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Sammanfattning: Arbetsterapeuter vägleder människor som har fått en skada eller sjukdom 
som påverkar deras utförande av vardagliga aktiviteter. Den interprofessionella 
kommunikationen (IPK) är av betydelse för att ett team ska kunna arbeta klientcentrerat och 
ge en god vård. I ett teamarbete är det viktigt att alla professioner samarbetar och har kunskap 
om varandras roller. Interprofessionell utbildning ger möjligheter till att utveckla en positiv 
bild av andra professioner vilket ökar teameffektiviteten. Förutsättningar för ett bra samarbete 
mellan professioner är förståelse för sin egen och andras roller, kunskap, ömsesidig respekt 
och förmåga att kommunicera med andra. Syftet med denna studie är att beskriva 
yrkesverksamma arbetsterapeuters upplevelser av IPK i yrkeslivet och under utbildningen. 
Detta är en intervjustudie där 11 arbetsterapeuter deltog. Materialet har analyserats med en 
kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom de 3 domänerna ”Rollförståelse”, 
”Teamarbete” och ”Utbildning” som beskriver de intervjuade arbetsterapeuternas upplevelser 
om IPK. En bra förståelse för sin egen och andras roller behövs för att ha en bra IPK samt att 
det finns en bra samverkan mellan professionerna. I ett teamarbete krävs det att alla strävar åt 
samma håll och det finns både för- och nackdelar med teamarbete. Utbildning är viktigt för att 
kunna få kunskap om IPK, dels under utbildningstiden till arbetsterapeut och 
kompetensutveckling för yrkesverksamma. Slutsatsen är att IPK är en självklar och naturlig 
del i arbetsterapeuternas arbete. Det finns många fördelar för både personal och patienter med 
IPK. Det är viktigt att andra teammedlemmar förstår vad en arbetsterapeut gör så missförstånd 
kan undvikas. Många nyexaminerade som kommer ut i arbetslivet är inte förberedda på IPK, 
vilket kan förbättras genom att ge arbetsterapeutstudenter en bra början med att finna sin roll 
och känna sig trygg i den samt få erfarenhet om IPK. 
 
Sökord: Arbetsterapi, interprofessionell kommunikation, teamarbete, utbildning, 
rollförståelse. 
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Bakgrund 
 
Arbetsterapi 
Arbetsterapi handlar om att möjliggöra aktivitet för människor med nedsatt aktivitetsförmåga. 
Att kunna utföra dagliga aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för deras hälsa och 
välbefinnande (1). 
Inom arbetsterapi är aktivitet en viktig del och innebär allt det som en människa utför i sin 
vardag. Arbetsterapeuter ser människor som aktiva varelser drivna av att sysselsätta sig själva 
(2) och vägleder människor att leva ett meningsfullt liv efter deras egna önskemål och behov 
samt omgivningens krav. Detta görs genom att arbetsterapeutens insatser syftar till att 
förebygga nedsättningar, öka eller kompensera människans aktivitetsförmåga så den upplever 
tillfredsställelse i sina vardagsaktiviteter. Människor är sociala varelser som gör aktiviteter 
tillsammans (3). När en människa har en skada eller sjukdom som påverkar utförandet av 
aktiviteter tar arbetsterapeuten reda på, via samtal och bedömning, människans behov och 
problem som berör de vardagliga aktiviteterna. Arbetsterapeuten ser vilka delar av utförandet 
som är svåra och väljer en lämplig intervention (4). När människor utför aktiviteter känner de 
sig kompetenta och upplever en tillfredsställelse (5). 
Som arbetsterapeut ska man bemöta patienter på ett värdigt sätt, respektera deras privatliv och 
bara införskaffa, för arbetet nödvändig, information. Patienten har rätt till självbestämmande 
och åtgärderna bör grundas på patientens önskemål och behov. En viktig del i bemötandet är 
att även respektera patientens närstående genom att informera om åtgärder samt göra dem 
delaktiga i behandlingen (3). 
 
Sedan början av 1900-talet har man försökt sammanfoga arbetsterapi och medicin (6). 
Grundarna till arbetsterapi allierade sig med medicinen för att nå ut till den tänkta 
målgruppen. Då den medicinska vetenskapen ständigt varit inriktad på att bota människor har 
det ibland varit svårt för arbetsterapeuter att hävda sin roll. Ofta träffar arbetsterapeuter 
människor med olika typer av funktionsnedsättningar som inte helt kan botas. Detta 
förminskar inte arbetsterapeuternas roll utan gör snarare att människan bör ses som en mer 
komplex varelse (6). 
På 1970-talet myntade läkaren George Engel begreppet biopsykosocialt synsätt för att skapa 
ett nytt vård- och omsorgsperspektiv som var mer holistiskt (7). Världshälsoorganisationen 
(WHO) hjälpte till att vidareutveckla detta holistiska synsätt genom att skapa ett 
klassifikationssystem för funktion och hälsa (ICF) (8). Det holistiska synsättet motverkas av 
den ökade specialiseringen (7). Ett sätt att lösa detta är att skapa sammanhängande vårdkedjor 
och öka den interprofessionella kommunikationen (IPK).  
 

Interprofessionell kommunikation 
IPK beskrivs som när två eller fler människor samverkar med varandra om någonting i ett 
speciellt syfte (7). Det är viktigt att visa respekt för kollegor samt andra professioners 
kompetens, skyldigheter och ansvar. För att kunna jobba för patientens bästa behövs 
samarbete med kollegorna och att alla professionerna samordnar sina arbeten. Det främjar ett 
bra teamarbete och laganda (3). I dagens hälso- och sjukvård ställs krav på förmåga att arbeta 
i team och ta emot människor med olika vårdbehov. Detta innebär att olika professioner inom 
ett team, behöver ha kunskap om varandras kompetensområden för ett bra samarbete (9).  
Ateah et al. (10) beskriver att det finns en ökad medvetenhet inom vården om klientcentrering 
och god vård. Denna förbättring måste ske samtidigt som kostnader hålls nere. För att lyckas 
är det nödvändigt med interprofessionellt samarbete (10). Det finns olika typer av 
interprofessionella team (11). Inom vården är det vanligt att arbeta i integrerade team. Dessa 
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team sammanför kunskap från olika håll för att fatta beslut. Exempel på ett sådant team är 
medicinska ronder då representanter från många olika professioner medverkar i 
behandlingsbesluten (11). För att vara effektiv som interprofessionellt team måste 
medlemmarna utveckla förståelse för varandras värderingar och problemlösningsförmåga 
(10).  
Möjligheter till interprofessionellt lärande för att utveckla en positiv bild av andra 
professioner bidrar till effektiva team (10). Interprofessionell utbildning försöker ge 
kunskaper, utveckla förmågor och påverka beteenden, nödvändiga för samarbete. Detta 
inlärningssätt, där man lär tillsammans och från varandra kan möta hinder som försvårar 
informationsutbytet, så som negativa fördomar om och från de andra professionerna. Detta ses 
också bland studenter (12). I en studie av Lidskog, Löfmark och Ahlskog (13) om IPK nämns 
olika förutsättningar för samarbete. Dessa är kunskap, förståelse för sin egen och andras 
roller, ömsesidig respekt, förtroende och förmåga att kommunicera med andra. Studien visar 
att arbete i klassrummet med andra professioner men också i en klinisk miljö skapar 
möjligheten att lära sig dessa interprofessionella färdigheter (13). Arbetsterapeuterna kan 
uppleva utmaningar i arbetsmiljön som försvårar klientcentrerat arbete (14). 
Ett problem som kan uppstå vid bristfällig IPK är att deras anpassade träning inte ses som 
behandling av någon som inte har arbetsterapeutisk utbildning, utan kan verka som ett 
tidsfördriv för patienterna. Det åligger då arbetsterapeuten att förmedla behandlingsvärdet 
(15). 
Det räcker inte att veta vilka praktiska uppgifter varje teammedlem är ansvarig för. Ett bra 
teamarbete kräver dessutom att det finns ett gemensamt fokus och syfte med vården, där alla 
professioners arbete beaktas (13). Arbetsterapeutens roll kan bli annorlunda om denne ses 
som en självständig kollega i motsats till en assistent (13).  
I studien av Atwal (16), beskrevs att problemen mellan sjuksköterskor, vårdchefer och 
arbetsterapeuter var bristen på insikt om varandras professioner. Konkurrens om vilka 
prioriteringar som skulle göras påverkade kommunikationen mellan dem (16). 
Arbetsterapeuterna och vårdcheferna upplevde att deras professioner missuppfattades samt att 
det fanns för lite förståelse om varandras roller. Både arbetsterapeuter och vårdchefer kände 
sig missnöjda med sin roll. Dessa olika uppfattningar kunde skapa konflikter. IPK är därför 
viktigt, för att olika professioner ska kunna utbyta åsikter, information och kunskap (16).  
Vårdpersonalens samverkansförmåga och interprofessionella kompetens behöver öka för att 
möta de vårdbehov som ställs i framtiden. De olika teammedlemmarna ska kunna använda 
varandras kompetens på bästa sätt (9). 
 
