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Abstract 
Blomqvist, S. (2004). ’Ju mer vi är tillsammans’” Mångprofessionellt teamarbete i vården. 
(FOG-report no 50). Linköping: Department of behavioural sciences (IBV), Linköping 
university. 
 
 
Multiprofessional teamwork has become the preferred model of practice promoted 
for many areas of health care services. This is especially so in areas where the 
patients care needs are extensive and multidimensional. This literature review aims 
to determine:   
 
- How multiprofessional healthcare teams (MPHCT) are described in research    

literature.  
- What is described as the most important factors affecting work performed by 

MPHCTs.   
- What the advantages and disadvantage of MPHCTs are described as.  
 
The source of data includes 89 studies identified from a search of the computerized 
database PsychInfo done in June 2003 for the period of 1872 - 2003. 

A common way to describe a MPHCT is as an identified collective in which 
members share common team goals and work interdependently in planning, 
problem solving, decision making and implementing and evaluating teamrelated 
tasks. The specialist that may be included in a MPHCT is for example physicians, 
clinical nurses, social workers, physiotherapists, psychologists and occupational 
therapists.  

Research on MPHCTs has first of all placed its focus on influencing factors that 
lies within the team, and not so much on factors concerning the organizational 
context. The influencing factor most commonly described in literature is the 
professional differences among the team members. Described as important are the 
team members’ knowledge of each other’s competence, their attitude toward each 
other, their attitude teamwork and their image of what teamwork is about. Important 
factors are also how influence over teamwork is distributed, how decisions are made, 
and how differences of opinion are settled. Important for work outcome is also 
clarity and agreement on roles, clarity and agreement on objectives and a leadership 
that primarily is concentrated on the integration of the different professional 
perspectives represented in the team.  

Advantages of MPHCTs as a way to organize health care services are described 
in literature. An advantage of the professional diversity of the team is the possibility 
it renders the team members to broaden their view on what the origin of the patients’ 
symptoms might be, the teamwork may therefore be a stimulating way to work. The 
multidimensional way to view the patient problems and to design a treatment plan is 
described as an advantage. Several studies also indicates that team based care might 
be more efficient than care organized in a traditional way.  

A disadvantage that has been noticed is that different professional backgrounds 
might lead to conflicts within the team. Another disadvantage described is the time-
consuming process decision-making might become when you want to include 
several different perspectives.   
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Bakgrund och syfte 
 
Att arbeta i team har under de senaste 20 åren blivit allt vanligare i arbetslivet 
(Guzzo & Shea, 1992). En anledning till förändringen kan vara att dagens 
arbetsuppgifter har ökat i komplexitetsgrad. För att lösa många av dagens 
arbetsuppgifter krävs därför den samlade kompetensen av flera personer som var 
och en bidrar med kunskap från sitt specifika kunskapsområde (McGrath, 2000).  
Även inom vårdsektorn blir mångprofessionella team som arbetsform allt vanligare 
(Freeman, Miller & Ross, 2000; Hyer, Fairchild, Abrham, Mezey & Fulmer, 2000; 
Heinemann, Schmitt, Farell & Brallier, 1999; West & Poulton, 1997; Vinokur-Kaplan, 
1995). Detta särskilt inom områden där patientens vårdbehov är omfattande och 
komplext som inom palliativ vård, diabetesvård, cancervård och psykiatrisk vård. 
För att kunna erbjuda vård som tar hänsyn till både patientens biologiska, 
psykologiska och sociala behov krävs  medarbetare med kunskap från biologiska, 
psykologiska och sociala områden. I mångprofessionella vårdteam arbetar personer 
från dessa kompetensområden för att tillsammans bedöma patientens problematik, 
formulera en vårdplan, genomföra vårdinsatser samt utvärdera vårdinsatser.  

Hur är då mångprofessionella vårdteam utformade idag och hur gestaltar sig 
arbetet i vårdteamen? Man har i forskning om mångprofessionella vårdteam pekad 
på behovet av översikt över forskningsfältet (Cook, Garissh & Clarke, 2001; Farell, 
Schmitt & Heineman, 2001; Freeman, 2000). Man har bl a påtalat behovet av att hitta 
en enhetlig terminologi för att beskriva olika typer av vårdteam (Oglan-Hand & 
Zeiss, 2000; Schofield & Amodeo, 1999). Man har också konstaterat att det inte finns 
någon tydlig bild av vilka fördelar respektive nackdelar som kan finnas med att 
arbeta i team inom vården, och inte heller någon tydlig bild av vad som är viktiga 
påverkansfaktorer för arbetet i mångprofessionella vårdteam (Hyer, Fairchild, 
Abraham, Mezye & Fulmer, 2000; Tyrer, 2000). Denna studie syftar till att med hjälp 
av en forskningsgenomgång avseende mångprofessionella vårdteam bidra till ökad 
kunskap inom de områden som ovan beskrivs som bristfälligt belysta. Syftet kan 
preciseras i följande frågeställningar: 

 
- Hur beskrivs mångprofessionella vårdteam i forskningslitteraturen? 
- Vad har man i forskningslitteraturen lyft fram som betydelsefulla faktorer för hur 

arbetet i mångprofessionella vårdteam gestaltar sig? 
- Vad har man inom forskningslitteraturen beskrivit som fördelar respektive 

nackdelar med mångprofessionella vårdteam som arbetsform? 
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Metod 
 
Forskningsgenomgången är baserad på en artikelsökning gjord i databasen 
PychINFO. Ingen begränsning i tid gjordes, så sökningen omfattar tidsperioden 1872 
till juni 2003. De sökord som användes var: 
 
Interdisciplinary group* 
Interdisciplinary team 
Interprofessional group* 
Interprofessional team                 
 
 

* Sökordet ”group” begränsades till group performance, group cohesion, group 
problemsolving, group decisionmaking, groupsize, group development, group structure, 
group dynamics, group participation.  

 
Sökningen i databas PsychINFO gav sammanlagt 503 träffar och efter genomläsning 
av abstracts valde jag ut 223 artiklar som på ett för frågeställningarna adekvat sätt 
verkade beröra forskning om mångprofessionella team i vårdsektorn. Artiklar som 
rörde mångprofessionella team inom andra sektorer än vården valdes alltså bort. 
Ytterligare ett antal artiklar valdes bort, nämligen artiklar som efter genomläsning 
visade sig handla om något annat än själva arbetsprocessen i det mångprofessionella 
teamet. I dessa artiklar hade något av sökorden används som en del i ett resonemang 
som sedan ledde fram till ett helt annat fokus än själva arbetsprocessen i teamet. En 
författare kunde t ex beskriva att ett mångprofessionellt arbetssätt var önskvärt inom 
en viss sektor för att sedan gå över till att fördjupa sig i en helt annan aspekt av 
verksamheten, t ex själva behandlingsmetoden, resursfördelning, e t c. Artiklar som 
jag också valde bort var sådana som var helt anekdotiska till sin karaktär och där 
författaren beskriver sina tankar kring mångprofessionella vårdteam utan förankring 
i tidigare forskning eller i empiri. Artiklar jag också valde bort var sådana där fokus i 
artikeln var så specifikt att det inte var möjligt att föra över de resonemang som 
presenteras till andra sammanhang. Det kunde t ex handla om samarbete mellan 
olika yrkesgrupper kring en specifik diagnos (t ex höftledsfrakturer, skelettcancer) 
och där fokus låg på de direkta behandlingsinsatserna. Efter genomläsning av de 223 
artiklarna återstod 89 artiklar som ligger till grund för denna litteraturgenomgång. 

Bland de 89 artiklarna finns totalt 44 olika vetenskapliga tidskrifter 
representerade (se bilaga). Flertalet av tidskrifterna behandlar olika aspekter av 
sjukvård (71,9%). Av de övriga tidskrifterna så var 10,9% fokuserade på socialt 
arbete, 9,4% på beteendevetenskap i allmänhet och 7,8% på pedagogiskt arbete. 
Vidare var tidskrifterna övervägande amerikanska (81,2%). Storbritannien stod för 
15,5% av tidskrifterna och Australien respektive Kanada för 1,6% var.  

Resultatet av forskningsgenomgången presenteras nedan med utgångspunkt 
från de tre frågeställningar som genomgången syftar till att belysa.  

 

Multiprofesional group*     
Multiprofessional team 
Multidisciplinary group*             
Multidisciplinary team   
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Olika definitioner av mångprofessionella vårdteam 
 

Som en bakgrund till en beskrivning av mångprofessionella vårdteam kan det vara 
intressant att undersöka hur man i forskningssammanhang har beskrivit team i 
arbetslivet i allmänhet. Från början lär ordet team ha betecknat ett antal dragdjur 
som är sammanlänkade med någon form av seldon (Shalinsky, 1989). I början av 
1500-talet började ordet team användas även för att beteckna en grupp människor 
som gått samman för att genomföra en gemensam arbetsuppgift. Om man ser till den 
mer sentida användningen av ordet så är det enligt Jones & Roelofsma (2000) och 
McGrath (1984) dock svårt att hitta någon entydig och generellt accepterad 
beskrivning av vad som kännetecknar ett team. En del försök har trots allt gjorts och 
en ofta citerad beskrivning är;  

 
Ett team är ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper som tillsammans 
arbetar mot ett gemensamt mål och har ömsesidigt ansvar för att detta uppnås. 

(Katzenbach & Smith, 1993, s 45).  

 
Ett team kan också beskrivas som en grupp människor som fungerar som en helhet i 
det att de arbetsuppgifter var och en utför bildar en helhet, d v s är integrerade 
(Senge, 1995). Ett team kan också beskriva som ett antal personer med olika 
professioner som väljs och utrustas för att kontinuerligt utföra en viss uppgift och 
där teamets är möjligheter att lösa uppgiften främst är avhängig teammedlemmarnas 
inre resurser. (McGrath, 2000). Morgan med flera (1986) väljer att beskriva ett team så 
här; 

 
Ett team är en urskiljbar grupp om två eller fler personer som arbetar i direkt interaktion, 
på ett adaptivt sätt och i ett ömsesidigt beroende för att nå gemensamma och högt 
värderade mål. (s 3) 

 
Paris med flera (2000) gör en större litteraturgenomgång där de kännetecken för team 
som beskrivs är ett ömsesidigt beroende, en god samverkan mellan teammedlemmar, 
intensiv kommunikation, gemensamma och högt värderade mål, specialiserade 
roller, uppgiftsrelevant kunskap och stor flexibilitet.  

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att gemensamma drag i beskrivningarna ovan är att 
ett team kan sägas bestå av ett antal personer med kompletterande kunskaper som arbetar 
tillsammans i ett ömsesidigt beroende för att nå gemensamma och högt värderade mål.  

 
Man har inom ramen för forskning om team även tyckt sig kunna urskilja ett antal 
olika sorters team. Ett exempel på en sådan kategorisering är mellan 
multidisciplinära, interdisciplinära och transdisciplinära team (Zeiss med flera, 1996). 
I det multidisciplinära teamet har medlemmarna olika roller som inte griper in i 
varandra och man arbetar separat med sin del av den gemensamma uppgiften med 
lite kontakt sinsemellan. I det interdisciplinära teamet är dock teammedlemmarna 
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mer beroende av varandra för att kunna lösa sina uppgifter. De träffas för gemensam 
bedömning och planering. I det transdisciplinära har teammedlemmarna här i stort 
sett samma roller och ansvarsområden. Gränserna mellan disciplinerna är här 
flytande. 

En annan, men likartad, kategorisering gör Drucker (1993) mellan 
rolldifferentierande, rollintegrerande och rollkompletterande team. I det 
rolldifferentierande teamet är teamrollerna specialiserade, arbetsuppgifterna utförs 
sekventiellt och samordning sker genom direkt styrning eller standardisering. Det 
karakteristiska för ett rolldifferentierat team är tydligt differentierade roller, 
sekventiella relationer och tydliga regler för utförande. I det rollintegrerande teamet 
är rollerna också specialiserade, men teammedlemmarna måste, för att lösa sin 
uppgift, samspela med varandra under arbetets gång. I denna teamform genomförs 
arbetsuppgifterna alltså parallellt, dock i de flesta fall på ett förplanerat sätt.  

I det rollkompletterande teamet är rollerna också specialiserade och 
arbetsuppgifterna löses parallellt med hjälp av samordning. Här måste dock 
teammedlemmarna också vara beredda på att vid behov gå in och utföra någon 
annans uppgift. 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de typlogier som beskrivs ovan har som 
gemensam utgångspunkt att skillnader mellan team kan beskrivas som skillnader i grad av 
samordning mellan teammedlemmarnas arbetsinsatser.  

 
Hur ska man då betrakta begreppet team i relation till begreppet arbetsgrupp? Är ett 
team en arbetsgrupp? Skillnaden mellan en arbetsgrupp och ett team har beskrivits 
som något av ett oklart område (Jones & Roelofsma, 2000; McGrath 1984). En del 
författare gör en mycket klar åtskillnad mellan ett team och en arbetsgrupp (t ex 
Orasanu & Salas, 1993) medan andra betraktar begreppen team och arbetsgrupp som 
utbytbara ( t ex Sundstrom, de Meuse & Futrell, 1990). Jones & Roelofsma (2000) 
föreslår att skillnaden mellan en arbetsgrupp och ett team skulle kunna uttryckas 
som en skillnad i graden av ömsesidigt beroende, graden av kompletterande 
kunskaper, graden av samverkan, etc. Teamet skulle då kännetecknas av en hög grad 
av ömsesidigt beroende, en hög grad av kompletterande kunskaper, en hög grad av 
samverkan, etc. En arbetsgrupp skulle kännetecknas av en låg grad av beroende, 
kompletterande kunskaper och samverkan.  

Hur kan man då beskriva mångprofessionella vårdteam? I de arbeten som ligger 
till grund för denna forskningsgenomgång görs ett antal olika beskrivningar av 
mångprofessionella vårdteam. Ett representativt exempel är Tsukudas (1990) 
beskrivningen av mångprofessionella vårdteam som: 

 
en identifierbar grupp i vilken medlemmarna har gemensamma mål och arbetar i ett 
ömsesidigt beroende av varandra med att lösa problem, ta beslut, implementera samt 
utvärdera teamets arbete. (s 669) 

 
Toseland med flera (1986) beskriver vårdteam som en grupp bestående av ett antal 
personer där var och en besitter särskild kunskap och förmåga, som arbetar 
tillsammans mot ett gemensamt mål och som tar del av varandras kunnande. Det 
gemensamma målet är att utveckla och implementera den bästa formen av vård, 
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utvärdera effekt av insatserna och vid behov justera behandlingsinsatsen. En 
liknande beskrivning gör Drinka (1994): 
 

An interdisciplinary health care team is an identified collective in which members share 
common teamgoals and work interdependently in planning, problemsolving, 
decisionmaking and implementing and evaluating teamrelated tasks ( s 87)  

 
Drinka höjer dock ett varningens finger för att helt reservationslöst utgå från att 
mångprofessionella vårdteam inte skiljer sig från andra typer av team. Hon påpekar 
att t ex Hackman (1990) har ett sådant synsätt, men anser att det mångprofessionella 
vårdteamet skiljer sig från andra team på följande viktiga punkter: 
 
- Medlemmarna kommer från professioner som väldigt mycket skiljer sig åt i 

utbildningshänseenden vilket ger olika referensram, olika terminologi, etc. 
- Teamet arbetar tillsammans under lång tid. 
- Medlemmarna kan i stor utsträckning vara medlemmar även i andra team. 
- Det finns mycket liten möjlighet till att välja teamets medlemmar.  
 
