
i någon större utsträckning, då fokus för uppsatsen är de yrkesprofessionella.   

Varje teamsamtal föregås av ett förteam där de professionella har ett beredande möte utan 
patient i rummet där samtalet ska ta vid. Utifrån rådande förutsättningar valde författarna att 
rigga videokameran i rummet innan förteamet för att i största möjliga utsträckning undvika att 
störa i arbetsmiljön. Då studiens fokus är de professionella i teamet placerades videokameran 
så att patient och närstående i så stor utsträckning som möjligt skulle hållas utanför bilden. 
Utöver detta sades till teammedlemmarna hur patienten och de närstående önskvärt skulle 
placeras för att inte vara i fokus under observationen. Författarna valde att starta inspelningen 
i samband med förteamets början för att undvika att störa teamets arbete. Detta innebar att 
även förteamen filmades men utifrån studiens syfte valdes att vid genomgången av materialet 
inte titta på förteamen för att undvika bias i analysen av teamsamtalen. Under inspelningarna 
av teamsamtalen som pågick mellan ca 30-45 minuter väntade författarna utanför och vid 
teamsamtalets slut inhämtades videokameran. Materialet fördes sedan över från videokameran 
till en av författarnas datorer, efter detta påbörjades transkribering samt analys av materialet. 
Under forskningsprocessen fördes kontinuerligt anteckningar dels för dokumentationens skull 
och dels för att undvika bias. Marlow (2005) menar att detta är ett sätt att säkra en kvalitativ 
forskningsprocess. 

4.2 Avgränsningar
Då studien syftar till  att  belysa kommunikationen i  teamsamtalet med patienten har ingen 
jämförelse med det förteam som vanligtvis hålls innan ett teamsamtal gjorts. Vidare utgår 
studien från de professionella yrkesrollerna och har inget fokus på informella roller som kan 
påverka  samspelet  i  en  grupp.  Då  varje  teamsamtal  omfattade  mellan  30-45  minuters 
videoobservation  valdes  att  begränsa  antalet  filmningar  till  fyra  tillfällen  för  att  hålla 
bearbetningen av datamaterialet på en hanterbar nivå. Utifrån att studiens analyssteg innehöll 
ett flertal moment skulle ett större antal filmningar bli svåranalyserat. 

4.3 Sökning av litteratur och tidigare forskning samt sökord
Under forskningsprocessen är det centralt att söka relevant litteratur och tidigare forskning 
kopplade till studiens problemområde. En översiktlig genomgång av aktuell och relevant data 
skapar större förståelse för det som studeras samt är av vikt för att förankra studien i ett vidare 
sammanhang (Marlow, 2005).  I  ett  första  steg valdes  att  påbörja  litteraturanskaffningen i 
Örebro  Universitetskatalog  LIBRIS  och  författarna  tog  i  detta  skede  en  utgångspunkt  i 
studiens  syfte  och  frågeställningar  för  att  hitta  relevant  litteratur. I  aktuell  litteratur  fann 
författarna sökord som användes för vidare sökning både i LIBRIS men även i tillgängliga 
databaser via Örebros Universitetsbiblioteks hemsida (www.oru.se).  De första sökningarna 
efter vidare litteratur och relevant forskning gjordes i CSA Illimina Social Scienses och Social 
Services, men då studiens fokus är teamarbete vilket är en vanlig förekommande vårdrelaterad 
arbetsform enligt bland andra Lundgren och Molander (2008) breddades sökningen till  att 
inkludera databasen PUBMED. Vidare gjordes även sökningar via www.oru.se i DIVA och i 
Elin@Örebro,  Google samt Google Scholars.  

De sökord som användes i  olika former samt i  olika kombinationer var:  kommunikation, 
patient,  makt,  multiprofess*,  interdisciplin*  team*,  team*,  möte,  hälso-  och  sjukvården, 
kurator,  läkare,  rehabilitering*,  rehabiliteringsmedicin,  kunskapsområde,  disciplin  och 
hierarki. Även de engelska motsvarigheterna communication, patient, power, team, meeting, 
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multiprofessional,  interdisciplinary,  healthcare,  hospital  social  workers,  doctor, 
rehabilitation*, medicine, disciplin och hierarchy. 

Att vara källkritisk menar Silverman (2005) är av högsta vikt för att förankra studiens resultat 
i ett teoretiskt sammanhang, användandet av felaktiga källor påverkar studiens resultat och 
tillförlitlighet. Författarna har utifrån detta varit noggranna i att använda forskningsmässigt 
granskade källor i så aktuell form som funnits.

4.4 Val av metod
Då studien syftade till att undersöka hur kommunikationen gestaltas i teamsamtal valdes en 
kvalitativ forskningsansats (Marlow, 2005) som syftar till att genom observation och tolkning 
av  ett  visst  fenomen  skapa  förklaringsmodeller  till  det  undersökta  fenomenet. 
Forskningsfrågan  styr  vilken  metod  som  kan  ses  vara  mest  lämpad  för  att  undersöka 
fenomenet (a.a.) och utifrån detta valde författarna att videofilma teamsamtalen för att sedan 
göra en observationsanalys av dessa. Att  videofilmning ansågs vara ett  lämpligt  metodval 
baserades bland annat på att studien har en etnometodologiskt utgångspunkt vilket syftar till 
att analysera kommunikationsprocesser mellan individer i en specifik social miljö (Asplund, 
1987; Silverman, 2005). Genom att videofilma teamsamtalen gavs möjligheten för författarna 
att  kunna  se  kommunikationsprocesser  i  rummet  ett  flertal  gånger  vilket  var  av  vikt  för 
forskningsfrågan. Enligt Arendt Rasmussen (Arendt Rasmussen i Dirckinck-Holmfeld, 1997)

kan  videoobservationer  ses  som ett  unikt  sätt  att  studera  och  analysera  specifika  sociala 
situationer.  En  varning  gällande  videobservationer  är  att  forskaren  inte  bör  se 
videoobservationer som mer användbara eller friare från tolkning än observationer gjorda i 
traditionell  mening  (Kvale,  1997).  Videobservationerna  bör  ses  som  ett  synsätt  eller 
perspektiv som är lika färgat av forskarens tolkning som en traditionell observation (Arendt 
Rasmussen i Dirckinck-Holmfeld, 1997). Författarnas val av videokamera var inte utifrån en 
tanke  om att  metodvalet  skulle  resultera  i  en  mer  sanningsenlig  analys  av  teamsamtalen. 
Videokameran valdes för att  denna som medium gav möjligheten att  göra både ljud- och 
bildupptagningar vilket krävdes för att  studiens syfte skulle kunna besvaras. Dock skedde 
videoobservationerna  med en  medvetenhet  vad gällde  att  videokamerans  troliga effekt på 
deltagarna under teamsamtalen. 

4.5 Analys och bearbetning av materialet 
Efter att datainsamlingen färdigställts valdes att transkribera materialet för att göra det mer 
överskådligt. Kvale (1997) menar att transkribering är ett vanligt förfaringssätt i analysering 
av  data  som  är  i  form  av  ljudupptagningar  men  att  detta  är  förknippat  med  en  viss 
problematik. Främst är att forskaren i transkriberingen av materialet gör en tolkning av vad 
som sägs och att materialet blir en rekonstruktion av datamaterialet. Ett sätt för forskaren att 
verka för en transkribering som är så sann mot ursprungsmaterialet som möjligt är att försöka 
skapa  en  plan  för  utskriftsförfarandet  (a.a.).  Författarna  valde  att  transkribera 
ljudupptagningarna samt att efter slutförd transkribering tillsammans gå igenom datan för att 
verifiera att det nedskriva ordet i så stor utsträckning som möjligt stämde överens med det 
som  sades  i  teamsamtalen.  Noggrannhet  i  transkriberingsmaterialet  är  även  något  som 
Marlow (2005) framhåller som något som en absolut nödvändighet så att datamaterialet inte 
leder till felaktiga analyser och resultat. Trots ett flertal genomlyssningar av materialet var det 
några få yttranden under samtalen som inte kunde härledas till en viss person. Dessa valdes att 
markeras som bortfall i materialet. 
När videoobservationerna transkriberats påbörjades det första analyssteget. I en studie som 
har vissa gemensamma drag som denna, utförd av Hedberg m. fl (2008), valde forskarna att 
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räkna antalet ord yttrade av närvarande i teamsamtal för att urskönja vem som hade det största 
procentuella utrymmet vad gällde det talade ordet. Då en av studiens frågeställningar syftade 
till att belysa det fördelade talutrymmet i teamsamtalen valdes att följa denna analysmetod. 
Detta  skedde  genom  en  sammanställning  av  de  yttrade  orden  från  varje  deltagare  vid 
respektive teamsamtal och sedan en uträkning fördelat i procent. 

För  att  i  nästkommande  analyssteg  kunna  analysera  vilka  kunskapsområden  som  var 
dominerade i  samtalet  valdes att  skapa ett  strukturerat  observationsschema (bilaga 3).  Då 
syftet var att synliggöra hur de olika professionernas kunskapsområden diskuterades under 
teamsamtalet  skapades  schemat  utifrån  Lundgren  och  Molanders  (2008)  beskrivning  av 
kunskapsområden  representerade  i  multiprofessionella  team.  Det  strukturerade 
observationsschemat hjälpte författarna att analysera kring vilka samtalsämnen teamsamtalen 
berörde. Tillvägagångssättet skedde på så vis att författarna analyserade det transkriberade 
materialet och placerade in samtalssekvenser i observationsschemat. 

I  det  tredje  och  slutgiltiga  analyssteget  valdes  att  tematisera  teamobservationerna  i 
kombination med det transkriberade materialet. Tematisering innebär enligt Kvale (1997) att 
forskaren använder sig av teoretiska begrepp för att skapa förstående i en kvalitativ analys. 
Författarna utgick från kommunikations- och rollteori samt ett maktperspektiv i granskning av

materialet och noterade kommunikationsslingor som var av intresse i ljuset av dessa teorier 
och  begrepp.  De  kommunikationsslingor  som  valdes  ut  exemplifierade  i  vissa  fall 
återkommande passager i samtliga teamsamtal och i andra fall situationer som var av extra 
intresse  utifrån  valda  analytiska  begrepp.  Återkommande  situationer  och  unika  passager 
sammanställdes  sedan  för  att  gestalta  den  verbala  och  ickeverbala  kommunikationen  i 
rummet.

