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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur det multiprofessionella teamet vid 

avdelningen luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala samordnas, samt om 

detta ställer särskilda krav på samordningen. De frågor som uppsatsen ämnar besvara är vad 

som händer när utomstående professioner som inte vanligtvis arbetar inom sjukvården ska 

medverka i ett sjukvårdsteam samt vilka särskilda krav denna situation ställer på 

samordningen. För att besvara frågorna har tidigare forskning inom samordning, samarbete, 

multiprofessionella team samt kultur i främst en sjukvårdskontext använts. En fallstudie 

genomfördes på avdelningen för luftburen intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

där åtta intervjuer genomfördes med professioner på avdelningen. Intervjuerna 

kompletterades med en observation samt dokumentation. Studien kom fram till att 

kommunikation får särskild betydelse när en utomstående profession lyfts in i ett 

sjukvårdsteam. Samordningsformen av implicit karaktär är något team i sjukvården bör ta 

hänsyn till eftersom hög grad av implicit samordning kan vara en säkerhetsrisk för både 

besättning samt patienten. Vid interprofessionellt arbete där det krävs interaktion blir tydliga 

gränser mellan professioner viktigt, då en gränsöverskridning mellan professionerna kan 

resultera i negativa konsekvenser för patienten.  

 

Nyckelord: Samordning, samarbete, multiprofessionella team, interprofessionellt arbete, 

intensivvård.
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1. Introduktion 
Teamarbete inom sjukvården har ökat i och med att det introducerats i vårdsektorn som en del 

av New Public Management under de senaste två decennierna (Humphris, 2007; Liff, 2011). 

Organisationen ”World Health Organization” har publicerat en önskan om ett ökat samarbete 

mellan professionerna i sjukvården för en förbättrad folkhälsa (Kvarnström & Wallin, 2001). 

Team som innehåller olika professioner där medlemmarna tillsammans arbetar mot ett 

gemensamt mål benämns som ett multiprofessionellt team (Kvarnström & Wallin, 2001). 

Inom det multiprofessionella teamet integrerar professionerna med varandra genom 

kunskapsutbyte, vilket benämns som interprofessionellt arbete (Barr 2000; O’Halloran, Hean, 

Humphris & Macloed, 2006). Interaktion förekommer till den grad det är möjligt utan att 

professionerna byter arbetsuppgifter med varandra samt att professionerna vanligtvis inte 

försöker överskrida de professionella yrkesgränserna (Payne, 2000; D’Amour, Oandasan & 

Ivy, 2005). Enligt Liff (2011) kan samarbete mellan professioner vara problematiskt och 

resultera i konflikter och spänningar.  

 

Resultat från tidigare studier av multiprofessionella team visar att det finns en problematik 

gällande samarbete mellan professioner. Carlström och Berlin (2004, s. 194) har studerat 

multiprofessionella team i en traumasituation där resultatet visar att det finns 

samarbetssvårigheter. Samarbetssvårigheterna berodde främst på bristande 

samarbetsövningar, därför föreslår Carlström och Berlin (2004, s. 194) att samarbete ska vara 

ett tydligt moment i teamsituationer. Adolfsson och Solli (2009, s. 62-63) har studerat 

teamsituationen som uppstår i mötet mellan polis, brandkår samt sjukvårdspersonal på en 

olycksplats. Även denna studie visar resultat på samarbetssvårigheter mellan respektive 

profession, som enligt Adolfsson och Solli (2009, s. 62-63) berodde på den obefintliga 

gemensamma kulturen mellan professionerna, vilket enligt dem är en förutsättning för ett 

fungerande teamarbete.   

 

För att samarbete ska vara möjligt krävs samordning (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). 