Ett effektivt samarbete kräver att alla medlemmar i teamet förstår sin egen roll såväl som de 
andras och får möjligheten att arbeta i en respektfull, främjande miljö. Det kan verka som 
detta är det bästa sättet för vårdteam att fungera, men studenter inom vårdutbildningar får liten 
kunskap om andra professioner och IPK. Dessvärre reflekteras detta ute i det praktiska arbetet 
(10). När det saknas förståelse och respekt för varandras professioner kan det påverka kvalitén 
av vården eller behandlingen för patienterna (15). 
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Problemområde 
Forskning visar att vårdprofessioner såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor 
och läkare har liten kunskap om varandras professioner vilket påverkar IPK (9, 10, 13, 14, 
16). Inom sjukhusbaserad vård kan samband ses mellan teamorienterat arbete och 
patientnöjdhet (17). Det finns få studier som belyser arbetsterapeuternas upplevelser av IPK 
och hur det påverkar patienterna. Därför anser författarna att det är viktigt att göra den här 
studien. 
 

Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma arbetsterapeuters upplevelser av 
interprofessionell kommunikation i yrkeslivet och under utbildningen. 
 

Metod 
Detta är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats som är lämplig att använda när det 
handlar om individers upplevelser (18).  
Urval 
Inklusionskriterier: Arbetsterapeuter inom landstinget med erfarenhet av teamarbete och 2-7 
års yrkesverksamhet. Detta ändrades till minst 2 års yrkesverksamhet på grund av svårigheter 
att hitta intervjupersoner.  
Landstinget valdes eftersom det oftast har ett intimt samarbete professioner emellan. 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval baserat på vilka sjukhus som låg geografiskt nära våra 
bostadsorter.  
Informationsbrev skickades ut till två verksamhetschefer på ett sjukhus, samt till 
chefsarbetsterapeuten på ett annat sjukhus. Informationsbreven innefattade vilka vi var, syftet 
med studien, information om tidsåtgång, att intervjun skulle bli inspelad om 
arbetsterapeuterna tillät samt sista svarsdag (19). Om verksamhetscheferna godkände att vi 
intervjuade arbetsterapeuter på deras klinik innebar det också att de delade ut bifogade 
informationsbrev till lämpliga arbetsterapeuter. 
 
Totalt blev 21 arbetsterapeuter tillfrågade om deltagande, 11 accepterade (10 kvinnor och 1 
man). Arbetsterapeuterna i studien hade utbildat sig vid 2 olika orter, yrkeslivserfarenheten 
varierade från 3 till 32 år och de arbetade inom 2 olika landsting. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer som utfördes på plats. 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Se bilaga). Intervjuguiden formulerades med hjälp 
av boken ”Samtalet med känslomässig intelligens” av H Hilmersson (20) och bestod av öppna 
frågor som handlade om arbetsterapeuternas upplevelser av IPK under studietiden, tiden som 
nyutexaminerad samt som erfaren arbetsterapeut. En pilotintervju genomfördes med två 
arbetsterapeuter. Intervjun var till för att få respons på intervjuguiden. Resultatet blev att en 
fråga omformulerades för att bli mer lättförståelig. Det som framkom i pilotintervjun togs inte 
med i resultatet vilket arbetsterapeuterna informerades om.  
 
De fem första intervjuerna samt den sista, genomfördes tillsammans. Resterande delades upp 
mellan oss. Båda använde intervjuguiden och ställde därmed samma frågor och följdfrågor. 
Intervjuerna blev 15 – 39 minuter långa. 
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Dataanalys 
Materialet är analyserat med en kvalitativ innehållsanalys (18) som bygger på en 
begreppshierarki.  
En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter, exempelvis 
bandade intervjuer som blivit transkriberade. Centrala begrepp som användes var: 
Analysenhet, domän, meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori (18). Vi valde en manifest innehållsanalys (21). 
Analysen har följt den analysprocess som finns beskriven i kapitel 10 i boken ”Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård” av M Granskär och B Höglund-Nielsen (18).  
Analysen genomfördes på det här sättet: intervjuerna delades upp mellan oss inför 
transkriberingen men lästes och lyssnades igenom av båda. Efter transkriberingen 
diskuterades vilka domäner som framkommit i materialet. Ur domänerna identifierades 
meningsenheterna (18). Tre intervjuer analyserades tillsammans och två av dessa tog 
handledaren del av. Resterande intervjuer fördelades mellan oss för analys. Sedan 
diskuterades samtliga meningsenheter tillsammans. Meningsenheterna kondenserades samt 
kodades av oss var för sig men lästes igenom av båda (18). Efter detta delades koderna in i 
underkategorier och kategorier. När en preliminär indelning var klar gjordes ytterligare en 
genomgång av kategorierna och underkategorierna, vilket ledde till att några underkategorier 
slogs samman. 
 
Exempel: 
Meningsenhet 
främjar är att det 
finns avsatt tid för 
att samtala om det. 

Kondenserad 
meningsenhet 
Finns avsatt tid för 
att samtala. 
 

Kod 
Avsatt tid för 
samtala. 

Underkategori 
Tid 
 

Kategori 
Främjande faktorer 

 

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna som varit aktuella i denna studie är; 
 
Informationskravet 
Informationsbreven var formulerade efter forskningsetiska principer (19). 
 
Samtyckeskravet 
Arbetsterapeuterna fick skriva under ett skriftligt samtycke till att bli intervjuade samt att de 
var införstådda med att de kunde avsluta sin medverkan när de ville utan att ange skäl (19).  
Intervjuer gjordes med arbetsterapeuter som vi inte hade träffat förut och det förelåg inget 
beroendeförhållande (19). 
 
Konfidentialitetskravet 
De inspelade intervjuerna avlyssnades endast av oss. Handledaren tog del av två utskrivna 
intervjuer. Deltagarna informerades om att studien skulle anonymiseras och att det insamlade 
materialet raderas när studien är godkänd. Materialet förvarades så att obehöriga inte hade 
tillgång (19). 
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Resultat 
Efter bearbetning av materialet identifierades tre domäner: Rollförståelse, teamarbete och 
utbildning. Ur dessa domäner framkom 31 underkategorier och 13 kategorier. 
 
Rollförståelse 
Rollförståelse är viktigt när det handlar om IPK. För att bli en effektiv teammedarbetare och 
kommunicera väl med andra är det viktigt att ha en god förståelse för den egna och andras 
roller. Domänen rollförståelse är indelad i fyra kategorier; ”Egna rollen”, ”Andras roller”, 
”Tidigare vårderfarenhet” samt ”Att stötta och lära”. 
 
Egna rollen 
Hitta sin roll 
Arbetsterapeuterna pratade om att det var viktigt att hitta sin egen roll. Detta fokuserades på 
under tiden som student samt som nyutexaminerad. Flera av de intervjuade hade upplevt yrket 
arbetsterapeut som stort och brett i början. Det var svårt att ta in allting. Vikten av team och 
teamarbete kom med tiden.  
 