Med utgångspunkt från beskrivningarna ovan ter det sig som rimligt att det 
resonemang som beskrevs inledningsvis av vad som kännetecknar team i stort även 
kan gälla för mångprofessionella vårdteam. Mångprofessionella vårdteam skulle då 
kännetecknas av att det består av ett antal personer med kompletterande kunskaper 
som arbetar tillsammans i ett ömsesidigt beroende för att nå gemensamma och högt 
värderade mål. 

Finns det då olika typer av mångprofessionella vårdteam? Kan de t ex beskrivas 
med hjälp av de kategorier som använts för att beskriva team i allmänhet som 
tidigare beskrevs (Zeiss & Steffen, 1996; Drucker 1993)? Forskare som specifikt har 
studerat mångprofessionella vårdteam har lämnat förslag på lämpliga 
indelningsgrunder för att beskriva olika typer av team. Även här är graden av 
samordning en viktig särskiljande faktor. Ett exempel är Shalinsky (1989) som gör en 
indelning i följande typer av team: 
 
- Multidisciplinärt team: Medlemmarna utför sina arbetsuppgifter samtidigt, men 

var för sig och utan koordination eller samarbete. 
- Pluridisciplinärt team: Medlemmarna utför sina uppgifter med visst mått av 

samarbete. 
- Crossdisciplinärt team: Medlemmarna samarbetar och koordinerar sitt arbete och 

arbetet leds av en definierad yrkesgrupp. 
- Interdisciplinärt team: Medlemmarna samarbetar och koordinerar sitt arbete och 

arbetet leds främst med hjälp av gemensamma, övergripande målsättningar med 
stort inflytande från alla i teamet.  

 
Även Oglan-Hand & Zeiss (2000) utgår från grad av samordning av arbetet då de 
föreslår en uppdelning i två olika typer av vårdteam: 
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- Multidisciplinärt team: Varje medlem i teamet arbetar var för sig med var sin ’del’ 

av patienten, både i bedömning och behandling. Avrapportering sker till teamet 
chef. 

- Interdisciplinärt team: Medlemmarna utbyter information om patienten under 
hela processen bedömning/behandling/utvärdering och fattar gemensamma 
beslut kring patienten.  

 
I litteratur där man inte specifikt tar upp frågan om olika typer av team beskrivs 
dock teamen på ett sådant sätt att det framgår att den typ av team man oftast avser 
kan betraktas som s.k. interdisciplinära team alternativt rollintegrerade team (t ex 
Yerbury, 1997; West & Poulton, 1997; Waskett, 1996; Berteotti & Seibold, 1994; 
Drinka, 1994; Toseland, Palmer-Ganeles & Chapman, 1986; Molnar Feiger & Schmitt, 
1979).   

Vid sidan av att beskriva olika typer av team har man i den aktuella 
forskningslitteraturen även lämnat förslag på vilka aspekter av ett vårdteam som bör 
beskrivas om man ska få en rättvisande bild av teamet. Shofiled & Amadeo (1999) 
gjorde en omfattande genomgång av forskning om mångprofessionella team i 
vården. Utgångspunkten var en artikelsökning i databaserna Psychlitt , Medline, 
ERIC och Sociofile för åren 1974 – 1996, och sökningen resulterade i 138 användbara 
artiklar. Författarna rekommenderar att mångprofessionella vårdteam beskrivs i 
följande dimensioner; 
 
- Storlek. 
- Sammansättning (t ex vilka yrkesgrupper). 
- Typ av ledarskap (t ex formell ledare, delat ansvar, roterande ledarskap). 
- Typer av arbetsuppgifter (t ex konsultation, behandling, idégenerering, 

beslutsfattande). 
- Kommunikation och interaktionsmönster i teamet (t ex typ av interaktion, hur 

ofta alla är närvarande, intensitet i kontakten). 
- Typ av kontakt med klienterna (t ex alla har kontakt, några har det, en har det). 
- I vilken fas teamet kommer i kontakt med klienten ( t ex bara bedömning, bara 

behandling, bara när andra misslycktas med att hjälpa klienten) . 
 
Liknande aspekter beskrivs av Diamond (1996) som nödvändiga att inkludera om 
man vill ge en adekvat bild av ett vårdteam. Ovtreveit (1996) anser att en beskrivning 
av ett vårdteam även bör innehålla en beskrivning av integrationen mellan 
yrkesgrupperna, hur patientbeslut fattas, hur medlemskapet i teamet är konstruerat 
och i vilken utsträckning teamet förfogare över teamet som gemensam resurs.  
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Betydelsefulla faktorer för arbetet i MPVT  
 
När man har studerat vad som kan påverka arbetsgruppers arbete i allmänhet har 
man många gånger gjort en uppdelning mellan strukturfaktorer och processfaktorer. 
Exempel på strukturella faktorer är mål, gruppstorlek, ledning, kommunikation, 
gränshantering, sammansättning och organisationskontext. Exempel på 
processfaktorer är normbildning, kohesion och balans mellan relations- och 
uppgiftsorientering. Uppdelningen är dock inte oproblematisk då det som brukar 
betraktas som strukturella faktorer kan förändras över tid och då snarare kan ses som 
processfaktorer. Exempel på sådana faktorer är normer, roller, mål- och 
kommunikationsfaktorer (Jern, 1998). Flera namnkunniga forskare inom området 
forskning om team och arbetsgrupper har formulerat modeller för hur man kan 
beskriva vilka faktorer som påverkar arbetet i arbetsgrupper/team. Sådana modeller 
har arbetats fram av t ex Paris, Salas & Cannon-Bowers (2000), McGrath (1995), 
Hackman (1990) och Sundtrom, de Meuse & Futrell (1990). Sundstrom med flera 
beskriver en modell som de anser är giltig för alla typer av team. I modellen beskrivs 
vilka faktorer som har betydelse för hur arbetet i ett team gestaltar sig. Faktorerna är 
relaterade till varandra i ett ömsesidigt beroende (tabell 1). 
 
Tabell 1. Faktorer som kan påverka arbetet i ett team (efter Sundstrom med flera, 1990) 
 

Organizational context: 
Task design/technology 
Organizational culture 
Mission clarity 
Autonomy 
Performance feedback 
Rewards 
Training and consultation 
Physical envvironment 
 

Boundaries: 
Workteam 
differentiation 
External integration 
 

Team development: 
Interpersonal processes 
Norms 
Cohesion 
Roles 
 

Team effectiveness: 
Performance 
Viability 

 
Modellen ovan beskriver faktorer som kan påverka arbetet i en arbetsgrupp, vilken 
som helst. Begreppet ”team development” använder Sundtrom med flera för att 
undvika en uppdelning i strukturfaktorer och processfaktorer då man ser även s.k. 
strukturella faktorer som så föränderliga att en sådan uppdelning inte ter sig 
meningsfull.  
 

Vilka är då de faktorer som i forskningslitteraturen främst lyfts fram som 
betydelsefulla för arbetet i mångprofessionella vårdteam? I den forskning som här 
presenteras har man pekat ut vissa faktorerna som centrala påverkansfaktorer för 
hur arbetet i mångprofessionella vårdteam gestaltar sig. De faktorer som främst lyfts 
fram i den aktuella forskningslitteraturen är: 
 
- Professionsbaserade olikheterna mellan teammedlemmarna. 
- Utformning av roller och rollfördelning.  
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- Fördelning av inflytande. 
- Beslutsfattande. 
- Teammedlemmarnas attityd till teamarbete. 
- Samarbete och sätt att hantera meningsmotsättningar. 
- Typ av vårdideologi och typ av målsättning. 
- Ledarskapets utformning.  
- Agerande från administrativt stödsystem. 
- Teamens utvecklingsnivå. 
 
Om dessa faktorer placeras in i Sundstroms modell framträder följande mönster 
(tabell 2). 
 
Tabell 2. Påverkansfaktorer som lyfts fram i litteraturen 
 

Organisatoriskt kontext: 

Agerande från 
administrativt stödsystem. 
 
 

 Gränser: 
 
 

Teamutveckling: 
Professionsbaserade olikheter. 
Rollutformning och rollfördelning. 
Fördelning av inflytande. 
Beslutsfattande. 
Medlemmarnas attityd till teamarbete. 
Samarbete och sätt att lösa 
menings- motsättningar. 
Typ av vårdideologi och 
målsättning. 
Ledarskapets utformning. 
Teamets utvecklingsnivå. 

Effektivitet: 

 
Som framgår av bilden har den forskning som denna litteraturgenomgång är baserad 
på främst fokuserat faktorer som ligger så att säga inom teamet eller nära teamet. 
Faktorer som rör organisatorisk kontext, gränser och effektivitet har ägnats ringa 
respektive ingen uppmärksamhet som påverkansfaktorer. Nedan följer en översikt 
över de faktorer som i litteraturen lyfts fram som betydelsefulla för hur arbetet i 
mångprofessionella vårdteam gestaltar sig.  
 

Professionsbaserade olikheter mellan teammedlemmarna 
 
Det faktum att teamet är sammansatt av ett antal personer från helt olika 
professioner är enligt många författare något som kan ha stort inflytande över hur 
teamets arbete gestaltar sig (Herrman, Trauer & Warnock, 2002; Parker, 2002; 
Bagnato & Neisworth, 1999; Malone & Koblewski, 1999; Norman & Peck, 1999; 
Schofield & Amodeo, 1999; Bruszewitcz, 1998; Boone, Minore, Katt & Kinch, 1997; 
Lichtenstein, Alexander, Jinett & Ullman, 1997; Nandan, 1997; Strasser & Falconer, 
1997; West & Poulton, 1997; Clark, 1996/94; Waskett, 1996; Brewer, 1995; Northcraft, 
Polzer, Neal & Kramer, 1995; Berteotti & Seibold, 1994; Drinka, 1994; Rawson, 1994; 
Pietroni, 1991; Abramson, 1990; Folkins & Spensley, 1981). Man beskriver att 
mångprofessionaliteten på ett positivt sätt kan påverka arbetet i det att man kan få en 
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mångsidig belysning av patienternas problematik. Detta kan i sin tur leda till en mer 
allsidigt utformad behandling, men också till en berikande arbetssituation för 
teammedlemmarna. Som medlem i ett mångprofessionellt team kan man få möjlighet 
att ta del av olika sätta att se på patientens symtomatologi vilket kan vidga var och 
ens syn på sjukdomars uppkomst. I den del av den här aktuella 
forskningslitteraturen där man behandlat frågan om mångprofessionalitetens 
inverkan på vårdteamens arbete har man dock främst fokuserat på de problem den 
kan skapa. Nedan följer en beskrivning av dessa problem, beskrivningen inleds med 
forskningsresultat som rör vårdsektorn i stort och därefter beskrivs situationen i ett 
antal olika vårdområden.  

Shoefield & Amodeo (1999) tar i en större genomgång av forskning om 
mångprofessionella team inom hela vårdsektorn särskilt upp de svårigheter som 
professionernas olika former för utredningsmetodik, interventionsmetodik och 
terminologi kan skapa i teamens arbete. Ett annat exempel är Abramsons (1990) 
studie där hon i en genomgång av forskning om mångprofessionella vårdteam från 
olika vårdsektorer beskriver ett antal problem som mångprofessionaliteten kan 
skapa. Ett problem är vad man kan kalla professionell etnocentricitet, d v s en 
tendens till att se den egna professionen teori och praktik som överlägsen andras när 
det gäller att möta patientens hjälpbehov. Samarbetet kan vidare försvåras, som 
tidigare nämndes, av att man inom de olika professionerna utvecklat en 
professionsspecifik utredningsmetodik, interventionsmetodik och terminologi. Detta 
kan medföra svårigheter att förstå resonemang som förs av andra teammedlemmar. 
Vidare värderas också yrkesspecifik specialistkunskap högt inom en del av de 
aktuella professionerna, och under utbildning och yrkeslivet uppmuntras en tydlig 
gränsdragning mot andra professioner. Ett autonomt arbetssätt uppmuntras alltså 
under utbildningstiden och man förbereds därmed inte för att bli lagspelare. Det 
tillhör undantagen i alla vårdutbildningar att man under utbildningen eller 
introduktionen till yrkeslivet ges inblick i de förklaringsmodeller och de arbetssätt 
som används av de andra yrkeskategorierna inom vården.  

Tanken att tydliga barriärer mellan de olika professionerna tar sin början redan 
under studietiden förs fram i en studie av Pietroni (1991). Studien omfattade 
sammanlagt 273 studerande till sjuksköterska, läkare och socionom. De studerande 
fick i ett studiesammanhang i grupp göra listor på adjektiv som det tyckte utmärkte 
den egna yrkesgruppen samt de övriga. Resultaten visade att man hade en 
samstämmig och företrädesvis negativ bild av andra yrkesgrupper än den egna. 