Tidigare forskning som behandlar samordning i multiprofessionella team inom sjukvård 

studerar team som är verksamma på ett sjukhus och innefattar närliggande professioner som 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Resultat av forskningen har visat att samordning 

mellan dessa professioner leder till konflikter, vilket försvårar samarbetet (Liff, 2011). Ett 

team som skiljer sig från de team som studerats tidigare är avdelningen för luftburen 
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intensivvård (LIV) som tillhör Akademiska sjukhuset i Uppsala. Teamet på avdelningen 

består av piloter, läkare samt sjuksköterskor som samarbetar genom att transportera sjuka 

patienter, det operativa arbetet har utgångspunkt från en flygbas i Uppsala. Förutom transport 

av patienter kräver arbetet förberedning som möjliggör larmuttryckning och transport med 

helikopter och flygplan. Respektive profession har ansvar över förberedelser som är relaterade 

till dess yrkesroll, däremot är det allmänna arbetsuppgifter som samtliga anställda ansvarar 

för. I enighet med resultat från tidigare forskning antyder avdelningschefen för LIV att det 

kan vara komplext att samordna anställda från olika professioner; “Alla i teamet kommer från 

fruktansvärt starka professioner med egna regler, därför krävs mycket stark samordning för 

att få allt att gå ihop”, säger avdelningschef för avdelningen LIV. På avdelningen för LIV 

ingår piloter, som helt saknar sjukvårdsutbildning, i sjukvårdsteamet. Frågan är vad som 

händer när utomstående professioner som inte vanligtvis arbetar inom sjukvården ska 

medverka i ett sjukvårdsteam samt vilka särskilda krav denna situation ställer på 

samordningen?  

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur det multiprofessionella teamet vid 

avdelningen för luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala samarbetar, samt 

om detta ställer särskilda krav på samordningen.  
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2 Litteraturgenomgång 
Nedan presenteras den litteraturgenomgång som används för att uppfylla studiens syfte. De 

begrepp som lyfts fram är relaterade till samordning av multiprofessionella team. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning som knyter samman de presenterade begreppen. 

2.1 Samarbete kräver samordning 

Under de senaste två decennierna har samarbete blivit en organisationstrend (Axelsson, 2000; 

Axelsson & Bihari Axelsson, 2006). Vid samarbete, där olika arbetsmoment ska fungera ihop, 

menar Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) att samordning är den process som krävs för 

ett fungerande samarbete. Samarbetstrenden har fått mycket stöd och har stärkts genom 

användning av teamarbete som har ökat vid samarbetsbehov (Whitemore, 1997; Edmondson, 

2003; Ahgren & Axelsson, 2005). Thompson (1977) och Bratton (2007) diskuterar 

beroendeförhållanden inom team och menar att samordning behövs när ett beroende finns 

mellan medlemmarna i teamet.  

2.2 Multiprofessionella team i en sjukvårdsmiljö 

Enligt traditionell samhällsvetenskaplig terminologi benämns en profession som ett yrke där 

det krävs en formell universitetsutbildning för att klara av arbetsuppgiften. En profession 

förväntas ta etiska beslut som rör arbetet samt följa de etiska koder som samhället förväntar 

sig av professionen (McGlothlin, 1963). Sjukvården är en bransch som innehåller många team 

bestående av professioner (Payne, 2000). Ett team där separata professioner ingår och där 

medlemmarna tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål kallas för multiprofessionella team 

(Kvarnström & Wallin, 2001). Ett multiprofessionellt team arbetar med samma projekt och 

medlemmarna byter inte arbetsuppgifter, kunskaper eller färdigheter med varandra, de söker 

inte heller till att överskrida de professionella gränserna (Payne, 2000; D’amour et al., 2005). 

När ett multiprofessionellt team lär sig saker tillsammans och av varandra för att utveckla 

samarbete benämns det som interprofessionellt arbete (Barr 2000; O’Halloran et al., 2006). 

Enligt Loxley (1997) är interprofessionellt arbete inom sjukvården sammanvävt med 

konflikter beroende på djupt rotade skillnader i fördelningen av arbete. Spratt, Shucksmith, 

Philip och Watson (2006) diskuterar även interprofessionellt arbete och menar att det är 

vanligt med konflikter i dessa situationer i jämförelse med andra samarbetsformer. 

 

Ett kriterium för multiprofessionella team är, som tidigare nämnts, att professionernas gränser 

inte överskrids, vilket kan urskiljas i en studie om traumateam utförd av Carlström och Berlin 
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(2004, s.149). I studien kunde det multiprofessionella teamets medlemmar endast assistera 

varandra till en viss grad, eftersom de var specialister inom sina professioner. Ett resultat av 

studien var att teamarbetet var positivt för patienterna eftersom ledtiderna förkortats, däremot 

blev det problematiskt att åstadkomma samarbete mellan professionerna inom teamet. 