4.6 Forskningsetiska överväganden
Innan forskarna initierar studien är det av yttersta vikt att vissa forskningsetiska övervägande 
tas. Kvale (1997) menar att forskarna ska reflektera över om och på vilket sätt forskningens 
syftar till en ökad förståelse för det undersökta fenomenet samt vilka fördelar som finns med 
studien.  Då  studien  syftar  till  att  undersöka  teamsamtal  vid  klinik  innefattar  detta  ett 
patientdeltagande  i  videoobservationerna  även  om fokus  främst  är  på  teammedlemmarna. 
Utifrån  det  faktum  att  teamsamtalen  syfte  är  att  öka  patientens  delaktighet  beslutade 
författarna efter övervägande i samråd med handledare samt klinikanställd att studien kunde 
genomföras. Einarsson & Hammar-Chiriac (2002) skriver att det är forskarens skyldighet att 
de individer som deltar i en studie inte tar skada av detta. Förtjänsten av den kunskap som 
studien kan ge måste alltid vägas emot tänkbara negativa konsekvenser för deltagarna såsom 
fysisk eller psykisk skada, kränkning eller obefogat intrång i privatlivet. Överenskommelsen 
mellan kliniken och författarna blev därför att sekretessavtal skrevs under av författarna, att 
de deltagande patienterna och närstående inte stod i fokus för studien samt att videokameran 
inte var riktad mot teammedlemmarna. 

För att skydda undersökningspersoner och uppgiftslämnare har forskaren vissa etiska krav att 
uppfylla  redan  innan  data  samlas  in.  Informationskravet innebär  att  forskaren  ska  tillstå 
deltagarna med information om syfte och vilka omständigheter som råder. Samtyckeskravet 
syftar till att undersökningspersonerna ska lämna sitt medgivande till att delta i studien under 
de premisser som råder. Medverkan från deltagarnas ska ske av egen fri vilja (Einarsson & 
Hammar-Chiriac, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska skydda deltagarnas 
identitet  genom att  göra det  omöjligt  för dem som tar del av forskningen att  utröna vem 
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personen/personerna  är. Detta  innefattar  att  forskaren  låter  bli  att  redovisa  data  som gör 
personen identifierbar, som exempelvis namn och utmärkande detaljer, samt förvarar material 
och  personuppgifter  så  att  ingen  utomstående  kan  få  tag  på  det  (Einarsson  & Hammar-
Chiriac, 2002; Kvale, 1997). Utifrån ovanstående tre forskningsetiska krav valde författarna 
att  sammanställa  ett  informerat  samtycke.  I  det  informerade  samtycket  delges  deltagarna 
uppgifter om studiens övergripande syfte och uppbyggnad, vilka metoder som kommer att 
användas  samt vad  som är  värdet  av  studien kontra  eventuella  risker. Vidare säkerställer 
informerade samtycke deltagarnas frivilliga medverkan och deras rätt att när som helst under 
forskningsprocessen dra tillbaka sitt samtycke (Marlow, 2005). Detta är ett sätt för forskaren 
att  uppfylla  informations-  och  samtyckeskravet  Samtyckesdokumenten  skapades  i  två 
versioner, ett riktat till klinikens personal (bilaga 1) och ett riktat till patienter och närstående 
(bilaga  2).  Dokumenten  innehöll  syfte  med  studien,  fördelar  vad  gällde  forskningens 
genomförande, att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att medverkan var frivillig. 
Vidare innehöll den även kontaktuppgifter till forskarna vid frågor eller annat. Kvale (1997) 
menar att det är en balansfråga i vilken omfattning de deltagande ska informeras om syftet 
med studien. För mycket information om studien kan påverka studiens resultat och reliabilitet 
men för lite information kan leda till  att  deltagarna på ett vis förs bakom ljuset  med vad 
studien avser att undersöka och vad de godkänner sitt medverkande i. Författarna övervägde 
noggrant hur studiens syfte skulle formuleras i det informerade samtycket för att deltagarna

inte  skulle  påverkas  i  allt  för  stor  utsträckning  under  videoobservationerna  men  för  att 
samtidigt informeras tillräckligt för att kunna göra ett medvetet val. Enligt Codex regler och 
riktlinjer för forskning (http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml, 1/4, 10.00) så är det viktigt 
att informationen är anpassad till deltagarna och att forskaren använder sig av ett förståeligt 
språk. Formuleringen av språket i  det informerade samtycket diskuterades och en skillnad 
gjordes mellan de två versionerna då de deltog på olika premisser utifrån studiens syfte. Med 
detta menas att studiens fokus på teammedlemmarna i samtalet krävde att personalen delgavs 
en  annan information  än  den information  som riktades  till  patient  och  närstående  för  att 
uppfylla forskningskravet på ett informerat samtycke. 

4.7 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet
Enligt Marlow (2005) syftar begreppet validitet till om studien granskar det som avses att 
granskas.  Det  är  av  yttersta  vikt  att  forskaren  kritiskt  reflekterar  över  huruvida  de  valda 
metoderna  undersöker  specifikt  det  studien  syftar  till  att  undersöka.  Författarna  valde  att 
genomföra  observationerna  med  hjälp  av  en  videokamera  i  ett  försök  att  fånga 
kommunikationsprocesser i rummet. Alrö och Kristianssen (i Alrö och Dirckinck-Holmfeld, 
1997) menar att videokameran i viss utsträckning kan påverka deltagarna i en observation. 
Författarna anser dock att videokamerans möjligheter att kunna se materialet ett flertal gånger 
stärker  studiens  resultat  och  validitet  vad  gäller  att  fånga  och  undersöka 
kommunikationsprocesser. Vidare valde författarna att bearbeta datainsamlingen på ett flertal 
sätt, bland annat genom att både räkna de yttrade orden och att utifrån ett observationsschema 
försöka synliggöra  vilket  kunskapsområde teamsamtalen kretsade kring.  Silverman (2001) 
menar att forskaren genom att kombinera ett flertal analysmetoder stärker validiteten. Utifrån 
kombinationen av att  räkna antalet yttrade ord inspirerat  av Hedberg m fl  (2008), det för 
studien skapade observationsschemat baserat på Lundgren och Molanders beskrivningar av 
yrkesprofessioner (2008) samt en analys av den verbala och ickeverbala kommunikationen 
utifrån teoretiska begrepp anser författarna att studien har en hög validitet. 

Begreppet reliabilitet syftar till hur tillförlitligt en studies förfaringssätt och resultat kan anses 
vara  (Marlow, 2005).  Då  en  kvalitativ  forskningsansats  är  nära  sammankopplat  med hur 
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forskaren tolkar  materialet  menar Kvale (1997)  att  tillförlitligheten kan stärkas genom att 
forskaren  dokumenterar  och reflekterar  över  forskningsprocessen  samt noggrant  redovisar 
detta i metoden. Ett annat sätt att stärka validiteten är att forskaren använder metoder som har 
testats  i  tidigare  studier  då  detta  visar  att  mätinstrumenten  tidigare  använts.  Genom  att 
redovisa  forskningsförfarandet  samt  använda tidigare  testade  mätinstrument  kan en  studie 
tillskrivas  hög  reliabilitet  (a.a.).  I  forskningsprocessen  har  författarna  kontinuerligt 
dokumenterat  och  reflekterat  över  skeenden  samt  tillvägagångssätt.  Vidare  var  en  av 
analysmetoderna, när en sammanställning av vem i teamsamtalet yttrat flest antal ord tidigare 
testad av Hedberg (2008). Övrig analys skedde utifrån de teorier och centrala begrepp som 
valts i ett försök att urskönja hur kommunikation i teamsamtal gestaltades. Reliabiliteten i 
studien  kan  anses  vara  hög  då  författarna  kritiskt  reflekterat  över  valda  metoder  och 
tillvägagångssätt.  Reliabiliteten  kan  diskuteras  utifrån  att  studien  har  en  kvalitativ 
forskningsansats då denna typ av forskning som Kvale (1997) menar i slutändan ändå kan 
tolkas vara färgad av forskarens subjektiva tolkning.

Vad gäller studiens generaliserbarhet kan denna anses vara låg då studien enbart omfattar fyra 
observationstillfällen.  Då  studiens  inte  åsyftade  att  göra  generaliserbara  resultat  utan  att 
belysa  kommunikationsmönster  i  rummet,  har  inte  forskarna  fokuserat  på  att  välja  ett 
forskningsförfarande som skapar generaliserbara resultat. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS
I följande avsnitt presenteras och analyseras det empiriska material som framkommit under 
observationerna av teamsamtalen. I ett första steg redovisas resultat och analys av de räknade 
orden, för att utröna hur det talade ordet procentuellt fördelas mellan de medverkande. Detta 
belyser till viss del vilket talutrymme de olika yrkesprofessionerna, patient samt närstående 
har  i  relation  till  varandra.  I  nästa  analyssteg  undersöks  vilket  utrymme  de  olika 
professionernas  kunskapsområden  har  under  samtalen  samt  hur  detta  kan  förstås  utifrån 
studiens analysmodell. Här belyses talutrymmet utifrån de samtalsämnen som verbalt berörs 
under samtalet. I ett sista analyssteg lyftes centrala teman fram med fokus på hur den verbala 
samt icke-verbala kommunikationen gestaltar sig i rummet. Tillsammans utgör de tre stegen 
av resultat och analys grunden för de slutsatser som framkommer i studien, utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. 

5.1 De räknade orden
Här  följer  en  resultatpresentation  med  påföljande  analys  av  de  räknade  orden  under 
teamsamtalen, för att utröna vem i samtalet som yttrar mest respektive minst antal ord. De ord 
som inte kunde härledas till någon av de närvarande har markerats som bortfall. I teamsamtal 
1 står en förkortning inom parantes efter respektive yrkesroll, vilken används i diagrammen.