”Alltså när man var alldeles nyutexaminerad då, då hade man 
definitiv mera fokus på sitt eget, för att man var ju fortfarande i en så 
stor lärprocess. Så då tror inte riktigt kunde ta in allt som hände runt 
om kring. Då hade man liksom eller var tvungen att lägga mycket 
fokus på sitt eget för att man själv också skulle utveckla sin egen 
yrkesroll.” 

 
Rolltrygghet  
Arbetsterapeuterna berättade att när rolltryggheten infinner sig är det enklare att arbeta i team. 
Kommunikation med de andra kommer mer naturligt och en säker arbetsterapeut kan hålla 
gränserna mellan professionerna lite flytande.  
 

”Är man säker i sin egen yrkesroll då vågar man ju mer släppa 
emellan eller vad man ska säga. Inte se det som fasta gränser för vad 
jag gör och vad du gör, för det går i vartannat och kan man se det och 
låta det göra det, så gagnar ju det patienten naturligtvis, men det 
gagnar också tycker jag många gånger mig själv i min yrkesroll.” 

 
Arbetsterapeuterna upplevde att vara säker på sin uppgift i teamet gör det enklare att kunna se 
när någon av de andra behövs. Att vara trygg i sin roll innebär också att vara medveten om det 
man inte kan. Att vara stolt över sig själv och sitt utövande var något som ansågs som en 
viktig del i rolltryggheten. 
 
Vad en arbetsterapeut gör 
Arbetsterapeuterna fokuserar på aktivitet och aktivitetsförmåga. Andra professioner kunde 
dock visa bristande förståelse för arbetsterapeuternas område. Flera arbetsterapeuter upplevde 
att andra professioner ibland kunde se dem som omvårdnadsarbetare.  
 

”Det som kan bli ibland är att vissa tycker att man ska vara en 
aktiveringsperson. Att aktivera patienterna och där vi kanske inte ser 
våran roll som att vara någon som bara ska underhålla patienterna 
medans de ligger på avdelningen om man säger så.” 
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Att känna sig förstådd som arbetsterapeut upplevdes positivt. När de andra professionerna vet 
vad arbetsterapeuten kan och varför det behövs, främjar det klimatet på arbetsplatsen. En 
arbetsterapeut sa att det inte bara handlade om att vara betydelsefull för patienterna utan också 
för teammedlemmarna. Erfarenhet ökar chanserna till att bli förstådd av de andra. 
 

"De ser nog att vår roll är väldigt väldigt viktig. Att den har betydelse 
för att det ska gå bra för patienten särskilt när han ska kunna komma 
hem och att vi gör en bra insats. Det är den, ja, de har en positiv syn 
på det. Man känner sig behövd. Och det är väldigt skönt att känna att 
det vi gör har betydelse. Både för patient och teamarbetare om man 
säger så.” 

 
Andras roller 
Respekt 
Arbetsterapeuterna beskrev att när det finns respekt professioner emellan så elimineras många 
problem. Flera tog upp att det är viktigt att lyssna in andra. Alla människor ser inte saker på 
samma sätt men att acceptera och respektera detta gör att en god kommunikation ändå kan 
finnas. En arbetsterapeut förtydligade att det är viktigt att vara uppmärksam på sina egna 
handlingar gentemot de andra. Flera nämnde att i ett nära samarbete finns respekten så att 
man inte behöver hävda sig. 
 

”Att man kunde se att ok, vi är olika men vi jobbar så nära varandra 
att vi behöver inte slåss om utrymmet utan vi har våra nischer. För det 
var ju tydligt det som framgick under praktikperioderna att vi ses som 
samma lite, på vissa avdelningar, men vi har våra nischer och vi 
hjälps åt utan konkurrans” 

 
Förstå vad andra gör 
En förståelse för vad andra professioner gör och kan, är en nyckelfaktor i att kunna 
kommunicera med dem. Flera av arbetsterapeuterna berättade att de besökt andra professioner 
och samtalat med dem om deras uppgifter vilket var ett bra sätt att öka förståelsen.  

 
”Men vi försöker ju besöka varandra, jag har till exempel varit hos 
neuropsykologen och bett att få titta vilka tester gör du med våra 
patienter och hur går det till. För liksom få en förståelse för hennes 
jobb mer.” 

 
För att kunna förstå de andras arbeten krävs också förståelsen för vad de behöver från 
arbetsterapeuterna. Flera tog upp vikten av att kunna få den här kunskapen vilket kan ske 
genom möten eller att jobba tillsammans. När insikten om de andras kompetens finns kan 
effektiv kommunikation ske. 
 
Tidigare vårderfarenhet 
Tidigare vårderfarenhet var det några arbetsterapeuter som nämnde. Det sågs som en tillgång 
för kommunikationen med andra professioner, för att förstå de andra samt för att hitta sin 
egen roll. En arbetsterapeut jämförde hur det kändes att utbilda sig och jobba som 
undersköterska och sedan som arbetsterapeut och berättade hur tidigare vårderfarenhet 
underlättade. 
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"Det här med överrapporteringar och så, sådana saker det var jag van 
vid...det jag tyckte att om jag jämförde med 
sjuksköterskebiträdeutbildningen och undersköterskeutbildningen så 
var liksom den praktiska ryggsäcken väldigt slank som arbetsterapeut" 

 
Att stötta och lära  
Stöttande klimat  
Arbetsterapeuterna beskrev att de uppskattar varandras professioner i teamet, det skapas ett 
stöttande klimat och alla ses som viktiga. För att kunna fokusera på sin roll är det en tillgång 
att veta att teamet finns och att någon annan kan täcka upp när det behövs.  
 

”Jag känner nog mig rätt så, det har att göra med min kompetens, när 
jag märker när jag inte kan och att när jag inte ska ge mig in i nått jag 
inte kan. Då finns det någon av de andra där, så jag känner mig inte 
speciellt osäker på dom andras eller min egen kompetens på det 
viset.” 

 
Att lära av varandra 
De intervjuade arbetsterapeuterna berättade om sina upplevelser av att lära av varandra. De 
beskrev att det har stor betydelse för en bra kommunikation. En god IPK gör att alla i teamet 
är bekväma och känner sig säkra med att ta del av de andras kunskaper. 
 
Teamarbete 
Arbetsterapeuterna definierade IPK som att olika professioner samtalar, planerar och 
resonerar med varandra i teamet samt med patienter. Teamarbete handlar om IPK i det 
praktiska arbetet, för- och nackdelar, bemötandefrågor och hur samspelet fungerar. Domänen 
består av kategorierna: ”Åt samma håll”, ”Främjande faktorer”, ”Fördelar”, ”Bemötande”, 
”Förr och nu”, ”Samspel” och ”Begränsningar”. 
 
Åt samma håll 
Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att alla professioner har samma mål med patienten, 
pratar och reflekterar med andra professioner om vad som händer. Det är viktigt med 
patientgenomgångar för att kunna sträva åt samma håll. 
 

”Man har mycket dialoger med varandra och undrar man så, får 
bekräftelse på att man tänker rätt. Att alla strävar åt samma håll. Vi 
reflekterar mycket över olika saker som händer.” 

 
Ronder är viktiga så varje profession kan berätta vad som har gjorts och hur det går med 
patienten, för att stämma av med varandra och sätta upp en planering tillsammans. 
Arbetsterapeuter tycker att det är viktigt att alla professioner har gjort sina bedömningar för 
att få en utredning klar eller kunna sätta en diagnos.  
 
Främjande faktorer 
Tid 
Deltagarna uttryckte att det är viktigt att ha tillfällen att prata om patienter, både spontant och 
genom avsatt tid och lokal för samtal. När det finns gott om tid eller alla professioner tar sig 
tid att vara på plats för samtalet så underlättar det teamets IPK. Det är ett ständigt 
informationsflöde mellan professionerna. 
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”Främjar är att det finns avsatt tid för att samtala om det.”  
 