Samarbetssvårigheterna berodde främst på att professionerna inte fick tillräckligt med övning 

i traumasituationer. Studien kom fram till att samarbete ska vara ett tydligare moment i 

traumateamsituationer, vilket då kräver mer samarbetsövningar.  

 

En teamsituation som har studerats där sjukvård, polis samt brandkår ingår är när 

blåljusorganisationer möts, exempelvis på en olycksplats. Adolfsson och Solli (2009, s. 62-

63) har observerat ett samverkanshindrande beteende mellan blåljusorganisationer. När de väl 

möts på olyckplatsen och utsätts för press, uppstod spänningar och missförstånd. För att skapa 

ett smidigt samarbete på olycksplatser behövs en gemensam kultur mellan professionerna som 

samverkar. En gemensam kultur hinner inte byggas upp mellan blåljusorganisationerna 

eftersom det genomförs få gemensamma årliga övningar mellan dem (Adolfsson och Solli, 

2009, s. 62-63). 

 

Ett flertal forskare är eniga om att yrkesbakgrunden är en viktig faktor för professionerna 

inom sjukvård, på grund av att de anställda är en blandning av full- och semiprofessionella 

yrken. Läkare definieras som ett professionellt yrke och sjuksköterska benämns som ett 

semiprofessionellt yrke. (Carrier & Kendall, 1995) Professionerna har kontrasterande 

bakgrund som utbildning, värden, attityder, beteende, erfarenhet etcetera, vilket kan påverka 

hur professionerna samarbetar med varandra i ett multiprofessionellt team. Det kan finnas 

underliggande förväntningar, på grund av yrkesbakgrunden, som inte stämmer överens med 

den verkliga arbetsuppdelningen i teamet, konflikter kan skapas om förväntningar är 

inkongruenta med verkligheten. (Carrier & Kendall, 1995; Payne, 2000; Hall, 2005)  

2.3 Samordningens olika gestalter 

Enligt Rico, Sánchez-Manzanares, Gil och Gibson (2008) innefattar samordning av team 

strategier och beteendemönster. Dessa syftar till att integrera, fördela uppgifter, kunskap och 

mål för medlemmar som är beroende av varandra, med incitament att nå gemensamma mål. 

Det som diskuteras ovan är enligt Barr (2000) strategier för att uppnå interprofessionellt 

arbete. Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) diskuterar samordningsformer, där en av dem 

är omedelbar samordning, vilket betyder att samordningen äger rum på plats genom direkt 
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ledarskap eller gemensam samordning. Enligt Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) 

används den gemensamma samordningen exempelvis inom intensivvården på ett sjukhus. 

Gemensam samordning innebär att de inblandade gemensamt försöker lösa uppgiften, vilket 

sker genom kommunikation (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Payne (2000, s.158) 

hävdar att kommunikation fordras för att lösa konflikter samt främja samarbete inom 

multiprofessionella team. McShane, Lattimore och Von Glinow (2008) samt Forssell och 

Ivarsson Westerberg (2007) menar att det finns samordning som sker i förväg i form av 

regleringar av verksamheten, förkunskaper samt målsättning. Forssell och Ivarsson 

Westerberg (2007) menar att samordning i förväg är komplicerad i de situationer där det inte 

går att reglera arbetet i förväg. Något som påverkar samordningen är graden av kvalificerat 

arbete och osäkerhet, där dimensionerna bör tas hänsyn till vid val av samordningsform. När 

det finns hög grad av osäkerhet och kvalificerat arbete, vilket kan identifieras i en 

intensivvårdssituation, bör enligt Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) den gemensamma 

samordningsformen tillämpas.  

 

Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) samt McShane et al., (2008) betonar vikten av 

planering och kommunikation för samordning. Rico et al., (2008) menar att kommunikation 

och planering är viktigt, dock ger det endast en statisk bild av hur ett team samordnas. För att 

utöka förståelsen för samordningen menar Rico et al., (2008) att teammedlemmarna förutser 

handlingar och behov för kollegor och kan därmed dynamiskt justera sitt beteende utan att 

behöva kommunicera direkt eller planera aktiviteter, vilket benämns som implicit 

samordning. Genom att förstå givna kunskaper som andra har, som beteendemönster och 

intressen, kan medlemmarna göra antaganden om vilken sorts information som de andra 

kommer att ”lyssna till”, då behöver samordningen inte alltid uttalas. (Rico et al., 2008) 

2.4 Problem vid samordning av multiprofessionella team 

Enligt Liff (2011) medför samarbete mellan professioner ofta konflikter och spänningar. 