Teamsamtal 1
Det totala antalet ord som yttrades under teamsamtal 1 uppkom till 4138 (100 %). I fallande 
ordning fördelades orden mellan:   

Överläkare (ÖL) 28 %

Patient (Pat) 27,5 %

Närstående (Närst) 18 %

Sjukgymnast (SG) 13,5 %

Arbetsterapeut (AT) 12 %

Kurator (Q) 1 %

Sjuksköterska (SSK)   0 %

Undersköterska (USK) ej närvarande.

Under teamsamtal 1 använder patient och överläkare nästintill lika många ord. Närstående 
talar  18%  vilket  är  mer  än  de  professionella,  exklusive  överläkaren.  Arbetsterapeutens 
respektive sjukgymnasten yttrar nästan lika många ord. Kuratorn använder minst antal ord, 
förutom sjuksköterskan.

Team 1

ÖL

Pat

Närs t

SG

AT

Q

SSK
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Teamsamtal 2
Det totala antalet ord som yttrades under teamsamtal 2 uppkom till 2903 (100 %). I fallande 
ordning fördelades orden mellan:   

Arbetsterapeut 26 %

Sjukgymnasten 23,5 %

Överläkare 20 %

Närstående 19 %

Patient 9 %

Kurator 0,5 %

Gode man (GM) 1 %

Sjuksköterskan 0 %

Undersköterska 0 %

Bortfall 1 %

I  teamsamtal  2  talar  arbetsterapeuten  mest,  tätt  följd  av  sjukgymnasten.  Närstående  och 
överläkare talar i ungefär lika stor utsträckning. Patienten använder 9 % av de totalt yttrade 
orden och patientens gode man talar 1 %. Kuratorn använder minst antal ord. Sjuksköterskan 
säger ingenting under teamsamtalet. 

Teamsamtal 3
Det totala antalet ord som yttrades under teamsamtal 3 uppkom till 2476 (100 %). I fallande 
ordning fördelades orden mellan:   

Patient 35 %

Överläkare 34 %

Sjukgymnast 16,5 %

Närstående 7,5 %

Arbetsterapeut 5,5 %

Sjuksköterskan 1 %

Kurator ej närvarande

Undersköterska ej närvarande

Bortfall 0,5 %
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Under teamsamtal 3 talar patienten mest, tätt följd av överläkaren. Sjukgymnasten yttrar 16,5 
% av orden under samtalet. Närstående talar lite mer än arbetsterapeuten. Sjuksköterskan talar 
1 % av samtalet. Ingen kurator finns närvarande. 

Teamsamtal 4
Det totala antalet ord som yttrades under teamsamtal 4 uppkom till 2828 (100 %). I fallande 
ordning fördelades orden mellan:   

Överläkare 28 %

Sjukgymnast 24 %

Arbetsterapeut 21,5 %

Närstående 15,5 %

Undersköterska 6 %

Patienten 5 %

Kurator 0 %

Sjuksköterska 0 %

I  teamsamtal  4  talar  överläkaren  mest.  Sjukgymnasten  talar  mer  än  arbetsterapeuten. 
Närstående yttrar 15,5 % av orden. Undersköterskan säger 6 % av orden och patienten 5 %. 
Kuratorn och sjuksköterskan säger ingenting under teamsamtalet. 

5.1.1 Analys av de räknade orden
Hälso- och sjukvårdslagen § 2 a syftar till att främja patientens delaktighet i den egna vården 
(Lag 2006:493). Resultaten tyder på en stor spridning på hur stort utrymme patienten har vad 
gäller  det  talade ordet.  I  två  av teamen är  patienternas  procentandel  under  10  %,  medan 
patienterna i de två övriga samtalen talar lika mycket eller mer än överläkaren. Det tvetydiga 
resultatet är svårtolkat då det både kan tyda på möjlighet till talutrymme och brist på sådant. 
Larsson (2008) skriver om den förändrade patientrollen. Idag förväntas patienten vara mer 
aktiv i beslut om den egna vården (a.a.) vilket skulle kunna tänkas skapar möjligheter till ett 
större utrymme i samtalet. Då patienterna i studien varierar från team till team kan det tänkas 
att  skillnaderna  dem  emellan  i  aktivitet  genom  det  talade  ordet  kan  härledas  till  andra 
rollförväntningar och individuella skillnader. I samhället finns olika föreställningar kopplade 
till exempelvis kön, klass och ålder (Meeuwisse m.fl., 2006). Patienternas olika bakgrund kan 
påverka i vilken utsträckning de pratar under teamsamtalet. 

Vad gäller de medverkande professionella aktörerna talar överläkaren mest i tre av fyra team. 
Läkaren innehar ledarrollen och under teamsamtalet är ansvarig för att hålla i mötets struktur 
samt  att  ta  de  formella  besluten (internt  dokument  1,  2007).  Överläkaren  har  även  vissa 
förväntningar kopplade till sin roll som ledare exempelvis att hon eller han ska styra samtalet 
(Lundgren och Molander, 2008). Förväntningarna kan leda till att fler uttalanden riktas direkt 
till läkaren varpå hon eller han responderar. Den formella makten och förväntningarna på
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rollen som ledare kan förklara varför läkaren yttrar så stor andel ord. 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift under teamsamtalet är att anteckna beslut som tas, för 
dokumentation i patientens rehabiliterinsplan (internt dokument 1, 2007). Att sjuksköterskan 
har detta ansvar kan vara en förklaring till att denne talar i liten utsträckning. 

Sjukgymnasten och arbetsterapeuten har i tre av fyra team liknande procentandelar av den 
talade  tiden.  Ett  teams medlemmar  är  valda  utifrån  patientens  rehabiliteringsbehov. Både 
sjukgymnasten och arbetsterapeuten tränar med patienten utifrån dennes rehabiliteringsplan i 
syfte att nå vissa träningsmål (Lundgren och Molander, 2008). Dessa mål diskuteras under 
teamsamtalet  (internt  dokument  1,  2007)  vilket  skulle  kunna  förklara  att  de  båda 
yrkesgrupperna har en relativt stor procentuell andel.  

Kuratorn är närvarande i tre av studiens fyra team och är en av de närvarande som yttrar minst 
antal  ord.  Till kuratorns  uppgifter  hör  bland  annat  att  hålla  i  stöd-  och krissamtal  under 
patientens rehabiliteringsperiod (Lundin, 2007). Det som kuratorn och patient samtalar om 
kan vara av känslig natur och därför inte lämpar sig att diskutera under ett teammöte. Vidare 
är de rehabiliteringsmål som diskuteras under mötet starkt kopplade till träningsmål vilket 
främst  innefattar  sjukgymnast  och  arbetsterapeut.  Detta  skulle  kunna  förklara  att  andelen 
yttrade ord är så få. Ytterligare en av kuratorns uppgift är att tillgodose patientens behov av 
samhälleliga  resurser  såsom  färdtjänst  och  sjukpenning  (internt  dokument  2,  2007).  En 
tolkning kan vara att i de team som observerades fanns inte patienter med omfattande behov 
av samhälleliga resurser och att även detta skulle kunna förklara kuratorns få yttranden. 

De närstående har i tre av de fyra teamen mellan 15-20 % av de yttrade orden. Det tillhör 
kuratorns yrkesroll att synliggöra patientens sociala nätverk och att involvera dessa i vården 
(Lundin, 2007). Att de närstående har en förhållandevis stor del av det talade ordet kan tyda 
på att det psykosociala perspektivet finns närvarande under teamsamtalet trots att kuratorns 
ord är få. 

Utifrån  föregående  analys  kan  utläsas  att  överläkare  genomgående  under  teamsamtalen 
erhåller störst procentuellt talutrymme utifrån yttrade ord. Bland de professionella fördelas 
sedan det talade ordet i fallande ordning mellan sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska, 
kurator och sjuksköterska. 
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5.2 Samtalsämnen
Nedan är resultaten av teamsamtalens samtalsämnen med tillhörande analys. Detta syftar till 
att  belysa  vilka  av  de  professionellas  kunskapsområden  som  får  mest  respektive  minst 
utrymme  under  samtalen.  De  olika  kunskapsområdena  utgår  från  ett  observationsschema 
baserat  på  Lundgren  och  Molanders  (2008)  beskrivning  av  respektive  yrkesprofessionells 
arbetsuppgifter, se bilaga 3. Resultaten presenteras i fallande ordning, från störst utrymme till 
minst utrymme.

Teamsamtal 1
Totalt  behandlas  61  samtalsämnen  (100  %) 
under samtalet. 

Överläkare: 44,5 %

Sjukgymnast: 24,5 %

Arbetsterapeut: 23%

Kurator : 8 %

Sjuksköterska 0 %

Undersköterska 0 %

Under teamsamtal 1 ägnar sig teamet till 44,5 % åt samtalsämnen tillhörande överläkarens 
kunskapsområde. Övriga samtalsämnen fördelas främst mellan sjukgymnastens område (24,5 
%) samt arbetsterapeutens område (23 %). Diskussionsfrågor tillhörande kuratorns område är 
8 %.

Teamsamtal 2
Totalt  behandlas  51  samtalsämnen  (100  %) 
under samtalet.

Överläkare: 39 %

Arbetsterapeut: 33,5 %

Sjukgymnast: 25,5 %

Kurator: 2 % 

Sjuksköterska 0 %

Undersköterska 0 %

Under detta teamsamtal diskuteras ämnen 
rörande överläkarens kunskapsområde till 39%. Vad gäller samtalsämnen kopplade till 
arbetsterapeutens kunskapsområde uppgår detta till 33.5 %.  Motsvarande procent för 
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sjukgymnastområdet är 25,5 % och för kuratorsområdet 2 %.

Teamsamtal 3
Totalt behandlas 50 samtalsämnen (100 %) 
under samtalet.