Arbetsterapeuterna var eniga om att kommunikation behöver ske ofta och vid rätt tillfälle. 
Teammöten, ronder och morgonrapporter är viktiga. En arbetsterapeut beskrev det tydligt:  

 
 
”Det är ju ofta så, nä vi har inte tid idag vi skippar teamet. Då slösar 
man ju egentligen tid istället för då vet ingen vad de ska göra eftersom 
man har sparat in på det som egentligen styr upp vården” 

 
Journaler 
De intervjuade arbetsterapeuterna anser att dagens datajournaler främjar IPK eftersom alla 
professioner skriver in relevant information om patienten. Det är enklare att få viktiga 
uppgifter samt meddelanden från de andra professionerna. Läkarens, sjuksköterskans eller 
sjukgymnastens anteckningar blir mer lättillgängliga med hjälp av journalerna och det är hela 
tiden aktuella uppgifter från andra kliniker. 
 

”Med datajournal så man vet vad andra professioner skriver för ny 
information ständigt.” 

 
Öppen atmosfär och kommunikation 
En öppen atmosfär mellan teammedlemmar och patienter, anser arbetsterapeuterna leder till 
att jobbet blir roligare och gynnar teamarbetet. En människa behöver inte vara jättesocial för 
att fungera i ett team utan det räcker att kunna se sig i ett sammanhang, vara ödmjuk samt 
kunna ge och ta. Det skapar trivsel på arbetsplatsen. 
Arbetsterapeuterna tycker det är viktigt att våga kommunicera med andra professioner om 
patientinformation. 
 

”Våga kommunicera för att det är för patientens bästa att 
informationen flyter fritt mellan de som kan behöva den.” 

 
Det gäller att vara öppen för kommunikation mellan yrkeskategorierna, respektera de andra 
professioners kunskaper och använda sig av ett språk så alla förstår varandra. 
En annan främjande faktor som arbetsterapeuterna tycker är viktigt är träffar med teamet som 
bara handlar om rehabilitering. Då får olika professioner stämma av med varandra om hur det 
går med patienterna i rehabiliteringen. 
Läkare som för en öppen dialog med teamet om nya patienter hjälper teamet att förbereda sig. 
 

”Vår läkare är lyhörd. Hon förbereder oss på nya patienter och frågar 
alltid efter ronden om det är någon som har något annat att ta upp. Vi 
har en öppen dialog och det betyder mycket.” 

 
Det är viktigt att vara lyhörd och inga frågor är för underliga att ställa. Den fysiska närheten 
till andra professioner underlättar IPK. 
Att rapportera till varandra betyder mycket, för att alla ska ha möjlighet att delge varandra 
viktig information.  

 
”Det är väldigt viktigt att kommunikationen fungerar. Vi har jobbat 
mycket med att få till bra rapporttid på avdelningen så att vi kan få 
den informationen vi behöver och vice versa.” 
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Arbetsterapeuterna upplever IPK som en stor och naturlig del av jobbet. IPK i team är 
självklart och alla tar ansvar för sina handlingar. En arbetsterapeut anser att kommunikation 
skapar färre konflikter och missförstånd. 
 
Fördelar 
Styrkor i team 
Arbetsterapeuterna tycker det är en styrka för teamet är att aktivt lyssna och ta in vad de andra 
säger samt ta hänsyn till varandras bedömningar. När alla har lärt känna varandra i teamet blir 
det lättare att ta upp något som en annan profession ansvarar för, utan att någon uppfattar det 
negativt. 
Teamets styrka är att ha tillgång till de andra professionerna och lära sig av dem samt få olika 
infallsvinklar på patienten. Alla gör sina bedömningar i olika situationer och jobbar 
tillsammans mot ett gemensamt mål för att få en så komplett bild som möjligt av patienten. 
Professionerna i teamet efterfrågar varandra när det är någon som behövs hos en patient.  

 
”Alla lyssnar på varandra och om någon tycker att jag bör göra något 
eller de har sett något som jag inte har hunnit tänka på själv. Vi säger 
till varandra om man behövs.” 

 
Arbetsterapeuterna uppskattar tillgången av alla professioner med sina varierade 
kunskapsområden. 
 

”En människa är komplicerad och omfattande, det är bra att ha allas 
kunskapsområden.” 

 
 
Arbetsterapeuterna tycker alla är viktiga och kommer ihåg varandra om behovet finns hos en 
patient. I teamet är alla beroende av varandra och använder sig av varandras kunskaper för att 
arbetet ska fungera. 

 
”Man tittar på olika delar av patienten och kan sedan ta till sig 
varandras kunskaper.” 

 
En arbetsterapeut anser att det är bra att jobba i olika teamkonstellationer för att inte fastna i 
samma hjulspår. Arbetsterapeuterna anser att det är en trygghet att vara många i ett team, med 
alla olika kunskaper. Sedan är det viktigt att prata om när något har hänt eller ett problem har 
uppstått så ingen i teamet mår dåligt över en händelse. 
 
Patient i fokus 
Deltagarna upplever att patienterna blir sedda och teamet lyfter viktiga frågor. 
Arbetsterapeuterna tycker det är en fördel för IPK att patienten och anhöriga blir delaktiga 
och involverade. Patienterna följs av samma team och många professioner ingår. Alla 
använder samma språk för att patienten ska förstå vad som sägs. Teamet ser till att alla delar 
av patientens problematik uppmärksammas. 

 
”Man lär sig mycket av varandra och man täcker upp många 
områden. Man missar inget i patientens livssituation.” 
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Alla professioner försöker träffa patienten tillsammans för att patienten ska slippa höra 
samma frågor flera gånger. Arbetsterapeuterna upplever att patienten blir mer delaktig i 
planeringen när alla är samlade och själv kan beskriva det egna målet. 
 

”Vi jobbar mot samma mål, att patienten får vara delaktig. O sen att 
man sätter upp delmål o då får man en mer aktivare patient som själv 
är delaktig o kan planera.” 

 
Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att alla professioner träffas regelbundet med 
patienten i fokus. 
 
Bemötande 
Konflikt 
Deltagarna beskriver fördelen av att försöka analysera händelser för att inte hamna i låsta 
situationer. Mycket handlar om hur man bemöter varandra. Överallt finns människor som 
alltid vill ha rätt och de som försöker att se vad som verkligen har hänt. 
En arbetsterapeut anser att anledningen till konflikter egentligen handlar om att folk inte har 
lyssnat på varandra. 
 

”Konflikter mellan vårdtagare och vårdgivare är bemötandefrågor, 
att man inte har lyssnat. Försöka vara på samma plats och tid och 
lyssna in vad det handlar om.” 

 
Bemötande mot andra 
Arbetsterapeuterna tycker det är viktigt att teamet bemöter patienterna bra för att arbetet ska 
fungera. I mötet med patienten är bemötandet viktigast, inte vårdgivarens yrkesskicklighet 
eller teoretiska kunskaper. Att låta patienten ge feedback på det som har sagts/gjorts gör att 
både vårdgivaren och patienten vet att de har förstått varandra.  
 

”Bemötandet är det viktigaste vi har. Det handlar om 
informationsöverföringen och hur man ger den. Man får låta dem ge 
feedback på det man säger så man vet att de förstått. Ibland kan ett 
ord trigga igång något och man vet inte själv vad som hände riktigt.” 

 
Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att bemöta varandra med respekt och kunna lyssna 
på varandra. En arbetsterapeut tycker att det är positivt att veta att andra professioner läst ens 
anteckningar. Det är positivt att bli efterfrågad av andra. 
 

”Men de gånger man ser kanske att doktorerna har läst mina 
anteckningar så tycker jag det är väldigt roligt. För då, det är ju 
också en bekräftelse på att de tycker det jag gör är viktigt.” 

 
Förr och nu 
Auktoritet 
Arbetsterapeuterna tycker att samarbetet förr med sjukgymnasterna är som idag men läkarna 
var tidigare en styrande auktoritet som knappt lyssnade på andra professioner. Det berodde på 
vad läkaren var intresserad av att höra och de höll sig mer för sig själva.  
 

”Mer förr den äldre generationen läkare lyssnade knappt på andra 
och det viktigaste var det läkaren sa. Man kände sig liten.” 
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Förr var det inte mycket team och samarbete. Professionerna skulle lyssna på vad läkaren sa. 
Idag samtalas det mer och läkarna är mindre bestämmande. 
 

”Förr så kanske läkarna mer var ensamvargar. Såg kanske inte riktigt 
vår profession o nytta med, det var så klart att dom gjorde men liksom 
om man jämför, idag så efterfrågar man ju vår kompetens.” 