Samarbetssvårigheter kan vara ett resultat av att professionernas arbetsrelaterade normer är 

oförenliga (Liff, 2011). Hall (2005) menar att vid sammanslagning av professioner kommer 

teammedlemmarna ha överlappande kunskaper och varierad grad av ansvar vilket kan leda till 

en otydlighet i vart gränsdragningarna mellan professionerna går. Forskare diskuterar att 

samarbetssvårigheter i multiprofessionella team i sjukvården generellt kan förklaras av att det 

är otydligt vad som förväntas av professionernas roller samt vad professionerna ska förvänta 

sig av de andra professionerna i teamet (Payne, 2000, s. 38-40; Larkin & Callaghan, 2005).  
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När professioner sammanslås tar de med sig kunskaper från yrkesutbildning samt 

företagskultur från tidigare arbeten. I den nya kontexten valideras sedan de tidigare 

föreställningarna genom interaktion med anställda och utomstående. När det 

interprofessionella utbytet förekommer kan det bidra till utveckling för den ”nya” 

organisationskulturen, utbytet kan även leda till konflikter samt att de anställda motarbetar 

den gemensamma kulturen då den kan inneha oförenliga normer med professionens 

yrkeskultur. (Bloor & Dawson, 1994) Hirschfeld och Moss (2011) har studerat 

sammanslagningar mellan läkare med olika specialiseringar, där sammanslagningarna syftat 

till att bidra till bättre resultat för patienten. Integrationen mellan professioner som uppstår vid 

sammanslagningar bidrar inte alltid till ett bättre resultat på grund av kulturella skillnader. 

Istället kan konsekvenserna av sammanslagningen bli förödande. Ett exempel på 

kulturskillnader mellan professioner kan gälla beslutsfattande, somliga professioner är vana 

vid att beslut tas på plats och diskuteras efter att beslutet är gjort, medan andra professioner är 

vana vid att beslut prövas genom en hierarkisk beslutsprocess. Därför bör kulturella skillnader 

tas hänsyn till samt hanteras innan en sammanslagning av professioner sker. (Hirschfeld & 

Moss, 2011) Gällande vård finns en grundläggande utbildning för alla professioner inom 

vårdsektionen vilket ger en gemensam förståelse för sociala frågor och etik. Alla professioner 

inom sjukvården har dock olika kulturer innehållande kunskap, värderingar, attityder, vanor 

och beteenden. (Hall, 2005) När det inte finns en gemensam utbildning anser Reese och 

Sontag (2001) att avsaknaden ökar problematiken med samarbete inom teamet.  

 

En viktig faktor för ett fungerande samarbete inom sjukvården är kommunikation, där 

kommunikation är utbytet av idéer, tankar, känslor, och förståelse mellan mottagare och 

sändare. Kommunikation är nödvändigt för att upprätthålla och bygga relationer inom 

organisationen. Miljön och personliga barriärer kan hämma att informationen uttalas och 

mottages korrekt, därför krävs feedback för teamet. (Borkowski, 2005, s. 78-79) 

2.5 Sammanställning av teori 

Uppsatsen ska analysera samordningen när professioner utanför sjukvården ingår i ett 

sjukvårdsteam. Utifrån litteraturgenomgången är samarbete och samordning två begrepp som 

är nära relaterade, där samordning krävs för att ett samarbete ska kunna genomföras på ett 

funktionellt sätt. Forskare konstaterar att det existerar ett beroendeförhållande mellan de som 

ska samarbeta, och detta beroendeförhållande finns i team som ska lösa en arbetsuppgift 

genom samordning. Det multiprofessionella teamet är en sammansättning av professioner 
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som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, där professionerna vanligtvis inte 

överskrider yrkesgränserna. Interaktion mellan professionerna är en förutsättning för att ta del 

av samma uppgift och lära av varandra samt gemensamt lösa uppgiften, vilket benämns 

interprofessionellt arbete. För att interprofessionellt arbete ska vara möjligt krävs samordning. 