Problem av det slag som beskriv ovan rapporteras även o forskningslitteratur där 
man fokuserat på enskilda delar av vårdsektorn. Bagnato & Neisworth (1999) 
beskriver svårigheter inom barn- och ungdomsvård att kombinera ett medicinskt, 
psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt. Problem av liknande slag beskrivs för 
team inom vårdhemsverksamhet (Nandan, 1997). Inom primärvårdens vårdteam 
beskriver Berteotti & Seibold (1994) att den professionella etnocentriciteten är hindrar 
arbetet att få en heltäckande bild av patientens problematik som utgångspunkt för 
behandling. Primärvårdsteam är också fokus i ett arbete av Waskett (1996), och här 
konstateras att arbetet i teamen färgas av kollisionen mellan läkarens av tradition 
självständiga arbetssätt och teamarbetets betoning på samordning. En samordning 
som ju binder medlemmarna i teamet samman i ett ömsesidigt beroende. Något som 
också verkar försvårar samarbetet i primärvårdsteam är en oro över att gränserna för 
det egna kompetensområdet ska suddas ut och att detta ska leda till en försvagad 
professionell position. Ytterligare ett problem som beskrivs i studien är 
teammedlemmarnas okunnighet om varandras kompetensområden.  
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Från forskning om geriatriska team (Drinka 1994) rapporteras samma typ av 
problem som de som beskrivs ovan. Individer från självständigt präglade discipliner 
samlas även här i ett vårdteam. Detta leder enligt författaren lätt till separatistiska 
tendenser och till svårigheter att ta arbetsledning från personer med annan 
yrkesbakgrund än den egna. Det medför även svårigheter att föra frimodiga 
diskussioner och konstruktivt hantera kontroverser de olika perspektiven kan ge 
upphov till. Teamarbete inom geriatriken är i fokus även för en 
forskningsgenomgång av Clark (1994). Clark konstaterar att i en väl fungerande 
äldrevård måste de äldres problematik kunna ses ur flera olika perspektiv och att de 
mångprofessionella teamen är tillskapade utifrån den tanken. I praktiken brottas 
dock många geriatriska team med att få den mångdimensionella vården att bli 
verklighet. Alltför ofta domineras vården av det medicinska perspektivet på 
bekostnad av det psykologiska och sociala perspektivet. Clark beskriver vad han ser 
som olikheter i hur man utifrån det medicinska respektive psykosociala perspektivet 
ser på vad som är relevant information och problemformulering samt hur man ser på 
mötet med patienten. Inom ramen för det medicinska perspektivet söker man enligt 
Clark kvantifierbar information om patienten och man försöker reducera antalet 
möjliga orsaker till patientens problem. Inom det psykosociala perspektivet söker 
man istället information av kvalitativt slag och man försöker se så många bidragande 
orsaker som möjligt till patientens problematik. Clark anser att det också finns 
olikheter i hur man ser på sin roll i mötet med patienten. I ett traditionellt medicinskt 
perspektiv har den professionelle ansvaret för problemformulering och 
lösningsförslag medan man i ett psykosocialt perspektiv mer betonar patientens 
delaktighet i problemformulering och sökandet efter lösningar. För att förbättra 
vårdteamens möjligheter att erbjuda en mångdimensionell vård behöver 
medlemmarna i teamet skaffa sig kunskap om varandras inre ’kartor’, anser Clark. 
Man behöver kunskap om de olika ’kartornas’ begreppsapparat, sätt att samla 
information och formulera problem, förklaringsmodeller och 
interventionsmöjligheter. Clark påpekar att en förutsättning för att ett sådant lärande 
ska äga rum är att alla i teamet inser att ingen ensam förmår omfatta all kunskap som 
behövs för att förstå patientens problematik på ett bra sätt.  

Även inom forskning om psykiatrins mångprofessionella teamarbete påtalas 
svårigheter som professionsbaserade olikheter mellan teammedlemmarna kan 
medföra. I en forskningsgenomgång konstaterar Boone med flera (1997) att: 

 
Personal beliefs about ones own profession – usually its superiority – are one of the most 
frequently noted obstacles to people from different disciplines working well together 
(s18)  

 
Författarna ser en utbredd okunskap om andra professioners förklaringsmodeller 
och arbetssätt som en viktig anledning till en etnocentrisk hållning. Problematiska 
aspekter av arbetet psykiatriska team behandlas också i ett arbete av Norman och 
Peck (1999). I syfte att försöka förstå anledningen till problem med hög 
personalomsättning och utbrändhet bland psykiatriteam i Storbritannien sätter man 
samman en nationell referensgrupp bestående av företrädare för de aktuella 
professionerna samt kliniker. Referensgruppens diskussioner analyserades och man 
tyckte sig kunna se att en av orsakerna till problemen är en vanligt förekommande 
professionell etnocentricitet. Denna tedde sig särskilt uttalat för psykiater och 
psykologer. Dessa yrkesföreträdare vill ofta ha ett stort mått av självständighet i sitt 
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arbete vilket försvårar samordning. Vidare tyckte man sig kunna se en rädsla för att 
samarbetet skulle medföra förlorad professionell status.  

Mångprofessionella psykiatriska team är också fokus för en studie av 
Lichtenstein, Alexander, Jinett & Ullman, (1997). Författarna genomför en studie för 
att testa hypotesen att hög grad av heterogenitet i teamen leder till lägre 
samhörighetskänsla. Som teoretisk bakgrund använder författarna vad som 
betecknas som ”Social Identity Theory”  (Tajfel & Turner, 1979). Grundtanken i  
Social Identity Theory är att människor har en tendens att placera sig själva och 
andra i kategorier och att denna kategorisering sedan påverkar mänskliga 
interaktioner. Kategoriseringen ses som en i huvudsak kognitiv process men där 
motiven för denna indelning av människor är av emotionell natur. Emotionella 
behov, såsom känsla av värde och av tillhörighet, gör att det finns en strävan att se 
sig själv som tillhörande vissa kategorier snarare än andra. Man talar här om 
begreppet ingrupp som den kategori jag anser mig tillhöra och utgrupp som den 
kategori jag inte tycker jag tillhör. Inom en kategori skapas normer och 
tolkningsramar som är till fördel för kategorins medlemmar och som underlättar 
kategorins bibehållande. Det är möjligt att urskilja en mängd olika sociala kategorier 
och som särskilt viktiga kategorier betraktas ålder, kön, etnicitet och även 
yrkestillhörighet. En enskild individ kan naturligtvis tillhöra flera olika sociala 
kategorier, eller annorlunda uttryckt, ha flera sociala identiteter. Mot bakgrund av 
detta resonemang drar Lichtenstein med flera (ibid) slutsatsen att olikheter mellan 
teammedlemmarna sannolikt påverkar deras känsla av samhörighet på ett negativt 
sätt. Studien man genomförde gjordes på 105 psykiatriska team i USA och omfattade 
sammanlagt 1004 personer. Samhörighet i teamen studerades med hjälp av en enkät 
som författarna utarbetat. Enkäten omfattar aspekterna “Roleclarity on team”, 
“Participation on team”, “Perception of overall team functioning”. 
”Mångfaldsvariabler” var ålder, kön, yrke, antal tjänsteår samt position i teamet. 
Resultatet visade att ju högre grad av mångfald i teamet desto lägre upplevd 
samhörighet.  

Även inom rehabiliterande vårdverksamhet organiserar man ofta arbetet i 
mångprofessionella team. I en genomgång av forskning om rehabiliteringsteam 
finner Strasser och Falconer (1997) ett antal empiriska studier som visar att ju 
starkare identifikationen är med den egna professionen, desto svagare är den med 
teamet. Författarna påtalar det ironiska i att den mångfald som motiverar det 
mångprofessionella teamets existens samtidigt verkar vara en faktor som kan bidra 
till svårigheter.  

 

Utformning av roller och rollfördelning  
 
I det mångprofessionella vårdteamet samlas människor från olika professioner. Ett 
sätt att se på de olika professionerna i teamet är i termer av olika roller. I forskning 
om mångprofessionella vårdteam har man sett rollernas utformning och fördelning 
som en faktor som kan påverka teamens arbete (Herrman, Trauer & Warnock , 2002; 
Parker, 2002; Schofield & Amodeo, 1999; Boone, Minore, Katt & Kinch , 1997; 
Nandan, 1997; Clark, 1996; Diamond, 1996; Vinkur-Kaplan, 1995; Rawson, 1994; 
Welch, Sheridan, Fuhriman & Hart, 1992; Yank, Barber, Hargrove & Whitt, 1992; 
Abramson, 1990; Toseland, Ivanoff & Rose, 1987; Lister, 1982). Vad menas då 
egentligen med begreppet roll? Guvå (2001) gör en genomgång av olika rollteorier 
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och tycker sig kunna urskilja ett strukturellt rollbegrepp, ett interaktionistiskt, ett 
psykologiskt och ett systemrelaterat rollbegrepp. I ett strukturellt perspektiv ses 
rollen som något man s.a.s. ikläder sig. Med rollen följer vissa skyldigheter och vissa 
rättigheter och rollen kopplas samman med olika förväntningar - egna och andras. I 
ett interaktionistiskt perspektiv ses rollen som något som skapas i mötet mellan 
människor i en specifik situation. Rollerna är sprungna ur den reella interaktionen 
mellan människor och därför är rollerna relevanta och meningsfulla endast i relation 
till en faktisk samspelssituation. Även i ett psykologiskt perspektiv ses rollen som ett 
interpersonellt fenomen. Här präglas dock rollen av inre föreställningar om sig själv 
och andra, föreställningar som har sin grund tidigare i upplevelser av möten med 
andra människor. I möten som påminner individen om tidigare händelser eller 
samspel aktiveras dessa inre föreställningar. I ett systemteoretiskt perspektiv, eller 
sociotekniskt perspektiv, definieras rollen utifrån den uppgift som en individ eller en 
grupp individer tilldelats i syfte att genomföra en organisations huvuduppgift. 
Rollen kopplar ihop individen med arbetsuppgiften. Om ett nyckelbegrepp för en 
strukturell rollsyn är position och nyckelbegreppet för en interaktionistisk rollsyn 
situation så blir nyckelbegreppet för ett systemteoretiskt/sociotekniskt perspektiv 
istället funktion.  

Hur har då rollbegreppet använts inom forskning om mångprofessionella 
vårdteam? I en artikel med fokus på utvecklingsmöjligheter för mångprofessionellt 
arbete i vården konstaterar Rawson (1994) att rollbegreppet ofta använts vid 
forskning om mångprofessionella vårdteam, och att begreppet roll förekommer i en 
mängd olika teoretiska perspektiv, både av sociologiskt och psykologiskt slag. 
Rawson påtalar vikten av att i ett mångprofessionellt vårdteam skilja på den roll som 
kan ses som en funktion av positionen i gruppen och den roll som kan ses som en 
funktion av det professionsspecifika perspektiv var och en i teamet bär.  Även Lister 
(1982) anser att det är konstruktivt för vårdteams arbete att man skiljer ut olika slags 
roller i teamet. Han för fram tanken att en viktig förutsättning för arbetet i teamet är 
att teammedlemmarna har en tydlig bild av sin och andras roller. Lister tar sin 
utgångspunkt i det strukturella rollbegreppet och föreslår en indelning i olika typer 
av roller enligt följande: 
 
- Professionell roll; kunskap, färdigheter och förväntningar som förknippas med 

individens profession 
- Personlig roll; demografiska aspekter; kön, ålder, etnisk tillhörighet, 

socioekonomisk status 
- Formell roll; formaliserade roller, t ex chef, handledare 
- Informell roll; t ex clown, ordningsman, syndabock, frälsare, e t c 
 
Lister anser att det är viktigt för teamets arbete att tydliggöra rollerna inom teamet i 
alla dessa avseenden. Att teamet har en gemensam och tydlig bild av 
rollfördelningen inom teamet ses alltså som något positivt för teamets arbete.  

Forskning om mångprofessionella vårdteam har även visat på problem kopplade 
till rollerna i teamet. De problem som berörs rör ofta oklara roller. Man beskriver 
problem med överlappande roller, rolloklarheter och konflikter kring roller 
(Schofield & Amodeo, 1999). Så beskrivs t.ex. att man i primärvårdsteam kan ha 
problem med att man inom teamet har en oklar bild av varandras roller (Boone, 
Minore, Katt & Kinch, 1997; Nandan, 1997; Rawson, 1994). Oklara roller kan leda till 
att arbetsuppgifter faller mellan stolarna eller till att flera personer ovetandes arbetar 
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med samma uppgift. Oklara roller kan också leda till irritation i teamet om de 
förväntningar man har på vad de andra i teamet ska arbeta med inte visar sig 
stämma med den bild de själva har. Clark (1996) beskriver att man inom forskning 
om team i geriatrisk vård har funnit liknande problem. Oklarheter kring roller kan 
leda till att man lutar sig mot stereotypa föreställningar om de olika professionerna i 
teamet. Så blir t ex läkaren den enbart kyligt observerande samlaren av 
kvantifierbara data medan sjuksköterskan blir den enbart varma och inkännande 
personen helt utan analytisk förmåga.  

Diamond (1996) beskriver en situation som kan genererar konflikt kring roller 
inom psykiatriska team. Det rör situationen då team arbetar med en s.k. case 
manager för varje patient. Uppgiften som case manager för en patient kan ges till 
vilken medlem som helst i teamet. Som case manager har man till uppgift att samla 
all information om patienten samt ansvara för att en behandlingsplan för patienten 
utformas och genomförs. I de fall case managern inte är läkare kan konflikter uppstå 
kring vem som har rollen av att fatta beslut kring patienten. Detta då läkaren av 
tradition har varit den person som lett arbetet i psykiatriska team.  Förekomsten av 
oklara roller och konflikter kring roller i just psykiatriska team beskrivs också av 
Abramson (1990) och Yank med flera (1992). Båda dessa författare ser de så att säga 
dubbla linjerna som något som bidrar till dessa problem. Med dubbla linjer avses det 
faktum att de flesta medlemmarna i psykiatriska team har handledning på 
patientarbetet från den egna professionen. Den situationen kan då uppstå att 
handledaren förmedlar en bild av vilken roll personen i fråga har i teamet och den 
bild teamchefen förmedlar är en annan.  Toseland (1987) pekar på att man har 
problem även med överlappande roller i psykiatriska team. Toseland genomförde en 
explorativ studie i syfte att undersöka vad medlemmar i psykiatriska tycker är 
viktigt för att teamet ska kunna arbeta väl. Femton psykiatriska team (77 personer) 
deltog i studien och 75 % av dessa uppgav att de tyckte att rollerna i teamet 
överlappade varandra. Överlappande roller som dels kan ge upphov till konkurrens 
om vissa arbetsuppgifter, dels ge upphov till att vissa arbetsuppgifter inte blir 
någons ansvar.  

 

Fördelning av inflytande 
 
I litteraturen beskrivs fördelning av inflytande i det mångprofessionella vårdteamet 
som en viktig faktor för hur arbetet i teamet gestaltar sig (Pagliari & Grimshaw, 2002; 
Molyneux, 2001; Poulton & West, 1999; Schofield & Amodeo, 1999; Buszewitcz, 1998; 
Nandan, 1997; West & Poulton, 1997; Ryan, 1996; Vinkur-Kaplan, 1995; Rawson, 
1994; Teram, 1991; Abramson, 1990; Shalinsky, 1989; Fiorelli, 1988; Baily, Thiele, 
Ware & Helsel-deWert, 1985; Baily, 1984; Molnar Feiger & Schmitt, 1979). Molnar 
Feiger & Schmitt (1979) anser att om det mångprofessionella vårdteamet ska kunna 
fullgöra sin uppgift måste alla medlemmars kunskap användas, och de anser att 
detta förutsätter ett jämlikt inflytande över diskussion och beslut. Författarna 
genomförde en studie inom diabetesvården för att undersöka grad av jämlikt 
inflytande i teamen och om detta samvarierade med hälsotillståndet hos patienterna. 
I studien ingick fyra team i diabetesvården och deras patienter. De yrkeskategorier 
som fanns representerade i teamen var läkare, sjuksköterska och dietist. Jämlikt 
inflytande definierades som lika grad av samtalstid under behandlingskonferenserna 
samt lika grad av ytterligare ett antal beteendevariabler som indikerar inflytande i en 
grupp. Teamens behandlingskonferenser observerades med hjälp av video under en 
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sexmånadersperiod. Variablerna skattades av ett antal bedömare och hälsotillståndet 
hos patienterna mättes med traditionella fysiologiska mått. Studien visade att de 
diabetespatienter som behandlats av vårdteam där inflytande var mer jämnt fördelat 
mellan teammedlemmarna hade ett bättre hälsotillstånd än patienter som behandlats 
av team där inflytande var mer ojämnt fördelat. Författarna anser att resultatet av 
studien stöder tanken att om man på ett effektivt sätt kunna dra nytta av det 
mångprofessionella vårdteamets olika kompetenser bör inflytandet över hur teamet 
löser sina uppgifter vara jämnt fördelat i gruppen. 