Överläkare: 46,0 %

Sjukgymnast: 26,0 %

Arbetsterapeut: 12,0 %

Kurator: 12,0 %

Sjuksköterska: 4,0 % 

Undersköterska: 0 %

Resultatet i det tredje teamsamtalet visar att ämnen tillhörande överläkarens kunskapsområde 
berörs  till  46  %.  Sjukgymnastområdet  följer  med  26  %.  Samtalsämnen  rörande 
arbetsterapeutens respektive kuratorns kunskapsområden behandlas i lika stor utsträckning. 
Sjuksköterskans kunskapsområde berörs till 4 %.  

Teamsamtal 4
Totalt behandlas  54  samtalsämnen (100 %) 
under samtalet.

Överläkare: 42,5 %

Sjukgymnast: 22 %

Arbetsterapeut: 18,5 %

Kurator: 13,0 %

Sjuksköterska 2 %

Undersköterska 2 %

Under det fjärde teamsamtalet är det ämnen kopplade till överläkarens kunskapsområde som 
dominerar.  Därefter  följer  sjukgymnastens  ämnesområde  (22  %)  och  arbetsterapeutens 
område  (18,5  %).  Samtalsämnen  tillhörande  kuratorsområdet  berörs  till  13  %. 
Sjuksköterskans och undersköterskans kunskapsområden behandlas till lika stor del.  

5.2.1 Analys av samtalsämnen
En sammanställning av de kunskapsområden som behandlas under teamsamtalen visar att det 
finns en skillnad i vilken utsträckning en viss profession yttrar sig i samtalet jämfört med i 
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vilken utsträckning dennes kunskapsområden berörs. 

Vissa mönster återfinns i båda resultaten, bland annat tendensen att överläkaren yttrar flest ord 
samt att  överläkarens kunskapsområde dominerar  i  samtalen.  Som tidigare  nämnt  innehar 
överläkaren en ledarroll vilket troligtvis är något som påverkar även detta resultat, då ansvaret 
för mötets struktur återfinns inom detta område. 

Resultaten visar vidare att de samtalsämnen som teamet ägnar sig mest åt tillhör överläkarens, 
arbetsterapeutens och sjukgymnastens kunskapsområden, i tre av fyra team är följden sådan 
och  kuratorns  område  kommer  efter  dessa  fyra.  Ur  Lundgren  och  Molanders  (2008) 
beskrivningar  av  respektive  kunskapsområde  kan  det  urskiljas  ett  gemensamt  fokus  på 
patientens  fysiska  rehabilitering.  Utifrån  detta  kan  resultatet  tolkas  som att  teamsamtalet 
samtalsämnen främst kretsar kring den fysiska delen av rehabiliteringen. Detta kan jämföras 
med att kuratorns kunskapsområde, som utgår från ett psykosocialt perspektiv, i teamsamtalen 
behandlas mellan 2 % - 13 %. En tolkning av detta kan vara att överläkare, arbetsterapeut och 
sjukgymnast har ett större kunnande om varandras kunskapsområden än om kuratorsområdet. 

En grundtanke med teamarbete är att medlemmarna med olika kunskapsområden tillsammans 
ska bidra till en helhetssyn på patienten (Lundgren och Molander, 2008). Från resultatet kan 
utläsas att teamet behandlar ämnen inom kuratorns kunskapsområde i större utsträckning än 
kuratorns procentuella andel yttrade ord. Detta tyder på att det psykosociala perspektivet även 
lyfts fram av andra professionella i teamet och kan tolkas som att de professionella kan korsa 
kunskapsområdesgränserna för att lyfta fram ett helhetsperspektiv på patienten.

5.3. Centrala teman
I följande del har centrala kommunikationsslingor lyfts fram ur de observerade teamsamtalen 
för att belysa hur kommunikationen gestaltar sig i rummet mellan de olika aktörerna. 

De observerade teamsamtalen följer en viss struktur där varje möte inleds på liknande vis. 
Nedan följer ett exempel från ett teamsamtal: 

Överläkaren  reser  sig  då  patienten,  närstående  och  sjuksköterska 
kommer in  i  rummet. Överläkaren  tar  i  hand  med närstående  och 
patient.  Övriga  teammedlemmar  sitter  kvar,  sjukgymnast  och 
arbetsterapeut  tittar  på  patient  och närstående,  ler  och säger  Hej. 
Två närstående  till  patienten  är  inte  på  plats,  dessa  inväntas.  Vid 
ankomst hälsar  överläkaren på båda genom att  ta i hand.  En av de  
närstående  tar  i  hand  med övriga  sittande  teammedlemmar. Alla 
sätter sig ned. 
Överläkaren:  Alla är hjärtligt välkomna hit och tanken är att vi ska 
titta på den här planen som vi gjorde upp förra gången vi träffades 
(patient: ja) och se lite hur det har gått och så planera vidare (patient:  
mm). Och så är ni väldigt välkomna att ställa frågor när ni vill (tittar  
på patient och närstående). 
Närstående  börjar  prata.  Överläkaren  talar  i  ett  lugnt  tempo och 
växlar under dialogen mellan att titta på patient och närstående samt  
att titta ner i papper. 

Föregående exempel är karaktäristiskt för samtliga teamsamtal på så sätt att det är läkaren 
som reser sig upp och tar i hand samt att det är denne som verbalt inleder mötet. Dessa två 
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handlingar kan tolkas som en markering av att det är överläkaren som innehar ledarrollen. 
Något ytterligare som betonar överläkarens ledarroll är det faktum att övriga professionella 
väljer att hälsa från en sittande position. En annan analys som kan göras utifrån exemplet är 
att patientrollens förstärks av det faktum att de professionella i teamet redan finns samlade i 
rummet  då  patienten kommer in.  Detta  kan tydliggöra  den maktobalans  som präglar  den 
asymmetriska  relationen  mellan  de  professionella  och  patienten,  som  Thornquist  (2001) 
skriver om. I läkarens inledning av mötet inbjuder denne patienten och närstående till aktivt 
deltagande i mötet dels genom att verbalt välkomna frågor och dels genom sitt ickeverbala 
beteende. Ett lugnt tempo och ögonkontakt är goda kommunikationstekniker för att bjuda in 
motpart till dialog (Eide och Eide, 2009).  

I teamsamtal ska patientens rehabiliteringsplan med tillhörande delmål diskuteras vilket kan 
se ut på följande sätt:  

Överläkare:  Har  du  några  synpunkter  på  detta? (tittar  på  
arbetsterapeut)  Vad ni kan ägna er åt på arbetsterapin? 
Arbetsterapeut: :  Vi har  inte  hunnit  testa  din  handstyrka  än (håller  
fram händerna och knyter nävarna flera gånger)  Men när man känner 
på din handstyrka så är du ju ganska stark (tittar  på  patient  under  
samtalet). 
Patient : Mmm, ja, ja visst 
Arbetsterapeut: Mmm, och sen det här finmotoriska har vi inte heller 
testat.  Men du har  ju  börjat  jobbat  i  snickeriet…  (tystnar  och har  
fortsatt ögonkontakt med patient)
Patient:  Ja
Arbetsterapeut: ... med fågelholken (paus 3 sekunder) Och då har du 
sågat, och tagit i (fortsatt ögonkontakt, spänner handen) 
Patient: Ja.
Arbetsterapeut: Och så har vi ju borrat (visar rörelse med händerna,  
Pat:  Ja)  Och det  som märks är  ju  att  om du har  ansträngt dig,  då 
kommer skakningarna mera också (skakar på händerna)
(Under  dialogen  artikulerar  arbetsterapeuten  samt talar  i  ett  lugnt  
tempo).

Ovanstående  exempel  inleds  genom  att  överläkaren  styr  över  en  samtalsdiskussion  till 
arbetsterapeuten.  I  samtalet  mellan  patienten  och  arbetsterapeuten  synliggörs  den 
professionelles  goda  kommunikativa  förmåga  vad  gäller  att  bjuda  in  patient  till  dialog. 
Genomgående under kommunikationsslingan använder sig arbetsterapeuten aktivt av tystnad, 
ögonkontakt och talar i ett lugnt tempo vilket Eide och Eide (2009) framhåller som viktiga 
delar i den professionella kommunikationen. Därigenom skapas utrymme motparten ta plats 
om denne vill samt få tid för reflektion över vad den professionella säger. Vidare kompletterar 
arbetsterapeuten  sina  verbala  budskap  med ickeverbala  signaler. Detta  exemplifieras  i  att 
handrörelserna  symboliserar  vissa  nyckelord  som denne verbalt  uttrycker. Lundsbye m.fl. 
(2007) talar om vikten av kongruenta budskap. Arbetsterapeutens samtal med patienten i detta 
fall är ett exempel på användandet av kongruenta budskap. Nedanstående exempel belyser 
vilken effekt inkongruenta budskap kan ha i ett samtal: 

Överläkaren tittar  på  patienten:  Sen hade vi sagt att ett mål var att 
förbättra benstyrkan...  låter det...  (tittar  ner  i  papper)  Har det skett 
någon förbättring av den den sista månaden? Tyst i rummet en stund,  
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överläkare tittar sedan upp på patienten varpå närstående säger:  X? 
Tycker du att,  det har blivit att  du fått  någon bättre benstyrka sista 
månaden? Patienten svarar .

Överläkaren är under denna samtalssekvens otydlig i sina budskap. När frågan ställs tittar 
överläkaren ner i papper vilket skapar otydlighet i vem denne riktar den till vilket resulterar i 
att ingen i rummet svarar. Då överläkaren tittar upp på patienten förstår närstående till vem 
frågan är riktad varpå denne förtydligar detta för patienten.

Under teamsamtalens diskussioner om delmålen kan skönjas ett mönster där överläkaren är 
den som först tar upp ett mål och att sedan den professionelle vars kunskapsområde berörs tar 
vid.  De  professionella  inkluderar  patienten  i  varierande  utsträckning.  Ett  exempel  följer 
nedan.

Vid två delmål i följd som överläkare  tar  upp svarar  patienten  kort  
(Patient :  det  går  bra.)  Sedan  är  det  sjukgymnasten  och 
arbetsterapeuten som berättar om i vilken utsträckning patienten har  
nått målen och om vad patienten ska träna vidare på. Under denna tid  
svarar  patienten  enbart  med Mm  och Ja.  Vid det  tredje  delmålet  
svarar  patienten att  Det får du fråga X (arbetsterapeuten: förf. anm.) 
om,  varvid arbetsterapeuten svarar:  Hur tycker du själv att det går? 
och patienten i sin tur svarar på detta.  