 
Brist på holistisk syn 
Arbetsterapeuterna tyckte att förr handlade det mest om medicin och rehabiliteringen glömdes 
bort. På det viset sågs inte hela människan. Arbetsterapeuter skulle bara träna övre extremitet. 
Arbetsterapeuterna i studien ansåg att alla professioner arbetade för sig själva och inte visste 
hur långt de andra hade kommit med patienten. Det var inget interprofessionellt samarbete. 
Arbetsterapeuterna anser att det idag pratas om allt som handlar om patienten. 
 

”Men då visste inte du hur långt sjukgymnasten hade kommit med 
patienten o det var mer avrapportering o vad jag hade gjort o vad 
sjukgymnasten hade gjort. Det var inte alls det samarbetet utan, neej.” 

 
Samspel 
Egna skyldigheter 
Arbetsterapeuterna menar att individen själv har ett ansvar för god kommunikation. Det som 
sägs på möten ska vara aktuellt och det är viktigt att inte gå in och ta någon annans del. Det 
uttrycktes att om inte någon tilldelar ordet så åligger det varje profession att flika in sin del 
när det passar.  

 
”Man måste liksom berätta själv vad man har att berätta. Det är inte 
så att nån alltid ska fråga en eller så men, men det finns plats för det, 
absolut.” 

 
Arbetsterapeuterna påpekar att det är viktigt att minnas att alla tänker olika, även patienterna. 
För en bra kommunikation och samspel krävs att inte vara blyg, inte stöddig, ha ett öppet 
hjärta och stora öron samt inse sitt eget ansvar. 
 

”Det bygger väldigt mycket på mig själv också och inte bara på 
andra. Jag ska inte skylla på andra att det inte fungerar. För jag har 
ett jättestort ansvar själv” 
 

Arbetsterapeutens del i teamet 
Arbetsterapeuterna påpekar att deras arbetssätt innebär att de återkommer till patienterna tills 
deras arbete är färdigt. Sedan rapporterar de över. En arbetsterapeut uttrycker att 
arbetsterapeuters del i teamet är att vara den som tar tillvara det som är aktivt, både inom 
rehabilitering och bedömning. 
 

"Man försöker ta tillvara det som är friskt och det som är aktivt och 
det som de klarar." 

 
Undvika problem 
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Arbetsterapeuterna upplever det som negativt om andra lägger sig i deras arbete men det är 
bra om någon inte gör sin del. Arbetsterapeuterna anser det är viktigt att förstå varandra så 
alla gör rätt saker, dubbelkolla med andra professioner och även lära av sina misstag. 
 

”När jag går in till en patient som verkar dålig stämmer jag alltid av 
med läkaren eller sköterskan först. Man lär sig av situationerna.” 

 
Samarbetar 
Arbetsterapeuterna upplever att teamet kan se olika ut beroende på vilken diagnos/skada 
patienten har. Arbetsterapeuterna anser det är viktigt att gå igenom patientens rehabilitering 
tillsammans och planera tiderna för olika professioners bedömningar så de inte kolliderar. 
Inför en vårdplanering behöver alla vara färdiga. 
 

”Alla professioner måste känna sig klara med en patient innan man 
kallar till vårdplanering. Annars blir det inte någon bra planering.” 

 
Begränsningar 
Tidsbrist 
De intervjuade arbetsterapeuterna tog upp att tidsbristen kunde leda till att mötena fick kortas, 
de fick inte alltid reda på förändringar hos patienterna, de hann inte alltid prata varken om 
eller med patienter så mycket som var önskvärt och ibland kunde det leda till att 
arbetsterapeuterna diskuterade patienter i lunchrummet. 
 

”Men ibland kanske inte tiden finns. Då är ju det en nackdel, att man 
har för lite tid att hinna liksom prata om kanske patienten eller att det 
är tidsbrist att kunna prata med patienten. Att man hinner inte stanna 
så länge som man hade velat eller så.” 

 
Effekter som kunde bli när man inte tagit sig tiden att prata kunde vara att patienterna blev 
drabbade. Antingen fick de längre vårdtid på sjukhuset eftersom bedömningar inte var klara 
eller om arbetsterapeuterna inte blivit informerade om försämring i patientens tillstånd så 
kunde de utsätta patienten för onödig ansträngning. En annan effekt kunde vara att 
kommunikation runt patientens schema var dålig så någon profession inte fick möjlighet att 
träffa patienten den dagen. En arbetsterapeut påpekade att det är viktigt att få stöd: 
 

”Det som kunde vara bekymret då är att det inte finns tid och lokal 
avsatt för och att också, det behöver ett stöd från, ifrån, vad ska man 
säga, verksamhetsledningen att man jobbar på det här sättet.” 

 
Begränsningar för patienten 
Många av de intervjuade arbetsterapeuterna beskriver att när teammedlemmar blir för 
bekväma med varandra kan saker tas för givet. 
 

”Det kan va lite nackdel att man har blivit så tajta att man tror att 
man kan läsa varandra så man råkar glömma bort viktiga saker på 
grund av det.” 

 
Detta kan drabba patienten genom att saker inte blir gjorda när de ska. Arbetsterapeuterna 
upplever att vissa patienter kan tycka att det blir rörigt att träffa ett helt team.  
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Om inte kommunikationen fungerar kan många olika människor med olika uppgifter behöva 
prata med patienten samma dag och detta kan bli tröttsamt för patienten. En arbetsterapeut 
påpekar också att teamsamtal med patienten kan vara en begränsning då vårdpersonalen ofta 
är många, men patienten ensam eller med en anhörig. 
 

"Det kan ju va att vi blir väldigt många som är involverade i 
teamsamtalet sen sitter den här stackaren på andra sidan och kanske 
har en med sig. Och sen är vi ja det kan ju vara fem stycken 
ibland...Man är ganska utsatt med så många." 

 
Dessutom uppger en arbetsterapeut att personalen kan ha förutfattade meningar om en patient 
de ännu inte har träffat tan bara läst om. En annan begränsning för patienten kan vara att olika 
professioner inte alltid talar samma språk vilket kan vara förvirrande.  
 
Begränsningar för personalen 
En begränsning i teamarbetet för personalen, som deltagarna i studien upplever, är att 
planeringen blir svårare när det ska samplaneras med andra. Om det dyker upp något akut kan 
uppbokade scheman göra det svårt att få tag på kollegor. Känslan av att arbetet ibland löper 
parallellt istället för tillsammans upplevs som en begränsning, likaså när någon i teamet inte 
samarbetar.  
 

”Man kanske får en medarbetare som inte är van att samarbeta. Då 
skulle det inte fungera. När man kör sitt eget race så att säga och inte 
samarbetar och samordnar med, med sina kollegor.”  

 
Arbetsterapeuterna tar också upp att en annan aspekt på begränsningar är när någon 
teammedlem slutar och det tillkommer någon ny. När någon inte har möjlighet att närvara vid 
ronder eller möten upplevs som en begränsning eftersom den personens del i patientarbetet 
inte blir så tydligt i planeringen.  
 

”När det byter teammedlemmar, är också ett bekymmer. För att det tar 
ett tag innan man, det tar en väldigt lång tid egentligen innan man är 
ett sammansvetsat gäng och så det, byte av teammedlemmar så, om 
man bara tar enstaka tillfällen är just det att inte alla har möjlighet att 
vara med.”  

 
Att läkare ibland verkar värderas högst upplever några arbetsterapeuter som negativt eftersom 
arbetsterapeuternas jobb då inte är lika efterfrågat. 
En stor vårdtyngd på avdelningen upplevs också vara en begränsning för personalen eftersom 
det kan bli väntetider när arbetsterapeuterna ska få rapport. 
 
En annan del är de oundvikliga begränsningarna. Saker som saktar ner arbetet men inte går att 
ändra på. En arbetsterapeut gav exempel och sa att teamarbete innebär många möten. 
 

”Det är kanske att det tar mer tid och att det är mer möten och sådär. 
Men det får det ju ta.” 