Ytterligare ett exempel på en studie av hur inflytande fördelar sig i vårdteam är 
en undersökning av team inom området somatisk rehabilitering (Fiorelli, 1988). 
Författaren anser att i vårdteam är möjligheten till att fatta bra beslut om patienternas 
behandling beroende av en mångprofessionell belysning av problemet. Han pekar 
vidare på att forskning om arbetsgrupper i allmänhet visar att frågor som rör 
inflytande, status och kontroll är bland de faktorer som starkast påverkar en grupps 
arbete. Författaren anser att detta gör det angeläget att få en bild av hur 
maktfördelningen inom vårdteam ser ut. I syfte att studera fördelning av inflytande 
gjordes en studie av 19 mångprofessionella vårdteam. Med hjälp av ett frågformulär 
undersöks hur teammedlemmarna ser på inflytande över beslut i teamet. 
Frågeformuläret är konstruerat utgångspunkt från en modell för olika sociala 
maktbaser: 
 
- Expert power: T ex erfarenhet, kunskap.          
- Legitimate power: T ex formell position.  
- Reward power: Möjlighet att belöna. 
- Referent power: Att fungerar som modell. 
- Coercive power: Möjlighet att bestraffa. 
 
Det visade sig att teammedlemmarnas bild var att den vanligaste formen av maktbas 
som användes i teamet var expertmakt och att den person som hade mest inflytande 
var läkaren. Fiorelli anser att resultatet av studien pekar på behovet av att ytterligare 
utforska hur inflytande i vårdteam egentligen fördelar sig. Att visionen av arbetet i 
det mångprofessionella teamet som präglat av ett jämlikt inflytande över diskussion 
och beslut kanske är en vision och inte alltid lika med sakernas egentliga tillstånd.  

Vad påverkar då hur inflytandet i mångprofessionella vårdteam fördelar sig? 
Ovan (Molnar Feiger & Schmitt, 1979) nämns att status samt hur mycket man talar 
kan påverka en persons inflytande i en grupp. Denna tanke stöds av resultatet av en 
studie av mångprofessionella vårdutvecklingsgrupper (Pagliari & Grimshaw, 2002). I 
en analys av de diskussioner gruppen förde fann man att inflytandet över gruppens 
arbete hänge samman med hur mycket man talade i gruppen samt med status i 
gruppen. Abramson (1990) konstaterar att något som starkt påverkar fördelning av 
inflytande i team inom psykiatrin är den dominerande ställning som läkaren av 
historiska skäl har. Abramson pekar också på det faktum att läkaren i teamet ofta är 
en man och övriga teammedlemmar ofta är kvinnor. Fördelningen av inflytande i 
psykiatriska team präglas därför sannolikt av den traditionella manliga dominansen i 
sociala relationer. Shalinsky (1989) påpekar att läkare i många vårdteam faktiskt har 
det formella ansvaret för patientarbetet och att de därför ofta utövar större inflytande 
i teamet än andra medlemmar. Shalinsky anser att trots detta bygger en 
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mångprofessionell vård på att allas kunskap användas och att detta förutsätter ett 
jämlikt inflytande över diskussion och beslut.  

Hur inflytandet i teamet fördelas kan vidare hänga samman med vilken 
utbildningsmässig bakgrund personerna i ett team har. Nandan (1997) anser att 
olikheter i utbildningsnivå lägger grund för ojämlikt inflytande i teamet. Hur olika 
utbildningsnivåer påverkar inflytandet i mångprofessionella vårdteam var 
utgångspunkten för en studie av Baily med flera (1985). I undersökningen deltog 23 
team från verksamhet för vård av utvecklingsstörda. Teamen observerades under 
behandlingskonferens med hjälp av ett observationsschema. Vidare fick 
teammedlemmarna i ett frågeformulär skatta sitt deltagande under konferensen i 
följande avseenden; ger information, tolkar information, uttrycker avvikande åsikt, 
är aktiv i samtalet, föreslår alternativ, utvärderar alternativ, deltar i beslut. Resultatet 
av observationsstudien visade att personer med högre utbildning i signifikant högre 
utsträckning kom med förslag än personer med lägre utbildning. Studien visade att 
personer med högre utbildning i signifikant högre utsträckning tyckte att de gav 
information, uttryckte avvikande åsikt och utvärderade alternativ än personer med 
lägre utbildning.  

 

Beslutsfattande 
 
Patientarbetet innebär att en mängd beslut måste tas av vårdteamet. Inom forskning 
om vårdteam tycker man sig ha sett att sätt att fatta beslut är en faktor som kan 
påverka teamens arbete (Harris, 1999; Welch, , 1999; Gutkin & Nemeth, 1997; Clark, 
1996; Ovtreveit, 1995; Cooley, 1994; Heineman, Michael & Scmitt, 1994; Maznevski, 
1994; Shalinsky, 1989; Prescott & Bowen, 1987; Kabler, 1983). Två författare pekar på 
att i vilken grad de olika teammedlemmarna deltar i beslutsprocessen är en viktig 
faktor för hur beslutsprocessen gestaltar sig (Cooley, 1994; Clark, 1996). De 
konstaterar att en viktig förutsättning för en konstruktiv beslutsprocess ett jämlikt 
deltagande i beslutsprocessen. Clark (ibid) visar att det kan finnas stora skillnader 
mellan personerna i vårdteamen vad gäller i vilken utsträckning man deltar i 
beslutsprocessen, d v s tolkar information, föreslår och utvärderar alternativa 
lösningar samt deltar i att fatta det slutgiltiga beslutet.  

Försök har gjorts att empiriskt undersöka vad som påverkar beslutsprocessen i 
vårdteam. Ett exempel är en kvalitativt inriktad studie av sju mångprofessionella 
behandlingsteam inom barnpsykiatrin (Harris, 1999). Studien syftade till att generera 
empiriskt grundad teori om beslutsprocessen i teamen som den gestaltar sig under 
behandlingskonferenser. Datainsamling skedde via deltagande observation, 
ljudbandinspelning och semistrukturerad intervju. Data kodas och analyserades 
enligt en modell av Lincoln & Guba (1985). Centrala aspekter av beslutsprocessen 
som framträdde var: 
 
- Olika professioner har olika grad av inflytande på besluten. 
- De personer som ingår i teamen ser olika på vikten av att delta i konferenserna. 
- Många behandlingsbeslut fattas utanför konferensens ram. 
- Den som är ordförande för mötet har stort inflytande på besluten. 
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- I de synpunkter som lämnades i den diskussion som skulle leda fram till beslut 
hänvisar mycket sällan till psykologiska, sociala eller biologiska teorier som stöd 
för synpunkten - synpunkterna accepteras utan detta stöd. 

- Man undviker konfrontationer och söker snabbt konsensusbeslut. 
- Ordförande ber sällan alla komma med synpunkter inför beslut. 
 
Studien avslutades med en genomgång av tidigare forskning som beskriver vilka 
faktorer (vid sidan de patientrelaterade) som kan påverka vårdteamets beslut i 
patientärenden. Sådana faktorer kan t ex vara omedvetna grupprocesser (t ex Bion, 
1961; Janis, 1972/82). 
Ett annat försök att empiriskt studera beslutsprocesser i vårdteam görs av Heineman 
med flera (1994), och även här lyfts betydelsen av omedvetna grupprocesser fram. 
Forskarna hänvisar till sin egen tidigare forskning (Farell, Schmitt & Heineman, 1986; 
Molnar Feiger & Schmitt, 1979) för att visa att beslutsfattande i vårdteam ibland är 
förknippat med brister. Man tycker sig ha sett att de synergieffekter som eftersträvas 
i samarbetet mellan de olika professionerna ibland uteblir med bl a bristfälliga 
beslutsprocesser som följd. En anledning till dessa brister, anser författarna, skulle 
kunna vara det fenomen Janis (1972/82) betecknar som ”The group think 
syndrome”. Med Janis teori om grupptänkande som utgångspunkt gjordes en 
fallstudie av ett geriatriskt vårdteam. Forskarna deltar som observatörer under ett 
antal teamkonferenser. Efter analys av data tycker man sig kunna urskilja fenomen i 
gruppen som antyder spår av grupptänkande. Det man tycker sig se är att teamet 
upprätthåller en inadekvat bild av att de inte kan göra fel och att de kan rättfärdiga 
alla sina handlingar utifrån ett moraliskt perspektiv. Vidare att de undviker att ge 
uttryck för andra uppfattningar än de teamledarna presenterar, samt att teamledarna 
agerar som s.k. ”mind guards”.  

Även i en genomgång av forskning om elevvårdsteam beskrivs faran för 
grupptänkande (Gutkin & Nemeth, 1997). Gutkin & Nemeth beskriver ytterligare ett 
antal inom socialpsykologin kända gruppfenomen som viktiga påverkansfaktorer för 
hur beslut fattas i elevvårdsteamen. De fenomen författarna tar upp är ”Power of the 
majority” (t ex Asch 1951 , ”The value of minority dissent” (t ex Janis, 1972) och 
”Group polarization” (t ex Fraser, Gauge & Billing, 1971).  

En del författare lyfter särskilt fram betydelsen av vilken struktur som används 
för beslutsfattande i vårdteam. Kabler (1983) redovisar forskning som visar på att 
mångprofessionella vårdteam sällan har en struktur för sin beslutsprocess. Författare 
ger därefter förslag på hur en sådan struktur skulle kunna se ut: 

 
1. Problembeskrivning; hur uppfattas problemet, vilka interventioner har 

tidigare gjorts, vilken effekt hade tidigare interventioner. 
2. Alternativa vägar; hur ser behovet ut, vilka alternativa interventioner finns, 

utvärdering av alternativa interventioner. 
3. Välj alternativ; gör en prioriteringsordning bland alternativ, välj alternativ, 

fördela ansvar och bestäm tidsgränser. 
 
Författaren pekar också på att det är en viktig ledaruppgift att se till att beslut fattas 
på ett strukturerat sätt samt att alla i teamet kommer till tals under beslutsprocessen.   



 

 

17 

Även Welch med flera (1999) presenterar forskning som visar att vårdteam ofta 
inte har någon träning i att strukturera en beslutsprocess och lämnar förslag på hur 
en modell för beslutsfattande skulle kunna utformas, en modell som skulle kunna 
läras ut till personal i vårdteam.  

Ovtreveit (1995) anser att för att kunna bygga en bra struktur för 
beslutsprocessen måste man skilja ut vilka typer av beslut man fattar i teamet, vem 
som har ansvar för besluten samt hur besluten fattas. Mot bakgrund av sitt arbete 
med utveckling av vårdteam anser Ovtreveit att man kan urskilja följande aspekter 
av beslutsfattande i vårdteam (tabell 3). 

 
Tabell 3. Olika aspekter av beslut (efter Övtreveit, 1995) 
 

Typ av beslut: Kliniska beslut 
 Beslut om vårdkoordinering 
 Policybeslut 
 Beslut om teammål 
  
Hur beslut fattas: Kliniker ensam 
 Kliniker efter konsultation med teamet 
 Kliniker följer teampolicy 
 Majoritetsbeslut 
 Samstämmigt beslut 
  
Ansvar för beslut: Teammedlem 
 Teamet 
 Team & teamchef 
 Teamchef 

 
 
En väl fungerande beslutsprocess är enligt Ovtreveit viktig om teamets ska kunna 
dra nytta av de olika synsätt som finns representerade i ett mångprofessionellt 
vårdteam, olikheter som han anser annars kan leda till konflikter. 
 

Teammedlemmarnas attityd till teamarbete 
 
Vilken attityd en person har till en företeelse kan påverka hur personen handlar i en 
viss situation (t ex Bandura, 1976, citerade i Malone & Koblewski 1999). Vilken 
attityd till teamarbete medlemmar i vårdteam har till teamarbete är därför något som 
beskrivits som en påverkansfaktor för arbetet i vårdteam (Leipzig, Hyer, Wallenstein, 
Vezina & Fairchild, 2002; Molyneaux, 2001; Hyer, Fairchild, Abraham, Mezye & 
Fulmer, 2000; Heineman, Schmitt, Farell & Brallier, 1999; Malone, 1999; Nandan, 
1997; Weaver, Bowers, Salas & Cannon-Bowers, 1997; Abramson, 1990). En negativ 
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attityd till teamarbete beskrivs som ett hinder för arbetet. Man har i forskning om 
vårdteam funnit att attityden till teamarbete kan variera högst väsentligt bland 
personer som arbetar i vårdteam (Heineman, Schmitt, Farell & Brallier, 1999). Många 
ser teamarbetet som den arbetsform som är mest lämplig för produktion av 
högkvalitativ vård. Teamarbetet kan också ses som en möjlighet till att få inflytande i 
vårdorganisationen och som en möjlighet till stöd och avlastning. Teamarbetet kan 
dock också ses som ett hot mot den yrkesmässiga självständigheten. Då läkare ofta 
har ansvaret för patientarbetet i ett vårdteam är sannolikt läkaren syn på teamarbete 
av stor vikt för hur teamets arbete gestaltar sig. Heineman med flera (ibid) 
konstaterar i en forskningsgenomgång att läkare sinsemellan kan ha olika attityd till 
teamarbete. En del läkare ser teamarbete den mest effektiva vårdformen och som ett 
sätt att arbeta för en helhetssyn på patienten. Andra läkare ser läkaren som den mest 
centrala personen vad gäller bedömning och behandling och övriga teammedlemmar 
endast som assisterande i vårdarbetet. En del läkare ser det som positivt att ansvaret 
för arbetet delas av alla i teamet medan andra ser detta som ett hot mot den status 
och det inflytande som läkare av tradition har haft i vården. Även Abramson (1990) 
påtalar den betydelse läkarens attityd till teamarbete har för teamets arbete och hon 
redovisar vidare forskning där man funnit att läkare ofta har en negativ syn på 
teamarbete i vården. Den attityd studerande till vårdyrken har till teamarbete är ju 
också en intressant fråga. I en studie av Leipzig med flera (2002) ville man undersöka 
attityden till teamarbete vid ett antal vårdutbildningar i USA. Undersökningen 
omfattade sammanlagt 591 studerande vid läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning 
samt socionomutbildning och de frågor man ville ha svar på var vilken attityd de 
studerande hade till teamarbete samt hur de såg på läkarens roll i vårdarbetet.  
Resultatet visade att de flesta studerande var positiva till teamarbete, 
läkarstuderande dock i mindre utsträckning än de övriga. Dessa ansåg i stor 
utsträckning (73 %) att övriga teammedlemmar endast hade till uppgift att assistera 
läkaren. Detta synsätt delades av endast 44 % av de sjuksköterskestuderande och 47 
% av de socionomstuderande.  