De två första delmålen läser överläkaren upp så som de är formulerade i rehabiliteringsplanen, 
utan att  någon fråga kring detta  följer. Frånvaron av en frågeställning hämmar patientens 
möjligheter att berätta fritt kring delmålen. Istället sammanfattas läget av de professionella. 
Då  överläkaren  tar  upp  det  tredje  målet  skickar  patienten  aktivt  över  frågan  till 
arbetsterapeuten.  Denne  kontrar  med  en  öppen  fråga  vilket  skapar  möjligheter  till  ökad 
delaktighet. 

Bland de närvarande i teamsamtalen finns närstående till patienten. De professionella i teamet 
ska aktivt involvera dessa i samtalet (internt dokument 1, 2007). Observationerna visar att 
detta sker på olika sätt. Ett sätt är: 

Överläkare: (tittar på patient) Jag undrar lite hur det har gått med dina 
permissioner  som du  varit  på,  har  hört  dig  berätta  men  (tittar  på  
närstående ) är det någonting som ni på hemmafronten noterat? 
Överläkaren sitter halvt vänd mot patient och närstående, talar i lugnt  
tempo.

Ovan kan det  tolkas som att överläkare ser patienten utifrån dennes sociala sammanhang. 
Först bekräftar överläkaren att denne har lyssnat på patienten, vilket är en av grunderna i 
aktivt lyssnande enligt Eide och Eide (2009). Vidare vänder sig överläkaren med en fråga till 
de närstående. Detta synliggör de närstående i samtalet och förmedlar ett intresse för deras 
upplevelser. Ett annat tillvägagångssätt för att involvera närstående exemplifieras nedan:

Närstående frågar om patientens träning med datorn.
Arbetsterapeut (tittar på närstående):  vi jobbar ju en del med datorn 
inne på arbetsterapin. Du får jättegärna vara med på träningen också, 
och se vad vi gör. 
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I  detta  fall  får  närstående  den  information  som  efterfrågas  samt  inbjuds  till  ett  aktivt 
deltagande i patientens vidare rehabilitering. 

HSL  §  2a  framhåller  att  den  vård  som  ges  bör  grundas  på  respekt  för  patientens 
självbestämmande  och  integritet  (lag  2006:493).  Under  de  observerade  teamsamtalen 
framkommer detta extra tydligt vid två tillfällen vilka exemplifieras nedan. 

Patient och arbetsterapeut diskuterar en viss form av arbetsterapi.
Arbetsterapeut: Man kan testa och se och hur du känner och är det 
jättetråkigt så får vi hitta på något annat.

Teamet diskuterar patientens anpassning av den egna bostaden.
Arbetsterapeut: ja det där tar du ju tag i själv, när det passar för dig då 
Patient : när jag vill ha't ja?
Arbetsterapeut: ja

I ovanstående exempel betonar de professionella patientens rätt att själv bestämma i den egna 
vården. Ytterligare en möjlig tolkning av det andra exemplet är att den professionelle utrycker 
en tro till patientens egen förmåga.

Då  de  närvarande  i  samtalet  diskuterar  patientens  rehabilitering  utifrån  dennes 
sjukdomstillstånd  kan  detta  föranleda  att  patienten  blir  känslosam.  Utifrån  ett 
kommunikationsperspektiv  är  det  viktigt  att  de  professionella  bekräftar  att  de  uppfattar 
patientens känslotillstånd (Eide och Eide 2006, 2008). Ett antal exempel på de professionellas 
bemötande av känsloyttringar framkommer i de observerade teamsamtalen varav två nämns 
nedan:  

Patient  och närstående  berättar  om en situation  i  hemmet, och om 
patientens framsteg.
Patient :  Taxichauffören  höll  inte  jämna  steg  med  mig. 
(teammedlemmarna ler) Det är jag lite stolt för (Överläkaren nickar:  
javisst javisst).

I detta stycke uttrycker patienten en känsla av stolthet vilket de professionella bekräftar både 
genom verbala och ickeverbala tekniker, vilket Eide och Eide (2009) framhåller som viktigt 
för  en  professionell  kommunikation.  Teammedlemmarnas  leenden  och  överläkarens 
uppmuntrande ord påvisar ett aktivt lyssnade och en förståelse för känslan. 

Patient  och  närstående  delger  en  situation  där  patientens  problem 
med att uppmärksamma saker på den högra sidan märktes av
Patient : Det var väl det som hände när du och jag var nere och snurra, 
med hissen…
Närstående:  ja,  men då  gick  ju  jag  fel  också  (litet  skratt,  några  i  
teamet ler) 
Patient : ja men då reagerade jag ju… det var ju obehagligt. 
Närstående:  Ja, jo (liten paus)
Teamet fortsätter  en  diskussion  om hur  patienten  kan  träna  för  
förbättring av detta.

I detta exempel säger patienten uttryckligen att denne upplevde händelsen som obehaglig. 
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Varken verbal  eller  ickeverbal  bekräftelse  ges  utav  de  professionella.  Istället  följer  en 
diskussion om vilken träning som kan vara lämplig i fortsättningen. En möjlig förklaring till 
de professionellas uppmärksamhet på hur patienten kan gå vidare i träningen skulle kunna 
vara  att  en  majoritet  av  teammedlemmarna  har  ett  medicinskt  och  kroppsligt  fokus.  En 
tolkning av situationen skulle kunna vara att patienten främst önskar en bekräftelse på känslan 
snarare än konkreta träningsråd. 

Det finns fler exempel på situationer där fokus är på åtgärder snarare än ett utforskande av 
budskapet i det patienten säger: 

Överläkare: Jo du ligger en hel del på sängen på lediga stunder (tittar  
på patienten)
Patient : Ja. Det finns inget annat att göra
Överläkare: Nej... Kan det bli mera, så att säga, (blickar ut i rummet) 
att göra när du kommer hem. Att vara uppe lite mer? (tittar återigen  
på patienten)
Patient : Jag har ju allt ingen rullator att gå med om dagen
Arbetsterapeuten och sjukgymnasten ger  varsin förklaring till varför  
rullstolen är det aktuella alternativet i dagsläge ).  

I ovanstående situation skulle patientens budskap kunna tolkas på olika sätt. De professionella 
i teamsamtalet försöker möta patientens sysslolöshet genom att fråga om det kommer att bli 
mer att göra senare. Detta kan ses som att de professionella tolkar patientens budskap som 
någonting konkret, nämligen sysslolöshet. Det skulle emellertid kunna vara så att patientens 
budskap är känslorelaterat och vad som egentligen sägs är att denne inte finner någonting 
tillräckligt  intressant att  kliva upp ur sängen för. Ett  genomgående drag i  de observerade 
teamsamtalen är att vid positiva känsloyttringar från patienten så bekräftar teammedlemmarna 
den känslan, både verbalt och ickeverbalt. Detta kan inte ses lika tydligt vid de tillfällen då 
patienten kan tolkas ge utryck för till exempel nedstämdhet.

En teknik som kan användas av de professionella för att  bland annat förmedla tröst  eller 
medkänsla  är  en  kommunikativ  beröring  (Eide  och  Eide,  2009).  I  de  observerade 
teamsamtalen sker detta enbart vid två tillfällen, i ena fallet är det kuratorn och i det andra är 
det undersköterskan som berör patienten. Ena tillfället är i precis innan ett teamsamtal inleds 
och det andra tillfället är då teamdeltagarna gör sig redo att lämna rummet. Frånvaron av 
beröring under teamsamtalet skulle kunna förstås som att de professionella visar respekt för 
patientens integritet. En annan tolkning är att teamsamtalets form och struktur inte är så intim 
att beröring blir en naturlig del av kommunikationen.  

Den del av observationsresultatet som hittills analyserats har främst berört de professionellas 
kommunikation  med  patienten  och  närstående.  Vidare  analys  av  resultatet  kommer  att 
fokusera på hur kommunikationen gestaltar sig inbördes bland de professionella aktörerna. De 
olika  yrkesrollerna  i  teamet  är  utvalda  för  att  komplettera  varandra.  Vissa förväntningar 
finnsknutna  till  yrkesrollerna  vad  gäller  uppgifter  under  teamsamtalet  (Thornquist,  2001). 
Härnäst följer ett exempel på vad som kan ske när en av de professionella tillfälligt lämnar 
mötet: 

Patienten  beskriver  en  åkomma  för  teamet  med  blicken  mot 
överläkaren.  Överläkaren  som för  anteckningar  får  under  tiden  en  
sökning.  När  patienten  har  berättat  färdigt  säger  överläkaren Vi 
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kanske kan höra med, kanske några förslag från X, hur man ska gå 
tillväga  (vänder  sig  till  sjukgymnast, sedan  tillbaka  till  patient  och 
närstående).  Jag måste sticka och svara i telefon tyvärr, jag fick en 
sökning. Jag kommer tillbaka så snart jag kan. Överläkaren reser sig  
och lämnar  rummet. Under  läkarens  frånvaro har  sjukgymnasten ett  
utlägg angående patientens åkomma och lägger sedan fram ett förslag  
om ny träningsform. Sjukgymnasten tittar på patienten medan de talar.  
Överläkaren återvänder  efter ca 2 minuter. Sjukgymnastens tittar  då  
växelvis mellan  patient  och  överläkare.  Patienten  ställer  en  fråga,  
sjukgymnasten svarar  Ja och vänder sig till överläkaren medan denne  
sätter  sig ner Vi kom in på det här med bassängdelen. Överläkaren  
svarar  Jaha  och  sjukgymnast och  patient  fortsätter  att  diskutera  
träningsfrågan  

I ovanstående situation lämnar överläkaren, som innehar rollen som ledare, teamsamtalet. I 
detta skede styr överläkaren över samtalet till sjukgymnasten. Denna delegation skulle kunna 
tolkas  som  att  sjukgymnasten  i  överläkarens  frånvaro  tillfälligt  innehar  ledarrollen.  När 
läkaren sedan återvänder till rummet så tar sjukgymnasten snabbt kontakt med blicken samt 
inkluderar  denne  verbalt.  Detta  skulle  kunna  tolkas  som  att  sjukgymnasten  styr  tillbaka 
ledarrollen till överläkaren på grund av att denne upplever en rollosäkerhet (Payne, 2009) 
eftersom ledarskap inte hör till dennes uppgift i teamet. Ytterligare en tolkning av händelsen 
är att den professionelle som uttalar sig inom en annan teammedlems område visar hänsyn 
genom att  inkludera denne via  ickeverbal  kommunikation.  Ett  annat  exempel  på  detta  är 
följande situation:

Patienten beskriver en åkomma för överläkaren.  Överläkaren svarar  
att  denne tror  att  en bra  träning  kan vara  arbetsterapi  och skiftar  
blicken från  patienten  till  arbetsterapeuten  och  sedan  tillbaka  till  
patienten.  Patienten  riktar  ytterligare  en  fråga  till  överläkaren,  
överläkaren  svarar  och frågar  sedan  arbetsterapeuten  Har du några 
synpunkter på detta? 