Samordningen kan vara omedelbar i form av gemensam samordning och direkt ledarskap, 

samordning kan även förekomma i förväg genom reglering, förkunskaper samt målsättning. 

Om samordningen är implicit justerar professionerna i teamet sitt beteende efter de andra 

professionerna utan att det är något som planeras eller uttalas. Respektive samordningsform 

underlättar samarbetet mellan professionerna. Det kan uppstå samarbetssvårigheter vid 

teamarbete som kan resultera i spänningar och konflikter. Svårigheter kan uppstå vid otydliga 

gränser mellan professionerna och otydlighet i vad som förväntas av professionen. 

Professionernas kontrasterande bakgrund och kulturskillnader är även något som kan påverka 

samarbetet mellan dem, och därför ska skillnader identifieras innan en sammanslagning av 

professioner sker för att undvika de problem och konflikter som kan uppstå. Kommunikation 

är ett begrepp som återkommer i diskussionen gällande samordning och samarbete. 

Kommunikation är viktig för att ett samarbete ska vara funktionellt och för att konflikter ska 

undvikas. 
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3 Metod 
I följande avsnitt presenteras de metodologiska val som gjorts för att genomföra studien. 

Valen som presenteras är relaterade till forskningsstrategi, fallet, insamling av data samt 

operationalisering av de teoretiska begreppen som presenterades i litteraturgenomgången.  

3.1 Val av forskningsstrategi 

Uppsatsen ämnar beskriva och analysera vad som händer när professioner som inte vanligtvis 

hör till sjukvården ska samordnas i ett sjukvårdsteam samt om detta ställer särskilda krav på 

samordningen. Studien analyserar kvalitativa variabler i kontexten multiprofessionellt team, 

där de studerade variablerna är samordningsformerna i förväg, gemensam samt implicit. 

Studien är följaktligen av beskrivande karaktär då en analys kräver en beskrivning av 

samordningen i kontexten multiprofessionella team. Studien har även explorativ karaktär då 

uppsatsen även ämnar studera om det ställs särskilda krav på samordningen när utomstående 

professioner lyfts in i ett sjukvårdsteam. För att besvara forskningsfrågorna görs en fallstudie, 

vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s.146) är att föredra om forskningsfrågan 

är undersökande. Saunders et al., (2009, s.147) nämner att Yin (2003) föredrar att det vid 

fallstudier används fler än ett studieobjekt, om det däremot är en unik kontext som studeras 

kan ett fall användas. Avdelningen för LIV är unik i sin sammansättning av professioner samt 

att den är bemannad dygnet runt. 

3.2 Teamarbete i sjukvårdssektorn 

Forskning om professionella team och hur de samordnas förekommer i en sjukvårdskontext. I 

tidigare utförda studier med sjukvård som empiriskt underlag kom forskare fram till att 

sjukvårdsmiljön består av mycket teamarbete samtidigt som det kan vara problematiskt för 

flera professioner inom vårdsektorn att samarbeta (Carlström & Berlin, 2004, s.149; 

Adolfsson & Solli, 2009, s.62-63). Det är med anledning av resultaten från tidigare studier 

som uppsatsen avgränsar till att studera teamarbete i en sjukvårdskontext och undersöka vad 

som händer när utomstående professioner ska samverka i den kontexten. 

3.2.1 Avdelningen för luftburen intensivvård – ett unikt fall 

Vid val av fall var det viktigt att teamet uppfyllde kriterium för att studien skulle svara på 

forskningsfrågorna. Det första kriteriet var att fallet skulle innefatta en verksamhet som 

arbetar i sjukvårdsteam, då området innehåller mycket forskning kring problematiken med 

teamarbete. Ytterligare ett kriterium var att professionerna i teamet skulle bestå av 
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specialiserade arbeten, där medlemmarna besatt hög kompetens inom sitt område för att 

uppfylla definitionen av en profession, det vill säga ett yrke där formell universitetsutbildning 

krävs för att arbetsuppgiften ska kunna utföras på ett korrekt sätt (McGlothlin, 1963, s. 111). 