Resonemanget ovan har rört frågan om huruvida medlemmar i vårdteam har en 
positiv eller negativ attityd till teamarbete. En närliggande fråga är om 
medlemmarna i vårdteam sinsemellan har samma bild av vad teamarbete är. Ett 
försök att undersöka detta görs i en studie av Freeman med flera (2000). Man utgick 
här från tanken att det sätt på vilket de olika teammedlemmarna förstår begreppet 
teamarbete spelar stor roll för interaktionen i teamet. Sex mångprofessionella 
vårdteam från olika vårdsektorer studerades i syfte att få en bild av hur 
medlemmarna i teamen tolkade begreppet teamarbete. Datainsamlingen gjordes med 
hjälp av deltagande observation och intervju. Analys av data gjordes efter riktlinjer 
från ”Grounded Theory” (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). Resultatet 
visade att teammedlemmarna uppfattade begreppet team på tre skilda sätt: 

 
- Direktivt; Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast bland läkare. Det 

innebär att teamarbete ses som ett arbete som leds av en person (läkaren) och 
denne person avgör vilken information som kommuniceras till vem och när. 
Andra teammedlemmar ses som värdefulla endast som hjälp till ledaren. Lärande 
ses inte som möjligt annat än från seniora personer från den egna professionen. 

 
- Integrativt; Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast bland socionomer 

och arbetsterapeuter. Teamarbetet ses här som något man gemensamt utför och 
ansvarar för. Alla deltar på lika villkor och alla ska ge sitt bidrag till diskussion av 
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patienten och till behandling. För detta är mycket tid till diskussion nödvändig, 
god kommunikation samt ständig förhandling av rollgränser. I detta synsätt ingår 
också att det är möjligt för de olika professionerna att lära av varandra. 

 
- Electivt; Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast bland personal inom 

psykiatrin. Här ses teamarbetet som ett system av tillfälliga allianser. Var och en 
arbetar helt självständigt med sina patienter och remitterar över till annan 
teammedlem när man bedömer det önskvärt. Man ser här inte behovet av 
diskussion som särskilt stort, man snarare informerar varandra. Stor vikt läggs 
vid rolltydlighet och tydliga gränser. Lärande ses inte som möjligt annat än från 
någon av den egna professionen.  

 
I samma studie undersökte man också hur medlemmarna i vårdteamen såg på ett 
antal faktorer som mot bakgrund av tidigare forskning anses betydelsefulla för ett 
väl fungerande teamarbete. Betydelsefulla faktorer som nämns från tidigare 
forskning är en gemensam vision, god kommunikation, tydliga och högt värderade 
roller. Man fann att medlemmarna i teamen såg olika på vad en gemensam vision 
innebär, vad god kommunikation är och vad roller betyder. Olikheterna kunde 
kopplas till de skilda uppfattningar man hade av vad teamarbete är. En gemensam 
vision av vad god vård är sågs som viktig av personer från kategorierna direktivt och 
integrativt, men inta av personer från kategorin elektivt. God kommunikation inom 
teamet sågs av personer från kategorin direktivt som detsamma som att t.ex. läkaren 
avgör vad som behöver kommuniceras och mellan vilka personer. Personer från 
kategorin integrativt såg god kommunikation som detsamma som att alla delar med 
sig till alla av sin kunskap om patienten, medan personerna från kategorin elektivt 
inte såg kommunikation inom teamet som viktig. De olika rollerna i teamet sågs av 
personer från kategorin direktivt som viktiga, men främst som utförare av olika 
arbetsuppgifter som t.ex. läkaren beslutar om. För personer från gruppen integrativt 
var rollerna viktiga, och inte bara i termer av vilka arbetsuppgifter man kan utföra 
utan också i termer av vilken kunskap som var och en kan bidra med till 
patientarbete. De olika rollerna i teamet sågs inte som viktiga av personer från 
kategorin elektivt. Dessa personer hade dock en mycket tydlig bild av sin egen roll 
och drog en skarp gräns för den egna rollen i relation till andras.  
 

Samarbete och sätt att lösa meningsmotsättningar 
 
Inom ramen för forskning om mångprofessionella vårdteam har vikten av ett gott 
samarbete i teamet påtalats (Clark, 1996; Drinka, 1994; Tjosvold & Tjosvold, 1995; 
Welch, Sheridan, Fuhriman & Hart, 1992; Baggs & Schmitt, 1988; Weiss & Davis, 
1985; Prescott & Bowen,1985). Begreppet samarbete (collaboration) har dock ofta 
använts utan närmare precisering, som om begreppet har en så självklar och allmän 
betydelse att det inte behöver definieras (Baggs & Schmitt 1988). I de fall en närmare 
precisering har gjorts av begreppet samarbete sägs det kännetecknas av en 
gemensam planering och problemlösning, ett gemensamt beslutsfattande och 
implementering samt ett gemensamt ansvar för hela arbetsprocessen (Baggs & 
Schmitt, 1988, Welch, Sheridan, Fuhriman & Hart, Sheridan, Fuhriman & Hart, 1992). 
En del försök har gjorts att skilja ut begreppet samarbete från närliggande begrepp 
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som konsultation (consultation) och samverkan (cooperation). Skillnaden mellan 
samarbete och konsultation beskrivs som att samarbetet förutsätter en gemensam 
planering och gemensam implementering medan det vid konsultation endast är 
planeringen som är gemensam (Lewis 1985, citerad i Baggs & Schmitt 1988).  Ett 
försök att ställa begreppen samarbete och samverkan i relation till varandra görs av 
Kilmann och Thomas (1977, citerad i Baggs & Schmitt, 1988) i en modell för hur man 
på olika sätt hanterar meningsmotsättningar i en arbetsgrupp (Figur 1).  
 
 
 
 
Hög grad av 
självhävdande 
 
 
 
 
 
 
 
Låg grad av 
självhävdande 
 
 
 
               Låg grad av samverkan                Hög grad av samverkan  
 
Figur 1. Olika sätt att hantera medningsmotsättningar (efter Kilmann & Thomas,    
              1977). 
 
Att agera undvikande (avoiding) kännetecknas av en låg grad av både samverkan 
och självhävdande medan anpassning (accomodating) kännetecknas av en hög grad 
av samverkan men låg grad av självhävdande. Att kompromissa (compromising) 
innebär att agera med ett moderat mått både av samverkan och av självhävdande 
medan att tävla (competing) är baserat på en hög grad av självhävdande och låg grad 
av samverkan. I de fall man försöker lösa meningsmotsättningar genom att agera 
med hög grad av både samverkan och självhävdande är det utifrån denna modell ett 
genuint samarbete man ägnar sig åt (collaborating). Samarbete präglas av lyhördhet 
och respekt för andras åsikter samtidigt som egna åsikter tydligt förs fram. I genuint 
samarbete leder en förhandlingsprocess som bygger på allas bidrag fram till ett nytt 
sätt att se frågan som diskuteras.  

Den process som samarbete bygger på enligt av Kilmann och Thomas har i ett 
annat sammanhang givits beteckningen konstruktiv kontovers (constuctive 
controversy) och ses även här som central för ett bra samarbete (Tjosvold & Tjosvold, 
1995). En konstruktiv kontrovers präglas enligt författarna av: 
 
- Att det inte finns några hinder för att öppet uttrycka avvikande mening. 
- Att alla försöker förstå vad de andra anser. 
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- Att alla arbetar mot ett gemensamt mål. 
- Att alla är öppna för att ta intryck av vad de andra säger. 
- Att alla visar respekt för varandra. 
- Att alla försöker integrera idéer för att hitta ett nytt sätt att se saken. 
 
Den betydelse sättet att lösa meningsmotsättningar har för hur samarbetet gestaltar 
sig i vårdteam betonas av flera författare som även de använt sig av Kilmann & 
Thomas modell för att definiera samarbete (Drinka, 1994; Prescott & Bowen, 1985; 
Weiss & Davis, 1985). I en studie av Weis & Davis (1985) ville man konstruera ett 
frågeformulär som skulle användas till att studera samarbetet mellan sjuksköterskor 
och läkare. Som samarbete definierades den kombination av samverkansinriktat och 
självhävdande beteende som beskrivs i Kilmann & Thomas modell. Weiss & Davis 
använde sig av modellen för att konstruera frågeformuläret ”Collaborative Practice 
Scale”. Frågeformuläret skulle ge en bild av hur läkare och sjuksköterskor som 
arbetar tillsammans löser sina meningsskiljaktigheter; genom undvikande, 
anpassning, kompromissande, tävlan eller samarbete. Frågeformuläret sändes ut till 
200 sjuksköterskor och 200 läkare som var slumpmässigt utvalda. 
Undersökningsdeltagarna fick svara på frågor om hur de relaterar till de läkare 
respektive sjuksköterskor de arbetar med på sin arbetspalts. Resultatet av studien 
visade på goda mätegenskaper för det utprovade frågeformuläret ”Collaborative 
Practice Scale”.  

Kilmann & Thomas definition av samarbete återkommer i ytterligare en studie 
av sjuksköterskors och läkares samarbete. Prescott & Bowen (1985) ville som en del 
av en större studie av sjuksköterskors arbetsförhållanden undersöka samarbetet 
mellan sjuksköterskor och läkare. I en semistrukturerad intervju fick ett antal 
slumpmässigt utvalda sjuksköterskor och läkare, 114 respektive 88, svara på frågor 
om hur man löser meningsskiljaktigheter. Svaren kategoriserades utifrån Kilmann 
och Thomas modell: löser man sina meningsskiljaktigheter genom undvikande, 
anpassning, kompromissande, tävlan eller samarbete? Det vanligaste sättet att lösa 
meningsskiljaktigheter på var genom tävlan (sjuksköterskor 53 %, läkare 65 %) och 
samarbete användes endast i 7 % (sjuksköterskor) respektive 14 % (läkare) av fallen.  

 

Typ av vårdideologi och målsättning 
 
Den vårdideologiska inriktningen har i litteraturen uppmärksammats som en av de 
faktorer som kan påverka mångprofessionella vårdteams arbete (Yank, Barber, 
Hargrove & Whitt, 1992; Rawson, 1994; Schofield & Amodeo, 1999; Norman & Peck, 
1999). Man konstaterar att en viktig förutsättning för att vårdteam i sitt arbete ska 
kunna dra nytta av den mångfaldiga kompetensen i teamet är att man har en 
gemensam vårdideologi, d v s att man har en gemensam bild av vad vård av god 
kvalitet är. Norman och Peck (1999) beskriver i sin studie resultatet av ett nationellt 
utvecklingsarbete i Storbritannien med fokus på mångprofessionella team i 
psykiatrin. De konstaterade att ett av problemen var att det i teamen fanns stora 
skillnader i synen på vad god psykiatrisk vård innebär. Man konstaterade också att 
de nationella vårdriktlinjerna inte heller vilade på en gemensam vårdideologisk 
grund, vilket kunde bidra till den problematiska situationen.  
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Även från forskning om hela vårdsektorn beskriver man otydlighet eller konflikt 
kring vårdideologi är ett problem (Yank, Barber, Hargrove & Whitt, 1992; Rawson, 
1994; Schofield & Amodeo, 1999). De professioner som finns representerade i 
mångprofessionella vårdteam utgår från olika kunskapsbaser i sitt patientarbete 
vilket kan leda till olika sätt att se på vad vård av god kvalitet är.  

Det ter sig som ett rimligt antagande att det vårdideologiska ställningstagandet 
påverkar hur vårdteam formulerar målet med sitt arbete. Vinokur-Kaplan (1995) 
genomförde en studie av 15 mångprofessionella psykiatriska team i syfte att 
undersöka vad som påverkar teamens effektivitet. Studien visade bl a att det fanns 
ett signifikant samband mellan grad av måltydlighet och grad av välfungerande 
interprofessionellt samarbete. Bristfälligt formulerad målsättning eller konflikter 
kring målsättning beskrivs av West och Poulton (1997), Vinokur-Kaplan (1995), Yank 
med flera (1992) och Shalinsky (1989) som en del av de problem som förekommer i 
mångprofessionella vårdteam.  

 

Utformning av ledarskap och agerande från administrativt 
stödsystem 
 
I litteraturen beskrivs ytterligare två faktorer som kan påverka mångprofessionella 
vårdteams arbete nämligen hur ledarskapet i teamet är utformat samt hur det 
administrativa stödsystemet förhåller sig till teamet. Två författare konstaterar att ett 
auktoritärt ledarskap och konflikter kring ledarskapet skapar problem i vårdteamens 
arbete (Schofield & Amodeo, 1999; Shalinsky, 1989). Yank med flera (1992) anser att 
det är väsentligt att följande ledningsfunktioner särskilt beaktas av teamet chef  
 
- Arbeta för att roller och rollförväntningar blir tydliga i teamet. 
- Samla teamet kring en gemensam vårdideologi. 
- Tydliggöra vilket det gemensamma målet är och i det dagliga arbetet visa på hur 

allas insats behövs för att målet ska uppnås. 
- Skapa en tydlig struktur kring beslutsfattande.  
 
Det administrativa stödsystemets agerarande är också en faktor som kan påverka 
teamens arbete. Något som kan försvåra teamens arbete är statusskillnader mellan 
professionerna som sanktioneras från omgivande stödsystem (Vinokur-Kaplan, 1995; 
Shalinsky, 1989), svagt administrativt stöd, (Schofield & Amodeo, 1999) samt misstro 
mot det administrativa stödsystemet (Norman, 1999).  