Exemplet  tydliggör  hur  överläkaren  identifierar  patientens  fråga  som  kopplad  till 
arbetsterapeutens kunskapsområde. Detta signalerar överläkaren genom att rikta blicken mot 
arbetsterapeuten.  Då patienten  har  ett  fortsatt  fokus  på  överläkaren väljer  överläkaren att 
verbalt inkludera arbetsterapeuten. 

Detta  mönster  inom  arbetsgruppen  tyder  på  att  de  professionella  är  medvetna  om 
kunskapsområdesgränserna  dem  emellan,  men  även  att  de  kan  täcka  upp  för  varandra  i 
situationer som kräver detta. En annan variant av detta syns i följande exempel:

Överläkare,  närstående  och  patient  diskuterar  sjukdomstillstånd. 
Överläkaren  får  en  fråga  och  börjar  bläddra  i  papper  medan 
patienten  fortsätter  prata.  Övriga  i  teamet  har  suttit  stilla  under  
dialogen  och följt turtagandet  i dialogen men när  överläkaren tittar  
ner  i  papperna  möter  de patientens  blick och nickar  åt  vad denne  
säger.  Sjukgymnasten tar  vid i  dialogen  om sjukdomstillståndet och  
dialogen  fortsätter  mellan sjukgymnast, patient  och närstående.  När  
överläkaren  har  tittat  färdigt  i  papperna  väntar  denne  in  tills  
närstående  har  pratat  färdigt  och  tar  sedan  vid genom att  delge  
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information om sjukdomstillstånd. Sjukgymnasten säger  inget mer i  
denna situation efter att överläkaren har tagit vid.

Ovanstående är exempel på något som är återkommande i observationerna. Vad som sker är 
att då en teammedlem av någon anledning behöver avbryta en pågående dialog tar en annan 
teammedlem över. Då överläkaren tittar ner i pappret upprätthåller teamet den ickeverbala 
kommunikationen.  Sjukgymnasten tar  sedan vid verbalt  då överläkaren fortfarande tittar  i 
dokumenten.  När  dialogen  mellan sjukgymnast  och patient  utmynnar  i  tystnad återupptar 
överläkaren  konversationen.  Tolkningen  kan  utifrån  detta  göras  att  teammedlemmarna 
samspelar för att  upprätthålla kommunikationen i rummet. Detta skulle även kunna tolkas 
utifrån ett maktperspektiv då överläkaren innehar ledarrollen. Resultaten visar dock att samma 
sak händer i liknande situationer även då andra parter avbryter en pågående dialog.

Ett  av  de  ickeverbala  kommunikationsmönster  som  kan  urskiljas  i  de  observerade 
teamsamtalen är hur de professionellas blickar rör sig under teamsamtalet. När patienten eller 
en närstående talar har de professionella genomgående fokus på dessa. Detta kan tolkas som 
ett sätt för teammedlemmarna att förmedla att de har ett intresse för vad patienterna har att 
säga,  d.v.s.  använder  sig  av  ett  aktivt  lyssnande.  När  överläkaren  talar  så  går  övriga 
professionellas blickar i regel till denne. När en annan professionell yttrar sig så är det inte 
lika tydligt var övriga teammedlemmars blickar rör sig. Detta skulle kunna förstås utifrån att 
överläkaren har en överordnad position gentemot övriga yrkesprofessioner vilket kan bidra till 
ett  större fokus då denne talar. Något som kan sägas stärka denna tolkning är att  när det 
tystnar  i  rummet  så  går  de  professionellas  blickar  till  överläkaren.  Detta  kan bero på  de 
förväntningar som är knutna till ledarrollen, exempelvis att det är ledaren som för samtalet 
framåt. 

Överläkaren säger Är det några frågor som ni har? vilket generar i att  
närstående  ställer  en  fråga.  När  den  diskussionen  tystnar  säger  
överläkaren:  Mera  frågor? efter  vilket  arbetsterapeuten  gör  ett  
uttalande angående hembesök. Efter detta säger  överläkaren:  Ska vi 
sammanfatta  lite  dem  här  målen  som  du  tränar  vidare  på  (...). 
Överläkaren  räknar  upp ett antal  rehabiliteringsmål.  Sjukgymnasten 
gör  ett  inlägg  angående  ett  av  målen  (...).  Överläkaren  fortsätter  
sammanfatta  rehabiliteringsmålen.  Överläkaren  avslutar  genom att  
säga okej, då tackar vi så mycket nickar åt patient och närstående och 
säger trevlig helg reser sig sedan.

Enligt ett internt dokument (1, 2007) ska överläkarens avslutning innehålla en rad olika saker, 
bland annat en sammanfattning och upprepning av viktiga tider och datum. Även Eide och 
Eide  (2009)  lyfter  fram  vikten  av  att  patienten  får  en  tydlig  avslutning  av  mötet.  I  de 
observerade  teamsamtalens  avslutningar  syns  en  tydlig  struktur  som  överläkaren  tolkas 
ansvarar  för  att  upprätthålla.  Strukturen  innefattar  en  sammanfattning  av  teamsamtalets 
diskussion.  Denna  sammanfattning  varierar  i  detaljrikedom  mellan  de  observerade 
teamsamtalen. Vidare innefattar strukturen att mötet avslutas genom att överläkaren tackar de 
medverkande i teamsamtalet och reser sig från bordet. Att inneha den beslutande makten vad 
gäller  teamsamtalets  avslutning  stärker  den  ledarroll  som överläkaren  har. Beslutsmakten 
synliggörs både verbalt, genom att överläkaren påbörjar sin sammanfattning, och ickeverbalt, 
då denne slutligen reser sig för att markera att mötet är avslutat. 
Det som framkommit genom analys av observationsstudiens resultat genererar i de slutsatser 
som följer härnäst.
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6. SLUTSATSER
Hur kommunikationen i rummet gestaltar sig varierar mellan de olika teamsamtalen. Vissa 
återkommande mönster  kan dock skönjas.  Ett  av  dessa är  att  kommunikationen följer  en 
samtalsstruktur  som  tydligast  upprätthålls  av  överläkaren.  Vidare  är  det  överläkarens 
profession som i högst grad innehar talutrymmet under mötena. Detta kan förstås utifrån en 
formell  hierarki  inom  kliniken  där  överläkaren  har  en  hög  position  samt  utifrån  att 
överläkaren innehar ledarrollen under samtalet. Sjukgymnast och arbetsterapeut talar i ungefär 
lika stor utsträckning under mötena och även respektive kunskapsområden har i princip lika 
stort  utrymme  under  samtalet.  En  förklaring  till  detta  kan  vara  att  patientens 
rehabiliteringsplan som diskuteras under teamsamtalet främst innehåller mål som hör hemma 
inom  dessa  professioners  kunskapsområden.  Jämfört  med  övriga  representerade 
yrkesprofessioner yttrar kuratorn minst antal ord. Kuratorns kunskapsområde tar dock upp 
något  mer  plats  i  samtalet  vilket  skulle  kunna  tyda  på  att  övriga  professionella  i  viss 
utsträckning lyfter frågor hemmahörande i socialt arbete. I jämförelse med var och en av de 
tre dominerande kunskapsområdena så har det sociala arbetet ett litet utrymme. En slutsats 
som  kan  dras  utifrån  detta  är  att  fokus  i  teamsamtalet  främst  är  patientens  fysiska 
rehabilitering. Ytterligare en av studiens slutsatser är att de professionella använder ett antal 
verbala och ickeverbala kommunikationstekniker för att främja patientens delaktighet och att 
involvera de närstående. 

7. DISKUSSION
I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i studien.

Studiens syfte var att utifrån fyra teamsamtal undersöka hur kommunikationen gestaltade sig 
mellan patient, närstående och professionella aktörer. Författarna ville se vilket talutrymme de 
olika deltagarna i teamet erhöll och se vilka ämnesområden som dominerade diskussionen. 
Vidare var författarna intresserade av att öka förståelsen för hur det sociala arbetet kommer 
fram i en medicinsk kontext.  Resultaten i studien visar att kommunikationen i rummet har 
olika  karaktär  mellan  teamsamtalen  men  att  vissa  gemensamma  drag  kan  urskiljas.  Ett 
gemensamt drag var att  kommunikationen i  de observerade teamsamtalen följde en tydlig 
struktur där inledning, delmålsdiskussion och avslutning var framträdande. Överläkaren hade 
det formella ansvaret för att upprätthålla denna struktur och författarna kunde se att det även 
var  överläkarens  profession  som  i  samtliga  teamsamtal  erhöll  det  största  talutrymmet. 
Strukturen upprätthölls även ickeverbalt av övriga teammedlemmar, bland annat genom att de 
vände sina blickar mot överläkaren när en diskussion utmynnat i tystnad för att denne skulle 
föra samtalet framåt.