Vidare skulle sjukvårdsteamet innefatta professioner som vanligtvis arbetade utanför 

sjukhusmiljön för att kunna analysera hur denna situation samordnas Medarbetarna skulle 

även befinna sig på samma arbetsplats för att det skulle ges möjlighet att analysera 

samordningen både före, under samt efter utförandet av en larmutryckning. 

 

De flesta team inom sjukvårdssektorn innefattar endast specialister som har en anknytning till 

sjukvårdssektorn, som psykologer eller kuratorer, därav fanns det endast ett fåtal team som 

överensstämde med kriterierna som söktes. Ett alternativt fall som till stor del uppfyllde 

kriterierna, där en del av teamet fortfarande består av sjukvård och innehöll utomstående 

professioner är mötet mellan blåljusorganisationer (en olycksplats där sjukvård/brandkår/polis 

krävs). Vid litteratursökningen kring blåljusorganisationer framkom att samarbete mellan de 

olika professionerna var problematiskt (Adolfsson och Solli, 2009). Däremot saknade 

kontexten blåljusorganisationer att teammedlemmarna var stationerade på en gemensam 

avdelning i det operativa arbetet, varav fallet uteslöts. 

 

Slutligen fastställdes Akademiska sjukhuset i Uppsala och avdelningen LIV som fall eftersom 

avdelningen uppfyllde samtliga kriterier som krävdes för att besvara frågeställningarna. 

Avdelningen har som huvuduppgift att med hjälp av helikopter och flygplan transportera 

patienter inrikes och utrikes. Förutom samarbetet i luften underhålls avdelningen kontinuerligt 

genom administrativt och förberedande arbete som förekommer på en gemensam arbetsplats. 

Avdelningen för LIV består av läkare, sjuksköterskor, flygplanspiloter, helikopterpiloter, 

styrmän samt en avdelningschef som är verksam som sjuksköterska. På avdelningen LIV är 

det flygbesättningen som utgör rollen som utomstående profession och ska i denna kontext 

samverka med läkare och sjuksköterska och tillsammans bilda ett team.  

3.3 Insamlingsmetod 

Insamlingen av sekundärdata gjordes via Uppsala universitets databaser. Det empiriska 

materialet för studien samlades in genom olika insamlingstekniker vilka var; en observation, 

skriftliga dokument, samt åtta intervjuer. Det är intervjuerna som utgör den största delen av 

det empiriska materialet och observationen samt dokumentationen kompletterar. 
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Insamlingsteknikerna är i enighet med Saunders et al., (2009, s. 146) som menar att 

triangulering är att föredra när en fallstudiemetod används.  

3.3.1 Observation 

Medarbetarna observerades på avdelningen under en förmiddag kl. 8-12 för att ge möjlighet 

till att studera hur samordningen fungerar i det operativa arbetet. De samordningsformer som 

studerades var i förväg samordning, gemensam samordning samt implicit samordning. Under 

observationsdagen ingick personligt deltagande på morgonmötet. Observationsteknik är 

användbart när forskningsfrågan innebär att studera vad människor gör (Saunders et al., 2009, 

s. 288). Eftersom samordningen ska studeras är således observation ett sätt för att med egna 

ögon se vad de anställda faktiskt gör och inte endast be respondenterna berätta om hur arbetet 

brukar gå till. Observationen var av deltagande karaktär och medarbetarna på avdelningen var 

medvetna om att vi var där och studerade dem. Vid observationstillfället gjordes anteckningar 

angående vad medarbetarna sa och gjorde. En nackdel med observation är risken för bias 

eftersom medarbetarna var medvetna om att vi var där för att studera dem kan det hända att 

vissa av dem justerade sitt eget beteende för att säga och göra ”rätt saker” (Saunders et al., 

2009, s. 156-157). När vi analyserade materialet från observationerna hade vi risken för bias i 

åtanke. Däremot anser vi att observationen inte gav ett snedvridet resultat eftersom 

dagordningen på morgonmötet genomfördes med hjälp av en mall som används varje morgon. 

Informationen om att dagordningen alltid skedde på det observerade sättet kom från 

respondenternas intervjuer. De observerade visste heller inte exakt vad som studerades varav 

risken för bias återigen minskade. 