 
Något som också nämns är att remisser måste gå rätt väg för att de inte ska försvinna på 
vägen. En annan påpekar att genom användandet av ICF i journalerna försvinner det 
arbetsterapeutiska språket.  
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”Så är det ju så att vi tappar vi vårat arbetsterapeutiska språk i och 
med ICF, för så, alltså begreppen betyder inte samma sak. Så det är 
ju, det finns för och nackdelar med att ha ett gemensamt språk” 

 
Känna sig otillräcklig 
Något som kom upp i många intervjuer var arbetsterapeuternas känsla av otillräcklighet. Även 
om kommunikationen och planeringen fungerade, upplevde arbetsterapeuterna att de inte var 
tillräckligt många för att täcka upp på avdelningarna.  
 

"Sen att jag inte alltid räcker till det är en annan sak. Det är, att jag 
liksom inte hinner göra så snabbt som de vill ha, bedömningarna." 

 
En arbetsterapeut påpekade att de inte hann göra hembesök hos alla patienter de skulle utreda 
utan var tvungna att prioritera vilka som skulle få hembesök. 
 
Hinder för kommunikation  
Det tydliggörs i intervjuerna att det finns många hinder för kommunikationen.  
En arbetsterapeut berättar att de ibland inte får information från läkare om önskade 
bedömningar förrän sent på eftermiddagen och inte hinner utföra dem samma dag. En annan 
menar att när det blir stressigt tänker man inte alltid på vilka delar man faktiskt kan ha nytta 
av. Dessutom påpekas det att stress hindrar kommunikationen med andra professioner. När 
det blir hektiskt på avdelningen så tänker inte alltid arbetsterapeuten på de andra 
professionerna. 
 

”då kanske man är stressad och har fullt upp nyinskrivna patienter, 
liksom akut hela tiden, du måste gå dit och du måste träffa den och du 
måste, då blir det att, då blir man uppe i sin egen profession och roll 
och att man har fullt sjå att utföra sitt eget arbete.” 

 
Andra hinder för kommunikationen är när arbetsterapeuterna upplever att någon teammedlem 
har svårt att samarbeta. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, exempelvis att personen är 
revirhävdande, inte respekterar tider eller gränser. Andra saker som upplevs som hindrande är 
när den fysiska närheten inte finns utan kontoren är utspridda över hela sjukhuset och att man 
ännu inte alltid använder samma språk. En arbetsterapeut berättar om brist på struktur på 
avdelningen vilket leder till väntetider vid morgonrapporten. 
Något annat som tas upp är att det har diskuterats om morgonrapporten borde slopas och 
arbetsterapeuterna borde läsa journalerna istället. Detta kan dock bli ett hinder för 
kommunikationen eftersom det skrivna ordet inte kan ersätta muntlig kommunikation och 
möjligheten att ställa följdfrågor. 
 

”Jag tycker inte att det ersätter den muntliga kommunikationen som 
man har vid en morgonrapport eller en teamrapport för det har de ju 
ibland, särskilt sköterskorna, försökt eftersom de har mycket att göra 
och man tycker det inte alltid att det är viktigt att ta sig den tiden, sagt 
att kan ni inte läsa istället för att komma upp på rapport, men det blir 
ju inte samma kommunikation då” 

 
Alla är olika 
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Något som samtliga arbetsterapeuter tar upp var att kommunikationen i teamet hänger mycket 
på vem som kommunicerar Flera arbetsterapeuter nämner att hur samtalet flyter i ett 
teammöte beror mycket på hur vana personerna i fråga är. Att somliga inte alls är 
kommunikativa utan mer inåtvända kan givetvis skapa friktion. En av de intervjuade tar upp 
problem med inhyrda läkare:  
 

”Just nu har vi många inhyrda läkare. Och de kommer ju kanske för 
en vecka i sänder och när de då kommer så kan de ju inte patienterna 
och då blir ju kommunikationen sämre naturligtvis. För det är ju trots 
allt läkaren som styr mycket utav arbetet på en avdelning. Inte allt 
men mycket.” 

 
En arbetsterapeut påpekar att även om läkaren har god kunskap om de andra professionerna 
betyder inte det nödvändigtvis att kommunikationen blir bra. 
 

”På en avdelning där var det en läkare som visste mycket väl vad man 
hade en arbetsterapeut och en sjukgymnast till och då kunde sitta 
nästan i början och skrika ut, eller inte skrika men alltså peka med hel 
hand och ge order om vad som skulle göras” 

 
Missförstånd 
Missförstånd är också något som arbetsterapeuterna måste hantera. Från små saker som att 
känna sig överkörd av en kollega, till större saker som att patienternas säkerhet riskeras när de 
blir lovade permission och omvårdnadspersonalen antagit att arbetsterapeuterna ordnat 
hjälpmedel till hemmet men utan att dubbelkolla. Otydlig kommunikation kan skapa 
missförstånd som en läkare som bett om bedömning av en patient och det sedan framkommer 
när bedömningen är klar att det var en annan typ av bedömning som efterfrågades. Att 
teammedlemmarna kommunicerar lite dåligt är också grunden till en del av missförstånden. 
 

”Kommunicerar vi inte riktigt var vi är i behandlingsgången, då är det 
väl svårt att planera för ett avslut då också eller var är jag med 
patienten. Skulle jag kanske behöva gå in på slutet igen för att kolla 
vissa aktiviteter kanske, då kan det bli lite för sent om vi säger så.” 

 
Utbildning 
Utbildning i IPK är viktigt för att kunna få erfarenhet och kunskap, dels i utbildningen till 
arbetsterapeut men även kompetensutveckling i arbetet. Domänen utbildning består av 2 
kategorier; ”Att utbilda sig” och ”begränsning”.  
 
Att utbilda sig 
Grundutbildning 
Arbetsterapeuterna anser att den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) erbjuder många olika 
situationer med IPK att ta med sig ut i yrkeslivet. Lärdomar av fördelar och misstag som 
uppstod går att dra nytta av vid andra tillfällen. Arbetsterapeuterna fick se hur yrket är i 
verkligheten. 

 
”Vfu följer med sig olika situationer som man alltid har med i allt som 
händer i ens yrkesverksamma liv. De missar och fördelar man har 
gjort, får man dra nytta av vid nästa tillfälle. Erfarenhet är erfarenhet 
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som man alltid har nytta av. Vare sig den är från skolan, vfu eller 
tidigare kliniker.” 

 
Det som vissa deltagare ansåg vara bra på skolan angående IPK var exempelvis att det gjordes 
terapeutiska rollspel som filmades. Det fanns träningssituationer för att öva anamnestagning 
och rapportera i grupp. Detta upplevdes som personlighetsutvecklande. Det var bra att skolan 
pratade om en holistisk människosyn och det jobbades med olika Case med andra studenter. 
 
Kompetensutveckling 
Arbetsterapeuterna anser att mycket kan bli bättre och de har gått utbildningar för att förbättra 
IPK i teamarbetet. Mycket fokus har lagts på utbildning i teamtanke och runt rutiner för hur 
ett team ska jobba. De ser vikten av att skicka hela team på utbildning. Om hela teamet får 
samma information och kan resonera med varandra blir det lättare att arbeta vidare med den 
nya kunskapen.  
 

”Skicka team på utbildning så alla får information och säga sitt. Det 
är lättare att jobba vidare med och utveckla. Om jag åker själv på 
utbildning och kommer tillbaka med nya idéer, hur förankrar jag det i 
min grupp som inte vet nånting. Man återgår i sina gamla rutiner.” 

 
Begränsning 
Brister under VFU  
En arbetsterapeut upplevde på sin vfu att det inte var något teamarbete. 
 

”Team, jag kanske saknade också det här att ha någon att rådfråga 
mer, vet jag.” 

 
Några arbetsterapeuter upplevde på vfu att om man skulle föra sin talan så blev man tvungen 
att ta ordet själv. En annan arbetsterapeut var med om att det inte fanns några andra 
yrkeskategorier på praktikplatsen och upplevde det som en begränsning. 