Teamets utvecklingsnivå 
 
Forskning om grupper har visat att en arbetsgrupp genomgår ett antal 
utvecklingsfaser (t ex Vroman & Kovacich, 2002; Jern, 1998; Wheelan, 1996; 
Lacoursiere, 1980; Tuckman & Jensen, 1977;). I ett av de arbeten som denna 
forskningsgenomgång är baserad på beskrivs mångprofessionella vårdteams 
utvecklingsnivå som en viktig faktor för hur teamens arbete gestaltar sig (Drinka, 
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1994). Tanken är att team på en högre utvecklingsnivå kan lösa sina uppgifter på ett 
bättre sätt än team på en lägre utvecklingsnivå. Drinka gör en genomgång av 
forskning om arbetsgruppers utveckling och konstaterar att man förefaller vara ense 
om att arbetsgrupper genomgår åtminstone tre utvecklingsfaser. En fas där 
normer/regler för gruppen läggs fast, en fas där normer/regler utmanas och en fas 
där gruppen presterar väl och medlemmarna känner stor tillhörighet till varandra. 
Vad man dock är oense om är i vilken ordning dessa faser uppträder samt vad som 
påverkar i vilken fas gruppen är. Drinka frågar sig i vilken utsträckning de 
refererade forskningsresultaten om grupputveckling kan överföras till 
mångprofessionella vårdteam. Hon anser att det finns anledning att mana till 
försiktighet i detta då det är stora skillnader mellan ett mångprofessionellt vårdteam 
och de arbetsgrupper som man i den aktuella forskningen har studerat. Forskning 
om arbetsgruppers utveckling är främst baserad på studier gjorda av tillfälligt 
sammansatta, icke autentiska grupper som under en begränsa tid ska lösa en 
gemensam uppgift. Mångprofessionella vårdteam är istället en autentisk grupp som 
existerar under lång tid och som snarare har ett uppdrag att fullgöra än en begränsad 
uppgift att lösa. Medlemmarna i teamen byts också ofta ut och är tillsammans alltid 
en heterogen grupp bestående av personer med olika yrkesbakgrund. Det 
sistnämnda anser Drinka för med sig att gruppen ofta ställs inför att lösa 
meningsmotsättningar. Teamens sätt att lösa dessa kan enligt författaren kopplas till 
vilken utvecklingsnivå teamen befinner sig på. Detta resonemang hänför författaren 
till den utvecklingsmodell för konfliktlösning som Kilmann och Thomas (1977) har 
arbetet fram (se beskrivning av modellen, figur 1). I modellen utgår man från att det 
finns mer eller mindre konstruktiva sätt för en arbetsgrupp att lösa sina konflikter på 
- mer eller mindre konstruktiva i relation till den uppgift gruppen har att lösa. Vid 
konfliktlösningsmetoden “collaboration” används ett stort mått både av 
självhävdande och samarbetsinriktat agerande och metoden ses som den mest 
utvecklade formen för konfliktlösning. Drinka anser att vårdteamens sätt att lösa 
meningsmotsättningar på bör ingå som en viktig del i en bedömning av vårdteamets 
utvecklingsnivå.   

 

Fördelar respektive nackdelar med mångprofessionella 
vårdteam 

 
I litteraturen beskrivs både fördelar och nackdelar med mångprofessionella 
vårdteam som arbetsform (Parker, 2002; Hyer, Fairchild, Abraham, Mezey & Fulmer, 
2000; Tyrer, 2000; Poulton & West, 1999; Williams & Laungani, 1999; Hearn & 
Higginson, 1998; Lichtenstein, Alexander, Jinett & Ullman, 1997; Tjosvold & 
Tjosvold, 1995; Vinokur-Kaplan, 1995; Maznevski, 1994; Baggs & Schmitt, 1988; 
Toseland, Ivanoff & Rose, 1987; Toseland, Palmer-Ganeles & Chapman, 1986; Molnar 
Feiger & Schmitt, 1979). Ett sätt att beskriva vilka fördelar respektive nackdelar som 
kan finnas med arbetssättet är att beskriva dessa ur ett patientperspektiv, ur ett 
personalperspektiv samt ur ett organisatoriskt perspektiv.  

Ur ett patientperspektiv kan en fördel med teamarbetsformen vara möjlighet till 
en mångfacetterad belysning av patentens problematik och samt en möjlighet till 
kreativ problemlösning (Tjosvold & Tjosvold, 1995). I en litteraturgenomgång av 
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Toseland med flera (1986) lyfts följande aspekter fram som fördelar för patientarbetet 
med att organisera arbetet i mångprofessionella team: 
 
- Större möjligheter att erbjuda individuellt anpassad vård. 
- Större möjligheter att se hela patientens problematik. 
- Större möjligheter att erbjuda mer genomgripande behandlingsinsatser. 
- Det mångprofessionella samarbetet ökar möjligheterna till nya, kreativa idéer. 
 
Toseland med flera (1987) genomförde en enkätstudie där man ville undersöka hur 
medlemmarna i ett antal psykiatriska teams såg på fördelarna respektive 
nackdelarna med teamarbetet. I undersökningen ingick 15 psykiatriska team med 
sammanlagt 77 medlemmar. Resultatet av studien visade att teammedlemmarna 
upplevde att fördelarna med teamarbete för patientarbetet var: 
 
- Bättre samordning av insatserna till klienten. 
- Det blir synligt om insatser har önskad effekt. 
- Alla i teamet hålls kontinuerligt informerad om klienternas situation. 
- Det blir tydligt att klientens problem ofta har en multifaktoriell bakgrund  
 
Vilka nackdelar kan teamorganisationen medföra vad gäller patientarbetet? En 
nackdel som beskrivs i forskningslitteraturen är att beslutsprocessen i teamet kan 
påverkas negativ av olika destruktiva gruppfenomen (Toseland, Palmer-Ganeles & 
Chapman, 1986). Risken för destruktiva gruppfenomen i vårdteamen beskrivs även i 
en forskningsgenomgång av Tjosvold & Tjosvold (1995). Risken för denna typ av 
fenomen beskrivs dock inte som större i mångprofessionella vårdteam än i andra 
typer av arbetsgrupper. Ett destruktivt gruppfenomen kan vara det som Janis (1982) 
valde att kalla ”groupthink”. Groupthink kännetecknas bl a av att det i gruppen 
finns ett tryck mot överdriven enighet. S.k. åsiktsvakter hindrar avvikande åsikter att 
komma fram vilket leder till att beslut fattas utan att man ordentligt utforskat alla 
tänkbara alternativ. Ett av de destruktiva gruppfenomen som teamet kan hemfalla åt 
är att efter diskussion ha en tendens till att fatta beslut som är mer extrema (åt ena 
eller andra hållet) än medelvärdet av de beslut gruppens medlemmar skulle fattat 
individuellt. Beslutet kan t ex bli mer riskfyllt respektive mer försiktigt än vad 
genomsnittet av de individuella besluten skulle vara. Ett annat problematiskt 
gruppfenomen är möjlighet för teammedlemmarna att undandra sig ett personligt 
ansvar för beslut med hänvisning till teamets gemensamma ansvar. Författarna 
påpekar dock att dessa typer av gruppfenomen inte är unika för mångprofessionella 
vårdteam utan kan förekomma i alla slags arbetsgrupper. 

Vilka fördelar respektive nackdelar kan då finnas med teamorganisationen ur 
personalens perspektiv? I forskningslitteraturen beskrivs det stöd medarbetarna kan 
ge varandra som en av de viktigaste fördelarna med teamarbete i vården (Vinokur-
Kaplan, 1995.) Poulton & West (1999) ser bättre arbetsmoral, bättre gruppklimat och 
högre arbetstillfredsställelse som de viktigaste fördelarna. Toseland med flera (1986) 
beskriver fördelarna för personalen som: 
 
- Det mångprofessionella samarbetet är stimulerande för medarbetarna. 
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- Att arbeta i team ger ökat stöd till medarbetarna och minskar risken för 
utbrändhet. 

- Att arbeta i team ger ökad möjlighet för medarbetarna att få feedback på sitt 
arbete.  

- Stöd kan ges till enskilda teammedlemmar vid arbete med svåra fall. 
- Teammedlemmarna har möjlighet till att få feedback på klientarbete.  
 
I forskningslitteraturen beskrivs dock även nackdelar för personalen med 
arbetssättet. En nackdel med arbetssättet kan för personalens del kan vara att 
professionsbaserade olikheterna i teamet leder till konflikter som tar tid och energi 
från den egentliga uppgiften (Poulton & West, 1999; William & Laungani, 1999). 
Vilka för- respektive nackdelar kan då teamorganisationen har ur ett organisatoriskt 
perspektiv? En fördel med arbetssättet som beskrivs i litteraturen är att 
teamorganisationen kan bidrar till minskad personalomsättning (Vinokur-Kaplan, 
1995). I den litteratur som denna forskningsgenomgång är baserad på, och där frågan 
om effektivitet tas upp, beskrivs även fördelen att teamorganisationen kan ge en 
högre effektivitet i jämförelse med s.k. traditionella organisationsformer (Bartel med 
flera, 2002; Schmidt & Svanstad, 2002; Opie, Dole & O´Connor, 2002; Hyer, Fairchild, 
Abraham, Mezey & Fulmer,  2000; Tyrer, 2000; Poulton & West, 1999; Williams & 
Laungani, 1999; Hearn & Higginsson, 1998; Lichtenstein, Alexander, Jinett & Ullman 
, 1997; Tjosvold & Tjosvold, 1995; Vinokur-Kaplan, 1995; Maznevski, 1994; Baggs & 
Schmitt, 1988; Molnar Feiger & Schmitt, 1979). Vad som mer specifikt menas med 
traditionella organisationsformer beskrivs dock inte i någon av de aktuella artiklarna. 
Som exempel kan nämnas en forskningsgenomgång med fokus på palliativ vård där 
man ville jämföra den vård mångprofessionella team erbjuder med s.k. traditionell 
vård (Hearn & Higginson, 1998). Som effektivitetsmått användes symtomnivå, 
kostnaden för vården, hur lång tid patienten kunde tillbringa i sitt hem respektive på 
sjukhuset, hur nöjd patienten respektive anhöriga var med vården samt om patienten 
dog där hon/han hade önskat. Författarna sökte efter publicerade vetenskapliga 
arbeten där man studerat vård för patienter med långt framskriden cancer, och man 
sökte på flera sätt. Databaserna Medline, psychINFO, och CINAHL användes och 
sökorden som nyttjades var ”palliative care”, ”hospice care”, ”effectiveness”, 
”evalutation”, ”assessment” och ”neoplams”. Databaserna BIDS, EMBASE, SOCIAL 
SCISEARCH och IBSS användes också och de sökord som användes här var 
”palliative care”, ”hospice care” och ”terminal care”. Man gjorde vidare en 
genomgång av tidskrifterna ”Palliativ Medicine”, ”The Journal of Palliative Care” 
och ”Progress in Palliative Care”. Internet användes också i sökandet efter relevant 
material och de hemsidor man använde sig av var Cancer WEB och OncoLink. 
Slutligen sökte författarna även material genom direktkontakt med kända forskare 
inom området. Man fann sammanlagt 18 artiklar som var relevanta för 
frågeställningen, fem av dessa beskrev studier av slaget randomiserad kontrollerad 
studie (randomized controled trial). Artiklarna kategoriserades i fyra grupper utifrån 
hur välgjorda de bedömdes vara vilket i sin tur avgjorde resultatens trovärdighet. 
Resultatet av litteraturgenomgången visade att den palliativa vård 
mångprofessionella team erbjuder är mer effektiv än traditionell vård vad gäller 
kostnadseffektivitet samt hur nöjda patienter respektive anhöriga var med vården. I 
de övriga variablerna som användes som mått på effektivitet fanns ingen skillnad 
mellan teambaserad vård och konventionell vård.  
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Teambaserad vård har visat sig mer effektiv än konventionell vård även inom 
andra områden i vården. Ett exempel är en studie av geriatrisk vård (Rubenstein, 
1984, citerad i Hyer, Fairchild, Abraham, Mezey & Fulmer,  2000) där man jämförde 
teambaserad vård med konventionell vård med avseende på dödlighet, diagnostisk 
exakthet, funktionsnivå och antal dagar i slutenvård. Studien var upplagad som en 
randomiserad kontrollerad studie och visade att patienter som vårdades av 
mångprofessionella team hade en lägre dödlighet, en mer exakt diagnos, högre 
funktionsnivå och färre dagar i slutenvård. Resultatet stöds av en metaanalys gjord 
över studier inom geriatrisk vård i USA, UK, Danmark, Sverige, Canada och 
Australien (Stuck, 1993, citerade i Hyer 2000).  

Ytterligare ett exempel från geriatrisk vård är en svensk studie där man vill 
undersöka sambandet mellan mångprofessionellt baserad vård och kvalitet i 
psykofarmakaanvändning (Schmidt & Svarstad, 2002). I studien ingick 36 vårdhem 
med sammanlagt 1645 patienter. Kvalitet i psykofarmakaanvändning bedömdes med 
hjälp av ett standardiserat bedömningsinstrument (Schmidt med flera 1998). 
Resultatet visade att den mångprofessionellt baserade vården i signifikant 
utsträckning hade högre kvalitet i psykofarmakaanvändning. 

I en australiensisk studie av vård för patienter med demenssjukdomar ville man 
också jämföra mångprofessionellt baserad vård med traditionell vård (Opie, Dole & 
O´Connor, 2002). I studien ingick 99 patienter från 4 vårdenheter och det utfallsmått 
man använde var grad av utagerande beteende. Patienterna fördelades 
slumpmässigt över undersökningsbetingelse och kontrollbetingelse (randomized 
controlled trial). Resultatet visade att den mångprofessionellt baserade vården gav 
ett signifikant bättre behandlingsresultat.  

Psykiatrin är ett annat område där har man också har undersökt skillnaden i 
effektivitet mellan teambaserad vård och konventionell vård. Ett exempel är en 
studie av Tyrer (2000) där teambaserad öppenvård jämförs med traditionell 
sjukhusvård. I en randomiserad kontrollerad studie jämförde man 100 akutfall som 
vårdats av psykiatriska team i öppenvård med 100 akutfall som vårdats på sjukhus. 
Effektivitet mättes i hur många patienter man hade aktuella samtidigt, 
symtomreduktion under en tremånadersperiod, förbättring i social funktionsnivå, 
antal dagar i dygnsvård, patienttillfredsställelse samt kostnad per patient. 
Jämförelsen visade att den teambaserade öppenvården hade ett bättre vårdresultat i 
alla jämförelsevariablerna.  

Finns det då ur ett organisatoriskt perspektiv några nackdelar med att organisera 
vården i mångprofessionella team? En nackdel med teamarbetet som beskrivs i 
litteraturen är att beslutsprocessen tar lång tid i mångprofessionella team då man 
eftersträvar att basera beslutet på information från alla perspektiv som finns 
representerade i teamet (Toseland, Palmer-Ganeles & Chapman, 1986; Toseland, 
Ivanoff & Rose, 1987). 
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Sammanfattning  
 
Att arbeta i team har under de senaste 20 åren blivit allt vanligare i arbetslivet 
(Guzzo & Shea, 1992). En anledning till förändringen kan vara att arbetsuppgifter har 
fått en allt högre komplexitetsgrad. För att lösa många av dagens arbetsuppgifter 
krävs därför den samlade kompetensen från personer från olika kunskapsområden 
(McGrath, 2000).  Även inom vårdsektorn blir mångprofessionella team som 
arbetsform allt vanligare (Freeman, 2000; Hyer, Fairchild, Abraham, Mezey & 
Fulmer,  2000; Heinemann, Schmitt, Farrell, & Brallier, 1999; West & Poulton, 1997; 
Vinokur-Kaplan, 1995). Detta särskilt inom områden där patientens vårdbehov är 
komplext som t ex inom palliativ vård, diabetesvård, cancervård och psykiatrisk 
vård. Denna forskningsgenomgång har haft som övergripande syftet att bidra till 
ökad kunskap om mångprofessionella vårdteam och deras arbete. Mer specifikt har 
genomgången syftat till att försöka belysa tre specifika frågeställningar. Här följer en 
sammanfattning av resultatet av forskningsgenomgången med utgångspunkt från de 
tre frågeställningarna. 
 