3.3.2 Dokumentation 

Den dokumentation som samlades in bestod av material som medarbetarna på avdelningen 

använder i det dagliga arbetet i form av checklistor för arbetsuppgifter samt ett veckobaserat 

arbetsuppgiftsschema. Dokumentation har hämtats från Akademiska sjukhusets hemsida och 

bestod av en temabeskrivning av avdelningen för LIV, vilket kompletterade observationen 

samt intervjuerna. Att använda sekundärdata är fördelaktigt i bemärkelsen att det kan ge nya 

resultat som annars inte hade upptäckts (Saunders et al., 2009, s. 269). En nackdel med 

sekundärdata är att kvaliteten över materialet inte kan kontrolleras (Saunders et al., 2009, s. 

272). Det sekundära material som användes anses vara rimligt, då materialet från Akademiska 

sjukhuset som rör statlig sjukvård kan anses vara valid.  



 11 

3.3.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes genom personliga möten. Genom intervjuer ges större sannolikhet 

för att få respons på frågorna och ger ökad kontroll för författarna (Saunders et al., 2009, s. 

324). Intervjuerna var semistrukturerade, vilket gav möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket 

kan vara behövligt om respondenten uttrycker sig otydligt. 

 

Intervjuerna genomfördes på avdelningen för LIV och samtliga professioner inom teamet 

intervjuades. Sammantaget bestod respondenterna av 2 läkare, 2 sjuksköterskor, 1 

flygplanspilot, 1 helikopterkapten, 1 styrman samt avdelningschefen. Intervjun med 

avdelningschefen gjordes på en enskild dag för att chefen inte skulle vara på plats när de 

andra intervjuerna genomfördes. Genom att använda tre intervjudagar minskar risken för bias 

som kan innebära att medarbetarna berättar det de tror att chefen vill att de ska säga (Saunders 

et al., 2009, s. 156). Det insamlade data från intervjuerna transkriberades och därefter 

sammanställdes samt tolkades av författarna enskilt innan en gemensam sammanställning 

gjordes för att undvika feltolkningar. I Tabell 1, Tabell över respondenter, presenteras en 

sammanställning av de intervjuer som genomförts. 

 

 Respondenter   Datum för intervju  

Avdelningschef 2011-11-15 

Läkare X 2011-11-17 

Läkare Y 2011-11-18 

Sjuksköterska X 2011-11-17 

Sjuksköterska Y 2011-11-17 

Helikopterkapten 2011-11-17 

Helikopterstyrman 2011-11-17 

Flygplanskapten 2011-11-17 
Tabell 1. Tabell över respondenter. 

3.4 Operationalisering av teoretiska begrepp 

Syftet med studien är att analysera hur avdelningen för LIV samordnas, därav ställdes frågor 

som var relaterade till det dagliga arbetet på avdelningen för att få en förståelse för hur 

samordningen ser ut. Det operativa arbetet äger rum på avdelningen samt på olycksplatsen 

och därmed har de teoretiska begreppen översatts till frågor som rör den dagliga 

verksamheten. De viktiga begrepp som lyfts fram från litteraturgenomgångens 
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sammanfattning är; samarbete, i förväg samordning, gemensam samordning, implicit 

samordning, kommunikation, yrkeskultur samt yrkesbakgrund. Dessa begrepp har används 

som grund för utförandet av intervjuguiden, se Bilaga 1.  Frågorna som ställdes var av öppen- 

och beskrivande karaktär då uppsatsen har ett beskrivande samt analyserande syfte. Under 

intervjuerna fick respondenterna berätta om det dagliga arbetet och hur de arbetar med 

förberedelser, utryckning samt efterarbete. Utifrån intervjuerna identifierades de teoretiska 

begreppen, identifieringen fick även stöd från observation och dokumentation som stämde 

överens med resultatet från intervjuerna. De teoretiska begreppen identifierades genom att 

samtligt empiriskt material kategoriserades efter respektive teoretiskt begrepp. Det empiriska 

materialet granskades enskilt utav författarna för att undvika feltolkningar. Innan slutgiltig 

sammanställning av materialet användes det material som var relevant för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Ett beslut som togs vid sammanställningen av materialet var att samtliga 

”problem” som lyftes fram under intervjuerna behandlades som relevanta även om endast en 

person antydde det, anledningen till detta är att teamet endast består av sju personer varav ett 

upplevt problem hos en anställd kan påverka de andra i teamet.  
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4 Resultat 
Resultaten från det insamlade materialet presenteras nedan. För att kunna analysera 

samordningen på avdelningen kommer en beskrivning ges av vad som händer på avdelningen, 

både vid och utan larm. 