Patientens  talutrymme  varierar  mellan  de  olika  teamsamtalen.  Författarna  kan  utifrån  ett 
rollperspektiv  förklara  detta  med att  de  förväntningar  som patienterna själva  upplever  att 
omgivningen har på patientrollen skiftar mellan de individuella patienterna. Traditionellt har 
patientrollen enligt Larsson (2008) tillskrivits passivitet och förväntats acceptera läkarens ord 
utan  att  ifrågasätta  detta.  En  mer  modern  patientroll  innefattar  egenskaper  som 
”ifrågasättande”  och  ”aktiv”  (a.a.)  Om  de  patienterna  har  olika  uppfattningar  om  vilka 
förväntningar omgivningen har på dem i sin patientroll så kan detta förklara det varierade 
resultatet.  De  varierande  resultaten  i  teamsamtalen  kan  möjligen  härledas  till  patientens 
aktivitet och eventuellt påverkar patientens aktivitet även teamets aktivitet i samtalet. 

Vidare  visar  resultaten  att  talutrymmet  främst  upptas  av  de  professionella  vars 
kunskapsområde  är  traditionellt  medicinskt  förankrat;  överläkare,  sjukgymnast  och 
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arbetsterapeut.  Undantaget  kan  sägas  vara  sjuksköterskans  profession  som enligt  studiens 
resultat  inte deltar  aktivt i  kommunikationen i  någon högre utsträckning. Anledningen till 
detta antas av författarna vara att sjuksköterskans främsta uppgift under samtalet är att hantera 
dokumentationen, vilket också är det som observationsstudien visar att denne gör. Vad gäller 
kuratorns talutrymme så visar resultatet att denne har en liten procentandel av det talade orden 
under  teamsamtalen.  Samtalsämnen  hemmahörande  inom  kuratorns  kunskapsområde 
diskuteras i något högre utsträckning än den nyss nämnda procentandelen, vilket tyder på att 
övriga teammedlemmar lyfter det psykosociala perspektivet under mötet. Trots det faktum att 
andra  professionella  i  teamsamtalen  diskuterar  psykosociala  samtalsämnen  har  kuratorns 
kunskapsområde  minst  utrymme  i  jämförelse  med  överläkarens,  sjukgymnastens  och 
arbetsterapeutens kunskapsområden (med ett undantag). Även om författarna tycker sig se ett 
fokus  på  patientens  kroppsliga  framsteg  och fysiska  träning  under  teamsamtalen,  bör  det 
klargöras att författarna inte uttalar sig om teamarbetet i stort. Under rehabiliteringsprocessen 
träffar patienten kuratorn i andra sammanhang som kan tänkas vara bättre lämpade för att 
möta  patientens  behov  av  psykosocialt  stöd.  Kuratorns  aktivitet  under  teamsamtalen  kan 
vidare tillskrivas individuella skillnader. Om fler antal team hade studerats med ett flertal 
olika kuratorer hade resultaten kunna tolkas utifrån de olika kuratorernas aktivitet. Då antalet 
kuratorer  i  studien  var  få  är  det  inte  möjligt  för  författarna  att  generalisera  resultaten. 
Författarna såg vidare att  kommunikationen i  rummet präglades av ett  samspel mellan de 
professionella där de verbalt och ickeverbalt inkluderade varandra då de uttalade sig inom 
varandras kunskapsområden.

Fossum (2007) för fram att det finns olika former av team, multidisciplinära, interdisciplinära 
och transdisciplinära team, som skiljs  åt  genom graden av samarbete  samt  gränsdragning 
mellan  kunskapsområdena.  Resultatet  i  denna  studie  visar  att  de  professionella  i  de 
observerade teamsamtalen uttalar sig inom varandras områden samt täcker upp för varandra 
då  avbrott  sker  i  kommunikationen,  vilket  skulle  kunna  tala  för  att  teamen  är  av 
transdisciplinär  karaktär.  Författarna  anser  dock  att  en  mer  ingående  undersökning  av 
teamarbetet i stort krävs för att kunna fastslå en sådan slutsats.

I studiens slutsatser finns vissa likheter med tidigare forskning vad gäller det sociala arbetets 
närvaro  i  en  medicinsk  kontext.  Som  diskuterats  ovan  så  är  en  slutsats  att  kuratorns 
kunskapsområde har ett förhållandevis litet utrymme under teamsamtalen i jämförelse med 
övriga kunskapsområden. Olivers studie (2006) visar att  de deltagande sjukhuskuratorerna 
upplevde  att  deras  kunskapsområde  fick  litet  utrymme  i  teamet  i  jämförelse  med 
kunskapsområden med en medicinsk bas. Kuratorernas upplevelse i Olivers studie speglar de 
resultat som framkommit i denna studie. En orsaksförklaring till att det sociala arbetet har ett 
mindre utrymme är möjligtvis såsom tidigare påtalats att de övriga professionella har ett större 
fokus på den fysiska rehabiliteringen. Utifrån det faktum att teamsamtalets struktur är starkt 
kopplat till träningsrelaterade delmål hamnar inte samtalets fokus på den del av vården som 
innefattar kuratorn. Utöver detta kan tänkas att patienterna har individuella vårdbehov som 
under teamsamtalen kräver en större insats från en viss profession. Detta skulle kunna förklara 
att en specifik yrkesprofessionell har ett större utrymme i ett visst samtal. 

Hälso- och sjukvårdslagen § 2a syftar till att generera i en sjukvård där patienten lyfts fram 
som ett  subjekt  och  att  vården  ska  genomföras  i  samråd  med denne.  Tidigare forskning 
belyser  vikten  av  en  god  professionell  kommunikation  då  en  sådan  främjar  patientens 
delaktighet  i  den  egna  vården  (Fossum,  2007;  Eldh,  2008).  I  denna  studie  har 
kommunikationen under teamsamtalen bland annat analyserats utifrån teoretiskt förankrade 
kommunikationstekniker, så som aktivt lyssnande och ickeverbalt bekräftande. Det insamlade 
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datamaterialet är för litet för att författarna ska kunna uttala sig om huruvida teamedlemmarna 
generellt använder sig av en god professionell kommunikation. Resultatet visar dock att de 
professionella under de observerade mötena använder en rad av de tekniker som kan bidra till 
att göra patienten delaktig.

Under studiens gång har en rad frågeställningar uppkommit som författarna gärna skulle se 
vidare forskningsresultat på i framtiden. En av dessa frågeställningar rör patienternas känsla 
av delaktighet under teamsamtal på den rehabiliteringsmedicinska kliniken. Författarna har i 
studien haft ett yrkesprofessionellt fokus och därmed framkommer inte hur de professionellas 
kommunikativa färdigheter påverkar patientens känsla av ett gott bemötande och delaktighet. 
Ett annat förslag på vidare forskning är att titta på kommunikationsmönster i teamet utifrån ett 
könsperspektiv. Författarna tror att det skulle kunna ge orsaksförklaringar till dessa mönster 
utöver  de  som framkommer  i  denna  studie.  Ett  tredje  förslag  på  vidare  forskning  är  att 
undersöka vad de professionella diskuterar under förteamet kontra vad som tas upp i mötet 
med  patienten.  I  denna  observationsstudie  har  förteamet  valts  bort  för  att  undvika  att 
författarna skulle få en annan förförståelse av vad som sker under teamsamtalet. 

Slutligen  vill  författarna  ännu  en  gång  uppmärksamma  att  studiens  resultat  inte  är 
generaliserbara. De resultat som framkommer kan även härledas till individuella skillnader 
beroende  på  kuratorns  aktivitet  i  teamsamtalen  och  patientens  behov  av  sociala  insatser. 
Studiens resultat ger indikationer på att det sociala arbetet och kuratorn har en mindre aktiv 
del i teamsamtalet än vissa av övriga aktörer. Orsaksförklaringar till detta behöver granskas 
närmre i vidare studier. 
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BILAGA 1 Örebro den 31 mars 2009

Samtycke till personalmedverkan i studie

Hej! 

Vi heter Josefine Dimberg och Linda Thomasdotter och läser sista terminen på 
Socionomprogrammet, Örebro Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete och gör 
detta på uppdrag av rehabiliteringsmedicinska kliniken. Studiens syfte är dels att 
undersöka hur teamsamtalen med patienterna ser ut i praktiken samt dels att studera de 
olika yrkesrollerna. För att kunna genomföra studien vill vi videofilma ett antal 
teamsamtal. 
Värdet av studien kan för Er vara att erhålla en övergripande bild av teamsamtalens 
utformning. 

Uppgifterna om samtliga medverkande i studien kommer behandlas konfidentiellt och 
materialet kommer efter seminariebehandling och uppsatsens godkännande att förstöras. 

Din medverkan är värdefull för oss. För att kunna genomföra studien behöver vi Ditt 
skriftliga samtycke vilket fylls i nedan. Deltagandet i studien är frivilligt och Du har rätt 
att när som helst, utan att uppge orsak, avbryta Din medverkan.

Om Ni har några frågor angående studien så kontakta oss på något av nedanstående sätt:

Josefine Dimberg 073-707 32 57 josefine.dimberg@comhem.se
Linda Thomasdotter 070-407 97 89  linda.thomasdotter@hotmail.com
Handledare Christina Hjorth-Aronsson christina.hjorth-aronsson@oru.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

( ) Ja, jag kan delta i studien

( ) Nej, jag kan inte delta i studien

Underskrift (vänligen texta), ort och datum:

_______________________________________________________________________



BILAGA 2      Örebro den 31 mars 2009

Samtycke till deltagande i studie
Hej!
Vi är två socionomstudenter som skriver vårt examensarbete om 
teamsamtal. Vi planerar att studera teamsamtalets utformning 
utifrån ett antal videoobservationer. 

För att kunna genomföra studien behöver vi Ditt medgivande till 
att videofilma under Ditt teamsamtal den ………..  Fokus för 
studien är personalgruppen och kameran kommer inte att vara 
riktad på Dig som patient/närstående.
Filmen kommer endast att ses av oss två samt vår handledare och 
kommer efter uppsatsens godkännande att förstöras. Din 
medverkan är frivillig och Du har rätt att ångra dig och dra tillbaka 
samtycket utan att uppge orsak. 