Olika definitioner av mångprofessionella vårdteam 
 
Gemensamma drag i olika beskrivningar av team i allmänhet är att ett team består av 
ett antal personer med kompletterande kunskaper som arbetar tillsammans i ett 
ömsesidigt beroende för att nå gemensamma och högt värderade mål. Med 
utgångspunkt från den här redovisade forskningslitteraturen kan man dra slutsatsen 
att det som kännetecknar team i allmänhet även i stor utsträckning kännetecknar 
mångprofessionella vårdteam. Man har inom ramen för forskning om team också 
tyckt sig kunna urskilja ett antal olika sorters team. Man anser att olika typer av team 
främst kan särskiljas utifrån vilken grad av samordning som finns mellan 
teammedlemmarnas arbetsinsatser. Forskare som särskilt har studerat 
mångprofessionella vårdteam anser även de att en av de viktigaste skillnaderna 
mellan olika typer av vårdteam är vilken grad av samordning som finns mellan 
teammedlemmarnas arbetsinsatser. I forskning om vårdteam beskrivs vårdteam på 
ett sådant sätt att det framgår att den typ av team man oftast avser kan betraktas som 
ett s.k. interdisciplinärt/rollintegrerat team.  
 

Betydelsefulla faktorer för arbetet i mångprofessionella 
vårdteam  
 
I den forskning som här presenteras har man pekat ut vissa faktorerna som särskilt 
viktiga för hur arbetet i mångprofessionella vårdteam gestaltar sig. Man har i denna 
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forskning främst fokuserat på faktorer som ligger så att säga inom teamet eller nära 
teamet. Kontextuella faktorer och gränsfaktorer har ägnats ringa uppmärksamhet. 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de påverkansfaktorer som lyfts fram 
som centrala. 
  

Professionsbaserade olikheterna mellan medlemmarna i teamen 
 
I forskningen beskrivs att olikheterna mellan professionerna i teamet kan påverka 
arbetet i en positiv riktning genom att medföra fördelar i patientarbetet i termer av 
en mer mångfacetterad belysning av patientens problematik, större möjligheter att 
individanpassa vården, ökad möjlighet till kreativa problemlösningar och möjlighet 
till att göra mer genomgripande behandlingsinsatser. Olikheterna mellan 
professionerna kan dock också påverka teamets arbete på ett negativt sätt. 
Olikheterna kan leda till s.k. professionell etnocentrism, d v s en tendens till att se 
den egna professionen teori och praktik som överlägsen andras när det gäller att 
möta patientens hjälpbehov. De kan också leda till att man inom teamet är okunnig 
om varandras kompetensområden, d v s man vet inte vilken typ av arbetsinsatser de 
övriga kan bidra med. Det faktum att de olika professionerna har utvecklat en 
professionsspecifik terminologi och förklaringsmodell gör att man också kan ha 
problem med att förstå varandras resonemang kring en patient. Ytterligare ett 
problem kan vara att arbetet i teamen påverkas av en kollision mellan en del 
professioners av tradition självständiga arbetssätt och teamarbetets betoning på 
samordning. En samordning som kan medföra en oro över att gränserna för det egna 
kompetensområdet ska suddas ut och att detta ska leda till en försvagad 
professionell position. Olikheterna kan också leda till att medlemmarna i vårdteamet 
har en starkare känsla av samhörighet med sin yrkesgrupp än med sitt team.  
 

Utformning av roller och rollfördelning 
 
Utformning och fördelning av roller i teamet beskrivs som en annan viktig 
påverkansfaktor för hur arbetet gestaltar sig. Tydliga och ej överlappande roller 
beskrivs som positivt för teamets möjligheter att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. 
Överlappande roller, rolloklarheter och konflikter kring roller kan däremot påverka 
arbete på ett negativt sätt. Oklara roller kan leda till att arbetsuppgifter faller mellan 
stolarna eller till att flera personer ovetandes arbetar med samma uppgift. Oklara 
roller kan också leda till irritation i teamet om de förväntningar man har på vad de 
andra i teamet ska arbeta med inte visar sig stämma med den bild de själva har. 
Oklarheter kring roller kan vidare leda till att man lutar sig mot stereotypa 
föreställningar om de olika professionerna i teamet. Överlappande roller kan dels ge 
upphov till konkurrens om vissa arbetsuppgifter, dels ge upphov till att vissa 
arbetsuppgifter inte blir någons ansvar.  
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Fördelning av inflytande 
 
Hur inflytandet över hur teamet löser sina uppgifter är fördelat i gruppen beskrivs 
som en viktig påverkansfaktor. En del forskare för fram tanken att om alla 
teammedlemmars kunskap ska kunna användas förutsätter detta ett jämlikt 
inflytande över diskussion och beslut. Faktorer som kan påverka hur inflytandet i 
vårdteamen fördelar sig är status i gruppen, hur mycket man pratar under 
teamkonferenser, historiskt grundade informella hierarkier, genusfaktorer och 
olikheter mellan teammedlemmarna i utbildningsnivå.  
 

Sätt att fatta beslut 
 
Även hur teamet fattar beslut beskrivs som en viktig faktor. Patientarbetet, hela 
vägen från bedömning till behandlingsinsatser, innebär att en mängd beslut måste 
tas av teamet. Faktorer som negativt kan påverka hur teamets beslutsprocess 
fungerar är olikheter i terminologi, ojämlik fördelning av inflytande över 
beslutsprocessen samt en bristfällig struktur för hur beslut fattas. Sättet att fatta 
beslut kan också påverkas negativt av omedvetna gruppfenomen som ”Group think” 
och andra gruppfenomen som ”Power of the majority”, ”The value of minority 
dissent” och ”Group polarization”.  
 

Teammedlemmarnas attityd till teamarbete 
 
Teammedlemmarnas attityd till teamarbete som arbetsform beskrivs också som 
viktig för arbetet i teamet. En positiv attityd till teamarbete kan underlätta arbetet 
och en negativ attityd till teamarbete har man funnit är ett hinder för ett väl 
fungerande teamarbete. Många inom vården ser teamarbetet som den arbetsform 
som är mest lämplig för produktion av högkvalitativ vård. Teamarbete kan också ses 
som en möjlighet till att få inflytande i vårdorganisationen och som en möjlighet till 
stöd och avlastning. Teamarbetet kan dock också ses som ett hot mot en yrkesmässig 
självständighet. En närliggande fråga är om medlemmarna i teamen har samma bild 
av vad teamarbete egentligen är. I en studie fann man att det var möjligt att urskilja 
tre olika sätt att uppfatta teamarbete på bland medlemmarna i ett antal vårdteam. Att 
man inom ett vårdteam har olika uppfattningar om vad teamarbete är innebär kan 
innebära ett hinder för teamets arbete. 
 

Samarbete och sätt att hantera meningsmotsättningar 
 
Hur samarbetet är utformat kan påverka hur vårdteamet löser sina uppgifter och hur 
väl teamet kan dra nytta av den kompetens som finns i teamet. Flera av de här 
aktuella författarna påtalar att begreppet samarbete (collaboration) i 
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forskningssammanhang ofta använts utan närmare precisering. Man föreslår att 
sättet ett team löser meningsskiljaktigheter på kan ses som en indikator på om man 
har ett genuint samarbete. Ett genuint samarbete kräver, enligt detta sätt att se, att 
man löser meningsmotsättningar genom att agera med hög grad av både samverkan 
och självhävdande.  
 

Typ av vårdideologi och typ av målsättning 
 
Den vårdideologiska inriktningens roll har också uppmärksammats som en av de 
faktorer som påverkar det mångprofessionella vårdteamets arbete. Man beskriver att 
en förutsättning för att vårdteamet i sitt arbete ska kunna dra nytta av den 
mångfaldiga kompetensen är att man har en gemensam vårdideologi. D v s att man 
har samma bild av vad vård av god kvalitet är. Olikheter i kunskapsbas kan dock 
leda till olika sätt att se på vad vård av god kvalitet är. Flera författare anser att det 
ter sig som rimligt att teamets vårdideologiska ställningstagande påverkar hur 
teamet formulerar målet med sitt arbete. Otydligheter eller konflikter kring 
vårdideologi är sannolikt till hinder när teamet ska formulera en målsättning för sitt 
arbete. 
 

Ledarskapets utformning och agerande från administrativt 
stödsystem 

  
Ytterligare faktorer som kan påverka teamens arbete är hur ledarskapet i teamet är 
utformat samt hur det administrativa stödsystemet förhåller sig till teamet. Man har 
konstaterat att ett auktoritärt ledarskap och konflikter kring ledarskapet skapar 
problem i teamens arbete. Det administrativa stödsystem som organisatoriskt omger 
teamet är också en faktor som påverkar teamets arbete. Statusskillnader mellan 
professionerna som sanktioneras från omgivande stödsystem samt svagt 
administrativt stöd och misstro mot det administrativa stödsystemet har man funnit 
försvårar teamets arbete.  

 

Teamets utvecklingsnivå 
 
Slutligen har man i forskning om mångprofessionella vårdteam funnit att teamets 
utvecklingsnivå är något som kan påverka hur arbete i teamet gestaltar sig. Man 
anser att teamets utvecklingsnivå kan bl a ha betydelse för hur man löser 
meningsmotsättningar. Detta resonemang kan hänföras till en utvecklingsmodell för 
konfliktlösning där man utgår från att det finns mer eller mindre konstruktiva sätt 
för en arbetsgrupp att lösa sina konflikter på. Konflikthanteringssätten skiljer sig åt 
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beträffande hur självhävdande respektive hur samarbetsinriktat man agerar. Vid den 
mest utvecklade formen för konfliktlösning, “collaboration”, används ett stort mått 
både av självhävdande och samarbetsinriktat agerande. Detta sätt att lösa 
meningsmotsättningar på beskrivs som det som bäst möjliggör att olika aspekter av 
en patients problematik integreras vid diskussion av diagnostik och behandling.  
 

Fördelar respektive nackdelar med mångprofessionella 
vårdteam 
 
Ett sätt att beskriva vilka fördelar respektive nackdelar som kan finnas med 
arbetssättet är att beskriva dessa ur ett patientperspektiv, ur ett personalperspektiv 
samt ur ett organisatoriskt perspektiv. För patientarbetet kan en teamorganisation 
innebära fördelar i termer av en mer mångfacetterad belysning av patientens 
problematik, bättre samordning av insatser, större möjligheter att individanpassa 
vården, och möjlighet till att göra mer genomgripande behandlingsinsatser. För 
medarbetarna kan teamarbetet innebära fördelar vad gäller möjlighet till att ge 
varandra stöd och feedback i patientarbetet, att få mer stimulans i arbetet, till högre 
arbetsmoral och bättre gruppklimat. En nackdel kan dock vara att de 
professionsbaserade olikheterna leder till konflikter. Ur ett organisatoriskt perspektiv 
är en fördel med teamorganisationen en högre effektivitet i jämförelse med 
traditionell vård. I de aktuella studierna har man dock inte närmare beskrivit vad 
som menas med traditionell vård. Ytterligare en fördel som beskrivs är en lägre 
personalomsättning. Nackdelar med teamorganisationen ur ett organisatoriskt 
perspektiv kan å andra sidan vara att beslutsprocesser tar lång tid då man vill basera 
beslut som fattas på information från flera olika perspektiv.  
 

Diskussion 
 
Resultatet av denna forskningsgenomgång kan förhoppningsvis vara av värde både 
för vidare forskning om mångprofessionella vårdteam och för vårdteamens kliniska 
praktik. Den första frågan som skulle belysas i forskningsgenomgången var hur man 
i litteraturen beskriver mångprofessionella vårdteam. Det sätt på vilket de 
mångprofessionella vårdteamen beskrivs kan ses som av vikt både för forskning om 
vårdteam och för den kliniska praktiken. Att kunna beskriva i vilka viktiga 
avseenden team kan vara olika utformade kan vara viktigt för den enskilde 
praktikerns förståelse av sin uppgift i teamet, för teamledares möjligheter att 
utveckla teamets arbetssätt och för beslutsfattares möjligheter att matcha rätt typ av 
team mot ett specifikt vårdbehov. Vidare kan det vara av vikt för forskning om 
vårdteam att det finns en medvetenhet om att vårdteam kan skilja sig åt i ett antal 
olika aspekter. Denna forskningsgenomgång pekar mot att grad av samordning av 
arbetsinsatser är en central faktor som kan skilja olika typer av vårdteam åt. Den 
indelning som Oglan-Hand & Zeiss (2000) gör ter sig t ex som ett lätthanterligt sätt 
att skilja ut två olika typer av vårdteam. Detta sätt att beskriva team rekommenderas 
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också av Schofield & Amodeo (1999). Denna indelning är mellan multidisciplinära 
och interdisciplinära team: 
 
- Multidisciplinärt team: Varje medlem i teamet arbetar var för sig med var sin ”del” 

av patienten, både i bedömning och i behandling. Avrapportering sker till teamet 
chef. 

- Interdisciplinärt team: Medlemmarna utbyter information om patienten under hela 
processen bedömning, behandling och utvärdering och fattar gemensamma 
beslut kring patienten.  

 
Indelningen ovan kan fungera som ett adekvat men ändå lätthanterligt sätt att 
beskriva olika typer av mångprofessionella vårdteam både i forskningssammanhang 
och i sammanhang som rör planering och utveckling av vården. En indelning som 
utgår från den centrala faktor som grad av samordning av teammedlemmarnas 
arbetsinsatser verkar vara för vårdteam.  