 
Brister i grundutbildningen 
Arbetsterapeuterna beskriver att det går teoretiskt att förstå hur IPK fungerar, men det blir ett 
abstrakt begrepp. Det märks först när man är i ett team och arbetar vad det egentligen handlar 
om samt hur det fungerar. I skolan ingick inte mycket om andra professioners arbete och inte 
mycket undervisning om IPK. Arbetsterapeuterna läste lite ihop med andra studenter men det 
var inget som egentligen hörde ihop med teamarbete och IPK i verkligheten. 
 

”I skolan tyckte jag inte att det var så mycket undervisning kring 
teamarbete överhuvudtaget, tycker jag inte.” 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes eftersom studien skulle belysa upplevelser av IPK. Vi ville fånga 
arbetsterapeuternas subjektiva upplevelser och känslor och uppmanade dem att prata fritt 
utifrån frågorna. Detta genererade en mängd material som sedan analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (21). En kvalitativ innehållsanalys 
kan appliceras på stora textmassor och var därför en passande metod (18). Man hade kunnat 
tänka sig att utföra någon form av enkätstudie eller systematisk litteraturstudie. Men med en 
enkätstudie hade inte samma djup kunnat nås och en systematisk litteraturstudie var inte 
lämplig då det inte finns så mycket publicerat om arbetsterapeuters syn på IPK. 
 
En manifest innehållsanalys valdes för att göra en mer konkret beskrivning av 
arbetsterapeuternas upplevelser och inte tolka in en underliggande mening som görs i en latent 
analys (21). Hade en underliggande mening däremot tolkats in hade materialet antagligen fått 
ett annat djup. En fördel med den kvalitativa innehållsanalysen var att det omfattande 
intervjumaterialet kunde förstås och struktureras upp vilket underlättade 
resultatpresentationen som utgick från kategorierna. Författarnas egna förförståelse kan ha 
påverkat resultatet även om ett neutralt och objektivt förhållningssätt eftersträvades.  
 
Grundtanken var att de intervjuade arbetsterapeuterna fortfarande skulle ha sin studietid i 
färskt minne därför valdes först en ganska snäv tidsbegränsning i urvalskriterierna, 
yrkesverksamma 2-7 år. Det visade sig att det var mycket svårt att hitta deltagare inom detta 
tidsintervall. Tidsbegränsningen öppnades då upp och 7-års gränsen togs bort eftersom det 
ändå var viktigast för oss att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av teamarbete. 
Svarsfrekvensen blev då högre än förväntat vilket tyder på att arbetsterapeuter upplever att 
ämnet är viktigt att ta upp. Våra intervjupersoner bestod av 10 kvinnor och 1 man. Vi tror inte 
att resultatet hade påverkats av en jämnare könsfördelning då arbetsterapeutens 
arbetsuppgifter är oberoende av kön. Däremot kan man anta att resultatet skulle ha blivit 
något annorlunda om den ursprungliga tidsbegränsningen funnits kvar. Istället för relativt 
nyutexaminerade arbetsterapeuter var nu yrkeslivserfarenheten 3-32 år vilket givetvis ger ett 
annorlunda perspektiv på både utbildning och yrke än för nyutexaminerade. 
 
Mycket tid lades ner på att skapa vår intervjuguide som gav oss stöd och underlättade då alla 
intervjuer inte kunde genomföras tillsammans. Att utföra en pilotintervju tillsammans vad 
mycket givande och gav en idé om vad som var viktigt att trycka på och vilka följdfrågor som 
antagligen skulle behöva ställas. Att de flesta intervjuerna i studien genomfördes av båda 
författarna tillsammans gjorde också att de intervjuer som utfördes på var sitt håll 
genomfördes på samma sätt då intervjustilen var samstämmig. Att alla intervjuer inte 
genomfördes tillsammans har sannolikt inte påverkat resultatet. 
 
Att deltagarna blev informerade om att studien skulle anonymiseras gav dem möjlighet att 
prata öppet och ärligt. Även att det inte fanns någon beroendeställning och arbetsterapeuterna 
visste att de kunde avsluta sin medverkan när de ville, skapade en avslappnad miljö. De 
forskningsetiska principer som finns användes för att intervjuerna och materialet skulle 
hanteras på rätt sätt (19). 
 
Aspekter som rör studiens trovärdighet är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att 
styrka studiens giltighet har vår handledare fått ta del av material och läsa igenom ett par av 
våra transkriberade intervjuer med markerade meningsenheter. Resultatet har presenterats 
med citat från intervjuerna vilket ger läsaren möjlighet att själv bedöma giltigheten. För att 
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öka tillförlitligheten i studien har vi under hela analysprocessen läst varandras delar, 
diskuterat och resonerat tillsammans och med vår handledare. Genom att reflektera 
tillsammans vid varje steg i analysen har ett enat analysresultat framkommit. Urval, metod 
och resultat har beskrivits så noggrant som möjligt för att ge läsaren möjlighet att bedöma om 
resultatet är överförbart (18. 22. 23). Författarna anser att det skulle behövas fler än 2 
landsting, för att dra slutsatser om överförbarheten. Vår avsikt var inte att göra en studie med 
generaliseringsanspråk, utan att göra en beskrivande studie för att öka förståelsen för IPK ur 
ett arbetsterapeutiskt perspektiv (22). 
 