Studien är värdefull då den kan bidra till att belysa hur klinikens 
teamsamtal med patienter ser ut i praktiken.

Allt material behandlas konfidentiellt. Utöver detta lyder vi även 
under klinikens sekretessbestämmelser.

Har Du frågor gällande studien så kan vi kontaktas på följande 
nummer:
Josefine Dimberg 073-707 32 57
Linda Thomasdotter 070-407 97 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

(  ) Ja, jag kan delta i studien

Underskrift patient , ort och datum:

Underskrift närstående , ort och datum:

_____________________________________________________



BILAGA 3

TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3 TEAM 4

1. ÖL 1. Struktur (inledning, mål, avslutning)
2. beslut
3. biomedicinska frågor och förklaringsmodeller

2. Q 1. socialförsäkringsfrågor (AMS, F-kassa)
2. övriga samhällsinsatser (färdjänst, hemtjänst, LSS, Soc)
3. psykosocialt stöd och socialt nätverk

3. SG 1. Kroppsliga rörelse- och stödfunktioner
2. Träning av fysisk uthållighet, kondition, rörlighet, styrka, balans
3. Träningsplan

4. AT 1. Samspel mellan kognitiva och kroppsliga förmågor
2. Träning av ADL och hjälpmedel
3. Träningsplan

5. Ssk 1. Samordningsansvar
2. Fördelningsansvar av medicin

3. Usk 1. Basal omvårdnad



Internt dokument 1

Mötesordning teamsamtal 

Förberedelser 
• Är patienten ny och ej känd för teamet hålls ett teamsamtal inom tre veckor från inskrivning. 
Under tiden före teamsamtalet gör varje teammedlem en bedömning av vilka resurser patienten har 
och vilken typ av träning som kan erbjudas. 

• Patient/anhörig ska vara informerad om teamsamtalet. När det ska ske, var och vilka som kommer 
att vara med och hur långt mötet är. 

• Patienten ska fylla i blanketten "Inför teamsamtal" och ta med denna till mötet. Patient och 
anhörig får blanketten i god tid före första teamsamtalet. Den delas ut av undersköterska eller 
sjuksköterska. Några dagar därefter kontaktar kontaktperson eller annan 
undersköterska/sjuksköterska patienten och går igenom om det är några funderingar. 

• FIM ska vara ifyllt före teamsamtalet! 

Vid första teamsamtalet är det extra viktigt att ett förteam hålls. Där sker en första "synkronsering" 
inom teamet. Detta möte hålls på avdelningens läkarexpedition. 

Frågor som kan behöva diskuteras: 
- Bemötande och förhållningssätt 
- Behov av extra resurser?
- Delaktighet av närstående? 
- Information till patient/närstående 

Inledning
Likadan inledning vid samtliga teamsamtal under slutenvården och dagvård. Läkaren inleder mötet 
och informerar om tiden som är avsatt, att mötet kommer dokumenteras i form av de mål som 
identifieras i en så kallad rehabplan, att rehabplanen är en journalhandling och att patienten får ett 
eget exemplar av denna samt att den fungerar som grund till hur träningen kommer att läggas upp. 
Om sjuksköterska inte deltar i teamsamtalet så ska läkaren utse vem som skriver rehabplanen. 

l:a teamsamtalet 
• Läkaren sammanfattar vad som hänt patienten före inskrivning fram tills idag samt hur 
funktionerna i kroppen är påverkade och hur de hittills har förbättrats. Om läkaren bedömer det 
aktuellt kan FIM tas upp i samband med detta. 

• Patienten berättar om det han/hon skrivit kring frågorna från blanketten "Inför teamsamtal". Här 
finns möjlighet för diskussion kring frågorna. Berörd yrkeskategori resonerar med patienten. 

• Om någon yrkeskategori inte kommit till tals under diskussionen kring blanketten "inför 
teamsamtal" bör denne delge vad som framkommit under bedömningar som hittills gjorts och 
presenterar vad för träning som erbjuds. 

• Rehabplan upprättas. Patienten väljer några mål som prioriteras för träning under kommande 
veckor. Alla i teamet jobbar mot samma mål. 
• Läkaren avslutar mötet med att: 
– sammanfatta målen som identifierats



– informera om träningsperiodens preliminära längd på avdelningen - ev informera om olika 
möjligheter för fortsatt rehabilitering efter utskrivning 

– planera datum för teamsamtal 2. 

Frågor att beakta:  
- Hembesök 
- Permissioner 
- Önskar patient/anhörig läkarsamtal? 

Teamsamtal 2 och framåt 

• Läkaren, eller annan lämplig teammedlem, går tillsammans med patienten igenom rehabplanen 
från förra teamsamtalet. Diskussion om vart vi står idag. Viktigt med patientens åsikter. 

• Diskussion kring frågor/funderingar patienten antecknat i rehabplanen. 

• Aktuell bedömning av alla i teamet samt diskussion kring målen. 

• Eventuellt upprättas nya mål och delmål. 

• Läkaren avslutar mötet med att: 
- uppmuntra och berömma patienten för de framsteg som skett 
- sammanfatta de aktuella mål som identifierats 
- informera om tid för preliminär utskrivning 
- informera om olika möjligheter för fortsatt rehabilitering efter utskrivning 
- planera datum för nästa teamsamtal. 

Frågor att beakta: 
- Ansökan om personlig assistans? 
- Önskar patient/anhörig läkarsamtal? 
- Uppföljning efter utskrivning? Fortsatt ansvarig? 
- Permissioner 
- Vårdplanering 

Teamet har ett gemensamt ansvar att föra mötet framåt och att hålla fokus på patienten och  
planeringen för rehabiliteringen. 



Internt dokument 2

Socialt 
En funktionsnedsättning påverkar många delar av livet och här kommer några av 
socialförsäkringssystemets delar att beskrivas. Dessa är försök att stödja personen som drabbats av 
sjukdom eller olycka. Du kan rådgöra med rehabiliteringsmedicinska klinkens kurator om sociala 
frågor. Det kan gälla bostad, ekonomi och livssituationen i sin helhet. 

Sjuklön  
Sjukanmälan görs till din arbetsgivare om du är anställd. Sjuklön betalas av din arbetsgivare för de 
första 14 dagarna. Om du är sjuk mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg. Ersättningen är 80 
procent av din lön. 

Sjukpenning  
Om du är anställd anmäler arbetsgivaren dig sjuk till försäkringskassan. Om du inte är anställd ska 
du själv anmäla dig sjuk till försäkringskassan och söka sjukpenning. Ersättningen är 80 procent av 
din sjuklönegrundande inkomst. Du kan få sjukpenning i 364 dagar. 

Förlängd  sjukpenning  
Efter 364 dagar kan du söka förlängd sjukpenning i högst 550 dagar. Vid allvarlig sjukdom som tex 
vissa tumörsjukdomar kan man söka fortsatt sjukpenning. 

Rehabiliteringsersättning  
Sjukpenningen kan bytas mot rehabiliteringsersättning om du deltar i arbetslivsimiktad träning. 
Ersättningen är 80 procent av din sjuklönegrundande inkomst och kan även täcka kringkostnader 
som gäller återgång i arbete. Om du behöver hjälpmedel på arbetsplatsen kan du särskilt söka medel 
till detta via försäkringskassan. Samråd gärna med din arbetsterapeut och kurator. 

Aktivitetsersättning  
Om du är mellan 19 och 29 år och din arbetsförmåga är nedsatt ett år eller längre kan du söka 
aktivitetsersättning. 

Sjukersättning  
Om du är mellan 30 och 64 år och din arbetsförmåga är nedsatt framåt i tiden kan du söka 
sjukersättning. 

Handikappersättning  
Om du har ett funktionshinder som innebär att du har stora merkostnader och/eller ett omfattande 
hjälpbehov av någon annan kan du söka handikappersättning. 

Försäkringar  
Det är aktuellt att se över socialförsäkringsfrågor, försäkringar via arbetet och dina egna privata 
försäkringar. Spara kvitton och räkningar gällande sjukdomsperioden. 

Sjukresor  
När du vårdas inneliggande på en avdelning på sjukhuset kan resor vid permission ingå i 
vårdavgiften. När du åker med egen bil till rehabilitering kan du få ersättning för dina resor. Ett 
högkostnadsskydd finns och därför skall du tänka på att spara dina kvitton. 



Färdtjänst  
Om du har svårt att resa med allmänna kommunikationer kan du söka färdtjänst. Resorna sker med t 
ex taxi, resorna söks hos Länstrafiken. 

Bilstöd  
Om du har ett varaktigt funktionshinder kan du söka bilstöd hos försäkringskassan. Om du beviljas 
bilstöd kan du söka anskaffningsbidrag för att köpa bil och anpassnings bidrag för att anpassa bilen. 
Du kan samråda med kurator eller kontakta försäkringskassan för mer information då det finns flera 
bestämmelser kring bilstödet. 

Parkeringstillstånd  
Du som kör din bil själv kan söka parkeringstillstånd hos din kommun om du har svårt att ta dig till 
och från bilen. Passagerare kan undantagsvis få parkeringstillstånd. 

Lagen  om stöd  och service  (LSS) 
Om du har omfattande och varaktiga behov av hjälp för att klara din dagliga livsföring kan du 
exempelvis söka insatsen personlig assistans eller ledsagning. Det finns fler insatser att söka enligt 
LSS. Om du har behov av mer är 20 timmars personlig assistans per vecka kan du söka 
assistansersättning från FK. 

Hemtjänst  
Utifrån ditt behov kan du söka hemtjänst och kommunen kan komma till sjukhuset för samråd innan 
du skrivs ut. 

Socialtjänsten
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för speciella grupper: barn och ungdomar människor med 
missbruksproblem, brottsoffer, äldre, människor med funktionshinder. Den som bor och vistas i en 
kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, som också kallas socialbidrag eller 
försörjningsstöd. Detta gäller då inkomsterna för att försörja sig själv och familjen inte räcker till 
eller då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 