Ytterligare en frågeställning som denna litteraturgenomgång har haft som syfte 
att belysa är frågan om vilka faktorer som påverkar arbetet i mångprofessionella 
vårdteam, och på vilket sätt dessa faktorer påverkar teamens arbete. I den forskning 
om mångprofessionella vårdteam som denna litteraturgenomgång är baserad på har 
man främst fokuserat på påverkansfaktorer som ligger så att säga inom teamet eller 
nära teamet, faktorer som med terminologin från Sundstrom med flera (1990) 
benämns som ”team development”. Kontextuella faktorer har ägnats liten 
uppmärksamhet. Om man delar in de aktuella påverkansfaktorerna på ett lite 
traditionellt sätt i struktur- respektive processfaktorer samt organisatoriskt kontext 
kan de beskrivas med hjälp av bilden nedan (teamets utvecklingsnivå finns inte med 
i tabell 4, men vilken utvecklingsnivå teamet befinner sig på kan ju ses som en faktor 
som påverkar vilka framträdelseformer både de strukturella och processuella 
faktorerna har i ett specifikt team): 

 
Tabell 4: Påverkansfaktorer som lyfts fram i litteraturen 
 

Strukturella 
faktorer 

Processfaktorer Organisatoriskt 
kontext 

Roller. 
Sammansättning: Profession 
och attityd till teamarbete. 
Ledning. 
Status/inflytande. 
Mål: Vårdideologi. 

Samarbete: Sätt att 
lösa 
meningsmotsättningar. 
Sätt att fatta beslut. 

Agerande från  
administrativt stödsystem. 

 
Bilden ovan gör tydligt att strukturella faktorer samt till viss del processfaktorer 
främst har varit i fokus för den forskning som här har redovisats. Många av de 
studier som denna litteraturgenomgång är baserad på är gjorda av personer som vid 
sidan av att vara forskare också är kliniker. Möjligen är forskning om vårdteam till 
viss del färgad av det fokus man i patientarbetet har på individrelaterade faktorer. 
Vad anledningen än är till att forskning om mångprofessionella vårdteam i så stor 
utsträckning har fokuserats på struktur- och processfaktorer betyder detta att det 
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finns anledning att undersöka vilken inverkan det organisatoriska kontext som 
teamen befinner sig har på arbetet. Alltså en uppgift för framtida forskning om 
mångprofessionella team i vården. 

I denna forskningsgenomgång har faktorer beskrivits som anses kunna påverka 
arbetet i mångprofessionella vårdteam. I den mån olika påverkansfaktorer kan ha en 
negativ inverkan på teamens arbete är det väsentligt för den kliniska praktiken att 
utveckla kunskap om hur man kan motverka denna inverkan. Resultatet visar att de 
påverkansfaktorer som oftast nämns i litteraturen är professionsbaserade olikheterna 
mellan teammedlemmarna, utformning av rollerna i teamet samt hur inflytande 
fördelas mellan teammedlemmarna. Det ter sig därför som särskilt viktigt att förstå 
hur just dessa faktorer inverkar på vårdteamens arbete.  

Olikheterna mellan professionerna i teamet kan (som tidigare nämnts) påverka 
arbetet på ett negativt sätt genom att leda till s.k. professionell etnocentrism. D v s till 
en tendens till att se den egna professionen teori och praktik som överlägsen andras 
när det gäller att möta patientens hjälpbehov. För att motverka denna negativa effekt 
av olikheterna i teamet anser Clark (1994) att teamet aktivt måste arbeta för att 
tydliggöra för alla i teamet att den egna kunskapen inte räcker för att hjälpa patienter 
med komplexa vårdbehov. För att motverka en etnocentrisk hållning är det därför 
viktigt att man har en tydlig bild av varandras kompetens. Clark anser att även 
värderingsmässiga olikheter kan påverka hur man ser på de övriga i teamet. Sådana 
värderingsmässiga olikheter kan t ex röra synen på det grundläggande syftet med 
vården, om man ser det främsta syftet som att lindra symtom eller som att bidra till 
en ökad livskvalitet i vidare bemärkelse. Värderingsmässiga olikheter som kan 
påverka synen på de övriga i teamet kan också röra synen på hur mycket patienten 
bör involveras i problemformulering och problemlösning. För att motverka en 
professionsbaserad etnocentrism är det därför viktigt att teammedlemmarna inför 
varandra tydliggör centrala värderingar som rör patientarbetet. Som ett andra steg 
behöver teamet arbeta för att antingen skapa en gemensam värderingsmässig 
plattform för arbetet eller för att skapa en respektfull hållning i teamet till de 
värderingsmässiga olikheter som kan finnas.  

Möjligen är de professionsbaserade olikheterna något som också påverkar hur 
roller utformas samt hur inflytandet över teamets arbete fördelas. De olika 
professionerna finns i teamet just för att inneha olika roller och utföra olika 
arbetsuppgifter vilket gör att oklarheter kring rollutformning och rollfördelning kan 
påverka arbetet på ett negativt sätt. Lister (1982) betonar (som tidigare nämnts) 
vikten av att teammedlemmarna har en samstämmig bild av vilka roller de har i 
teamet och han beskriver hur man i ett vårdteam kan arbeta för att motverka 
rolloklarheter. Lister anser att man i vårdteam dels har professionella roller och dels 
formella roller, samt att båda dessa typer av roller behöver vara tydliga. En viktig 
utvecklingsaktivitet för teamet kan därför vara att arbeta med att tydliggöra rollerna 
inom teamet. Ett förtydligande av de professionella rollerna i teamet kan inledas med 
att varje teammedlem beskriver den egna bilden av den professionella rollen. Man 
beskriver vilken utbildningsbakgrund man har samt vilka arbetsuppgifter man ser 
som sin uppgift att arbeta med. När alla i teamet har gjort en sådan beskrivning 
diskuteras i vilken utsträckning det finns en samstämmighet i rolluppfattningar. I 
den mån det finns en bristande samstämmighet behöver teamet tillsammans arbeta 
fram en rollbeskrivning och en rollfördelning som man kan vara överens om. 
Ansvaret för detta arbete bör vila på teamchefen som också är den som slutligen 
avgör hur rollerna i teamet ska beskrivas och fördelas. Att tydliggöra vilka formella 
roller som finns i teamet kan göras på ett liknande sätt. Formella roller i vårdteamet 
är kopplade dels till patientansvaret, dels till det administrativa ledningsansvaret. 
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Även här bör arbetet för att förtydliga rollerna i teamet inledas med att alla i teamet 
beskriver sin bild av vilken formell roll man har i teamet för att sedan övergå till en 
jämförelse av rolluppfattningar. Ansvaret för att enas kring en gemensam bild av de 
formella rollerna i teamet vilar även här på teamchefen. I arbetet med att skapa en 
gemensam bild av de formella rollerna kan teamet tillsammans behöva ta del av 
relevanta lagtexter och delegationsordningar. Att på det ta sätt arbeta för att skapa en 
gemensam och tydlig bild av både professionella och formella roller kan undanröja 
en del av den ineffektivitet och de konflikter som oklara roller kan ge upphov till. 
Det ideala är naturligtvis att rollerna i teamet på detta sätt tydliggörs då ett vårdteam 
startar sitt arbete tillsammans. Men närhelst detta sker är det naturligtvis till stor 
nytta för teamets arbete. 

Vid sidan av att påverka rollutformning skulle olikheter i yrkesbakgrund också 
kunna ha betydelse för hur inflytande i teamet fördelas. Inom vården har läkaren 
historiskt sett haft störst inflytande över vårdarbetet och detta kan skapa en, om inte 
formell så informell, hierarki i relation till omvårdnadspersonalen och till ”nya” 
yrkesgrupper som dietister, sjukgymnaster, logopeder, psykologer, kuratorer och 
arbetsterapeuter. En hierarki ger en ojämn fördelning av inflytandet över arbetet och 
kan vara ett hinder för framgångsrikt teamarbete. Detta då inflytandet över hur 
teamet löser sina uppgifter kan påverka om man på ett effektivt sätt kan dra nytta av 
de olika kompetenserna i teamet. Denna forskningsgenomgång visar att det 
inflytande en enskild medlem har i teamet kan påverkas av vilken status man har i 
gruppen och av hur mycket man pratar då patientarbetet diskuteras. Då de flesta 
beslut som rör teamets patientarbete fattas under behandlingskonferenserna kan en 
jämn fördelning av inflytande under dessa vara av vikt för ett jämlikt inflytande över 
arbetet. Pagliari & Grimshaw (2002) anser att arbete för att skapa en jämn fördelning 
av inflytande i teamet därför främst ska fokuseras på patientdiskussionerna. Pagliari 
& Grimshaw föreslår att teamet via observation av extern konsult skaffar sig en bild 
av hur inflytandet över patientdiskussioner fördelar sig mellan teammedlemmarna. 
Om inflytandet visar sig vara ojämlikt fördelat kan teamet vara hjälpt av att använda 
en struktur för sina diskussioner, en struktur som underlättar för alla att ha 
inflytande över beslutsprocessen. Ett exempel på en sådan struktur som nämns är 
”Democratic Non-specialized Decision-Making Approach” (Clarke, 1996). Denna 
modell bygger på att teamet låter varje patientdiskussion innefatta följande tre steg: 

 
- Att beskriva problemet; varje teammedlem beskriver sin bild av patientens 

problematik och hur den bedömer eventuella tidigare försök att arbeta med 
patientens problematik. 

- Att generera idéer om hur man kan arbeta med patientens problematik; varje 
teammedlem kommer med förslag på hur man kan arbeta med patientens 
problematik. Förslagen listas, och alla teammedlemmar beskriver vad de ser som 
för- respektive nackdelar med varje förslag.  

- Att välja sätt att arbeta med patientens problematik; varje teammedlem beskriver 
vilket arbetssätt de vill välja och argumenterar för detta. Om möjligt enas teamet 
om vilket arbetssätt man ska välja. Om ett konsensusbeslut inte går att fatta avgör 
den person i teamet som är behandlingsansvarig. De aktuella arbetsuppgifterna 
fördelas i teamet och tidpunkt bestäms för återrapportering till teamet.  

 
Beslutsprocessen bör dokumenteras på ett överskådligt och sammanfattande sätt. 
Denna dokumentation bör läggs till patientens journal. Att arbeta på detta sätt i de 
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patientdiskussioner som teamet för är ett sätt att försäkra sig om att alla 
teammedlemmar kommer till tals i alla steg i beslutsprocessen och ett sätt att minska 
risken för att en teammedlem sammanfattar tillgänglig information, lämnar ett 
beslutsförslag och sedan ber resten av teamet om accept för förslaget. Alltså ett sätt 
att se till att inflytandet över hur teamet löser sina uppgifter är relativt jämnt fördelat.  

Den tredje och sista frågeställningen som skulle belysas var frågan om vilka 
fördelar respektive nackdelar med mångprofessionella vårdteam som arbetsform 
som beskrivs i forskningslitteraturen. I forskning om mångprofessionella vårdteam 
har man, som tidigare beskrivits, redovisat både för- och nackdelar med arbetssättet. 
En fördel med arbetsformen som beskrivs i forskningslitteraturen är att den i ett 
antal olika avseenden kan ge en effektivare vård i jämförelse med vad man kallar 
traditionell vård. Vidare beskrivs att teamorganisationen innebär fördelar i termer av 
en mer mångfacetterad belysning av patientens problematik, bättre samordning av 
insatser, större möjligheter att individanpassa vården, möjlighet till kreativa 
problemlösningar och möjlighet till att göra mer genomgripande 
behandlingsinsatser. För medarbetarna innebär teamarbetet möjlighet till att ge 
varandra stöd och feedback i patientarbetet, till att få mer stimulans i arbetet, till 
högre arbetsmoral och bättre gruppklimat. De nackdelar med det 
mångprofessionella teamet som arbetsform som i övrigt beskrivs i litteraturen är 
förekomsten av destruktiva gruppfenomen såsom s.k. groupthink, group 
polarization och social loafing. Vidare att beslutsprocessen kring patienten tar lång 
tid då många synpunkter ska vägas in. För planering och organisation av vården är 
det viktigt att kunna avgöra i vilka sammanhang mångprofessionella team är att 
föredra framför andra organisationsformer. Med stöd av den forskningslitteratur 
som här har redovisats ter det sig som ett rimligt antagande att mångprofessionella 
team är att föredra framför andra arbetsformer åtminstone inom områden där 
patienternas vårdbehov är komplexa.  Att organisera vårdresurser i 
mångprofessionella team kan därför vara motiverat inom områden där patienternas 
vårdbehov är omfattande och komplext såsom inom geriatrisk vård, palliativ vård, 
diabetesvård, cancervård, somatisk rehabilitering, psykiatrisk vård och 
missbruksvård. En nackdel med arbetssättet som påtalats i litteraturen är 
förekomsten av s.k. destruktiva gruppfenomen. Destruktiva gruppfenomen av de 
beskrivna slagen kan dock förekomma i vilken typ av arbetsgrupp som helst. De är 
något som alla arbetsgrupper, enprofessionella eller mångprofessionella, har att 
handskas med och de är inte specifika för det mångprofessionella vårdteamet. 
Förekomsten av dem bör därför inte vara en viktig faktor i valet mellan olika 
organisationsformer. Däremot är destruktiva gruppfenomen naturligtvis viktiga att 
motverka – i detta sammanhang som i andra. För att motverka destruktiva 
gruppfenomen av de slag som nämnts är det bl. a. viktigt att alla i teamet verkar för 
ett gruppklimat och ett arbetssätt som underlättar för alla teammedlemmar att 
komma till tals och för olika synpunkter att komma fram. Arbetet bör alltså präglas 
av lyhördhet och respekt för andras åsikter samtidigt som egna åsikter tydligt förs 
fram. Att verka för ett sådant gruppklimat och ett arbetssätt bör som sagt åligga alla i 
teamet, men är särskilt ett ansvar för den som har till uppgift att leda teamets arbete.  
En annan nackdel som beskrivits är att beslutsprocessen i ett mångprofessionellt 
vårdteam kan ta lång tid. Detta ter sig dock som svårt att komma runt om man vill 
ha en mångprofessionell belysning av patienten, vilket ter sig väsentligt för patienter 
med en komplex problematik.  

Avslutningsvis kan det vara intressant att notera att man inom utbildning av 
vårdpersonal idag i ringa utsträckning förbereder studenterna på arbete 
mångprofessionella vårdteam (Herrman, Trauer & Warnock, 2002). Detta rimmar illa 
med det faktum att mångprofessionellt teamarbete blir en allt vanligare arbetsform 
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inom vården (Poulton & West, 1999). För att bättre förbereda vårdarbetare av alla 
slag på uppgiften att arbeta som medlem i vårdteam bör vårdutbildning inkludera 
kunskap om och träning i teamarbete. Blivande vårdarbetare behöver få kunskap om 
vilken kompetens som finns inom andra vårdprofessioner än den egna. Man behöver 
också få kunskap om gruppers fungerande, särskilt vad gäller beslutsprocesser och 
konflikthantering. Vidare bör man ges tillfälle att träna sig i teamarbete tillsammans 
med studerande från andra vårdutbildningar och också ges tillfälle att diskutera 
skillnader som kan finnas vad gäller centrala värderingar som rör patientarbetet. Att 
på detta sätt ge blivande vårdarbetare möjlighet att förbereda sig på uppgiften som 
medlem i ett vårdteam kräver ett samarbete över de gränserna som idag ofta finns 
mellan olika vårdutbildningar.  
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