Resultatdiskussion 
Den här studien beskriver arbetsterapeuters upplevelser av IPK inom klinisk verksamhet och 
utbildning. Samtliga arbetsterapeuter upplevde teamarbete och IPK som nödvändigt i arbetet 
och att det gjorde jobbet roligare samt främjade klientcentreringen. 
Resultatet som har framkommit från de 11 intervjudeltagarna visar hur viktigt det är med IPK 
i teamarbete, som att ta sig tid för samtal med både kollegor och patienter. I litteraturen 
framhävs hur viktigt det är att ta sig tid för patienterna (14) men deltagarna i den här studien 
var också noga med att påpeka hur viktigt det är att ta sig tid för kollegorna. Tyvärr framkom 
det att tidsbrist var vanligt och att det då kunde hända att man ställde in teammöten. Men som 
en arbetsterapeut uttryckte så är det teamen som styr upp vården och ligger till grund för 
arbetet med patienten, så författarna anser att det är något som borde prioriteras inom 
verksamheten. 
En annan sak som lyftes i studien var att genom införandet av ICF försvinner det 
arbetsterapeutiska språket men syftet med ICF är att skapa ett gemensamt språk, vilket 
främjar IPK och även underlättar kommunikationen med patienterna (8). Trots att det kan 
vara tråkigt att det rent arbetsterapeutiska språket försvinner, tycker författarna att det är en 
självklarhet att man satsar på ett gemensamt språk som gynnar kommunikation på olika sätt. 
Deltagarna beskrev IPK som när olika professioner samtalar, planerar och resonerar med 
varandra om och med patienterna och även litteraturen beskriver att IPK är när två eller fler 
personer samverkar med varandra om någonting i ett speciellt syfte (7). 
Arbetsterapeuterna i vår studie var noga med att påpeka att ansvaret för en bra 
kommunikation ligger hos individen. Det finns studier som visar att sjuksköterskor är den 
professionen som oftast anses ha bäst förmåga till IPK (10. 13) men deltagarna i den här 
studien var eniga om att kommunikationen beror på personens individuella egenskaper och 
ansåg inte att någon profession var bättre än någon annan på IPK. Att alla deltagare var eniga 
på den punkten kan tyda på att attityderna håller på att ändras, eller så var det på grund av det 
faktum att många av våra deltagare varit yrkesverksamma i många år och fått god insikt.  
Främjande faktorer som framkom för IPK beskrevs som att teammedlemmarna vågar prata 
med varandra om patientinformation som alla kan behöva. En öppen atmosfär gynnar 
teamarbete och gör jobbet roligare. Genom team och ronder som involverar många olika 
professioner ges möjlighet att stämma av med varandra och alla får medverka i 
patientplaneringen. En sådan miljö bidrar till effektivt samarbete (10). Deltagarna i studien 
påpekade också hur viktigt det var när läkaren hade en öppen dialog med teamet. En 
intressant skillnad kunde ses jämfört med hur de arbetsterapeuter som haft längst 
yrkeslivserfarenhet beskrev läkarens roll som auktoritär ensamvarg. Författarna tycker att det 
tydligt visar hur vården förändras och blir mer och mer teamorienterad.  
Deltagarna menade också att det är tryggt att vara många i ett team med olika kompetenser 
och att man har tillgång till denna kunskap via sina teammedlemmar. Fördelarna med 
teamarbete samt IPK för patienten är att det finns olika professioner som täcker upp olika 
områden hos patienten. Detta styrks av en studie som menar att samband kan ses mellan 
teamarbete och nöjda patienter (17). Det beskrivs i litteraturen att dagens hälso- och sjukvård 
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behöver professioner med förmåga att arbeta i team och att bemöta människor med olika 
vårdbehov. Det är viktigt för samarbetet att ha kunskap om varandras kompetensområden (9). 
I ett välfungerande team delar man på ansvaret, ger varandra idéer och stöttar varandra vilket 
nämns i en studie av Sumsion och Lencucha (14). När man samarbetar på det här sättet jobbar 
man för patientens bästa vilket enligt etisk kod för arbetsterapeuter innebär att samordna 
arbetet (3). En artikel av Lidskog, Löfmark och Ahlström beskriver att ett bra teamarbete 
kräver ett gemensamt syfte och att alla professioners delar kommer med (13) vilket även 
deltagarna i den här studien påpekade. I studien tydliggjordes att patienten var i fokus och 
arbetsterapeuterna såg i stort sett bara fördelar för patienten med denna typ av arbete. 
Sumsion och Lencuchas artikel tar också upp vikten av patientens egna mål vilket säkerställer 
ett patientcentrerat förhållningssätt (14). 
Arbetsterapeuterna beskrev att det fanns olika hinder för kommunikation såsom tidsbrist, 
stress, missförstånd och samarbetssvårigheter vilket även framkom i studien av Atwal (16) där 
det påpekades att brist på insikt om varandras professioner samt konkurrens i teamet 
påverkade kommunikationen negativt. Arbetsterapeuterna i vår studie anser att man vid en 
konflikt måste analysera händelsen och konstaterar att mycket handlar om hur man möter 
varandra. De menar också att bemötande handlar om respekt, feedback och bekräftelse. Det 
kom också upp i studien att arbetsterapeuternas roll inte alltid är tydlig för andra. Vissa ser 
dem som omvårdnadspersonal. I litteraturen bekräftas att det är en frustration för 
arbetsterapeuter när deras yrkesroll missförstås av andra professioner (14). Å andra sidan var 
det många som kände sig behövda och förstådda av både patienter och teammedlemmar. 
Detta främjar IPK och har en positiv effekt på samarbete (14). Författarna har själva upplevt 
en varierad rollförståelse under sin vfu och menar det finns utrymme för att förbättra detta. 
Arbetsterapeuterna i studien anser att deras uppdrag är att ta vara på det som är friskt och 
aktivt hos patienterna för att möjliggöra sysselsättning och ett meningsfullt liv vilket också 
bekräftas av litteraturen (1. 2).  
En studie säger att vårdkvaliteten kan försämras av dålig förståelse och respekt för varandra 
(15), men arbetsterapeuterna i vår studie påpekar också att vården kan påverkas negativt när 
man blir för bekväm med varandra i ett team och antar att andra ska göra saker utan att vara 
säker. Både arbetsterapeuterna i studien och litteraturen påpekar att klientcentrerat arbete 
innebär fler möten, men det är en nödvändig och oundviklig begränsning (14). 
Arbetsterapeuterna i studien upplevde att när de funnit sin rollsäkerhet blev det enklare att 
arbeta i team, ta in de andras roller och se när någon annan profession behövdes. Alla roller är 
viktiga för teamet. Detta styrks av litteraturen som menar att förutsättningar för teamarbete är 
förståelse för sin egen och andras roller och ömsesidig respekt (12). Denna rollförståelse kan 
fås redan under utbildningen (10).  
De intervjuade arbetsterapeuterna ansåg att det under utbildningen teoretiskt går att förstå IPK 
men det är först när man kommer ut i verksamheten man faktiskt förstår hur det fungerar. Det 
beskrivs i en studie att vårdutbildningar inte alltid förbereder sina studenter på samarbete med 
andra professioner vilket avspeglas ute i det praktiska arbetet (10). Arbetsterapeuterna 
upplevde att VFU:n under utbildningen var positiv och gav olika situationer med IPK som 
visade hur det fungerar i praktiken. Erfarenhet av IPK från både utbildningsmiljöer och 
kliniska miljöer ger studenter en uppfattning om varandras professioner (10). Författarna 
anser att detta är viktigt att ta vara på och tycker att dagens utbildningar borde innehålla fler 
moment med IPK. De arbetsterapeuter i studien som varit yrkesverksamma länge beskrev att 
deras utbildning innehöll fler praktiska delar som anamnestagning och redovisning i team. 
Författarna har själva upplevt att de inte har fått så mycket förståelse för, eller samarbete med, 
andra professioner under sin utbildning, borträknat vfu. 
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Slutsats 
Den här studien beskriver IPK som en självklar, naturlig och stor del i arbetsterapeuternas 
arbete. Det finns många fördelar både för personal och patienter med IPK och för det mesta 
fungerar det bra. Det finns dock vissa situationer där arbetsterapeutens roll blir missförstådd 
vilket författarna tolkar som att det ändå finns utrymme för att utveckla arbetet med IPK inom 
landstinget. Det är viktigt att de andra teammedlemmarna förstår innebörden av 
arbetsterapeuternas uppgift för att undvika missförstånd och fokus kan då läggas på den 
klientcentrerade vården där alla professioner är viktiga. Flera av deltagarna i studien upplever 
att de inte fått med sig så mycket kunskap om IPK från sin utbildning. Då även tidigare 
studier visar att många nyutexaminerade inte är förberedda på IPK anser författarna att detta 
är något som kan förbättras i utbildningarna. Vi anser att det är viktigt att ge 
arbetsterapeuterna den bästa möjliga start de kan få för att kunna hitta sin roll som 
arbetsterapeut och känna sig trygg i den, vilket är en förutsättning för samarbete. 
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Bilaga 
Intervjufrågor 
 
Vilken utbildningsort utbildad du dig på? Hur många år har du varit yrkesverksam? 

1. Vad är interprofessionell kommunikation för dig? 
2. Hur upplever du den interprofessionella kommunikationen (IPK) på din arbetsplats? 
- (Kan du utveckla det mer?) 
- Hur upplever du att IPK fungerar i de team som du är involverad i? 
- Får alla professioner komma till tals? 
3. Hur upplever du att de andra professionerna ser på dig och din roll som arbetsterapeut? 
- Hur upplever du att din förståelse för de andra professionerna och deras roller är? 
- (vill du utveckla?) 
- Hur upplever du att IPK påverkar ditt dagliga arbete som arbetsterapeut i ett team? 
4. Vilken profession upplever du har bäst förmåga till IPK? 
- (Vill du utveckla varför?) 
5. Skulle du vilja beskriva en situation som du har varit med om, under tiden du arbetat 
som arbetsterapeut, där den interprofessionella kommunikationen inte har fungerat? 
- Vilka följder fick det i arbetet? 
- (Hur löste ni det?) 
- Skulle du vilja beskriva en situation som du har varit med om, under tiden du arbetat 
som arbetsterapeut, där den interprofessionella kommunikationen har fungerat bra? 
6. Vad finns det för några för- och nackdelar med IPK som du upplever? 
- Vilka för- och nackdelar upplever du finns för patienten? 
7. Vilka faktorer främjar respektive förhindrar IPK? 
8. Vilken erfarenhet fick du utav teamarbete under tiden du utbildade dig till 
arbetsterapeut och fick du uppleva en eller flera situationer som involverade IPK under du 
utbildade dig till arbetsterapeut, hur upplevde du det? 
- Hur kunde du dra nytta av din erfarenhet när du kom ut i arbetslivet? 
9. Hur känner du att din förståelse för IPK har förändrats sedan du var nyutexaminerad? 
Är det något mer som du skulle vilja lyfta fram eller prata om? 

 