4.1 Avdelningen för luftburen intensivvård 

”Klockan är kvart i sju och SOS har larmat om en trafikolycka. Det är dimmigt och halt på 

vägarna. Det är kaos på olycksplatsen och ingen vet ännu hur många som skadats. Tio 

minuter efter larmet landar sjukhushelikoptern på olycksvägen. Helikopterteamet gör en 

snabb bedömning av situationen, och någon minut senare lyfter helikoptern med en svårt 

skadad patient på båren.” (Sahlberg, Akademiska sjukhuset) LIV är en egen avdelning under 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och ingår i den större divisionen; Anestesi/IVA som är en 

intensivvårdsavdelning. Akademiska sjukhuset hyr in en helikopter samt helikopterbesättning 

från Scandinavian Medicopter. De hyr även ett flygplan med besättning från företaget East 

Air. Flygplanet har plats för två patienter och intensivvårdsutrustning eller två barnkuvöser. 

Transportföretagen har som uppgift att ansvara för all luftburen transport på avdelningen.  

LIV-avdelningen är belägen vid militärområdet Garnisonen i Uppsala och består av följande 

personal; läkare (10 st), sjuksköterskor (12 st), helikopterpiloter (15), flygplanspiloter (4) 

samt en avdelningschef. LIV har tre huvuduppgifter; transportera sjuka patienter inom 

Sverige på uppdrag av andra sjukhus, åka på akutlarm med helikoptern till närliggande 

områden samt även hämta svenska skadade soldater i Afghanistan på uppdrag av svenska 

försvarsmakten, där LIV är en del av en större vårdkedja. Helikoptern utför cirka 850 

flygningar per år och 500 av dem köps in av andra landsting. (Sahlberg, Akademiska 

sjukhuset) Det finns ingen sjukvårdsavdelning i Sverige som ser ut som denna med ett IVA-

team som har jourberedskap dygnet runt. De har avancerad utrustning och har ett gott 

anseende i den svenska sjukvårdsbranschen, enligt avdelningschefen. Flygplanet används vid 

flygresor på längre avstånd vilket gör att helikoptern står redo i hangaren för akutlarm. 

Avdelningen är bemannad med ett helikopter- och IVA-team 24 timmar om dygnet, vilket 

består av en läkare, en sjuksköterska, styrman samt kapten. Flygplanet är bemannat med en 

sjuksköterska samt flygplansbesättning bestående av en kapten och en styrman. Flygplanet är 

endast aktivt mellan kl. 8.00-16.00, då flygplanet är beroende av öppettiderna för Garnisonens 

start/landningsbana.  
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De anställda på avdelningen har olika scheman beroende på vilken profession de tillhör. 

Läkarna och sjuksköterskorna arbetar 25 procent på avdelningen medan de resterande 75 

procenten spenderas på sjukhuset. Läkarnas och sjuksköterskornas kontrakt löper under en 

tvåårsperiod och därefter görs en utvärdering om de får förlänga kontrakten. Ett arbetspass för 

läkare och sjuksköterskor består av 25 timmar, där passet börjar kl. 07.00 på morgonen och 

slutar kl. 08.00 dagen efter. Efter kl. 16.00 har läkare och sjuksköterskor beredskapstid, vilket 

innebär att de kan åka hem om de vill, om det går ett larm måste de dock vara tillbaka och i 

luften inom max 30 minuter. Helikopterpiloterna arbetar en vecka i streck på antingen dags- 

eller kvällspass. Flygplanspiloterna samt den sjuksköterska som är schemalagd på flygplanet 

arbetar endast dagspass och vardagar.  

Läkare och sjuksköterskor schemaläggs genom ett ”tvättstugesystem”, där de själva får välja 

sina arbetstider så länge tiden uppgår till 25 procent av deras totala arbetstid. Obemannade 

tider lottas ut och om det är brist på personal vid sjukdom eller om personalen är dubbelbokad 

har schemat på avdelningen företräde för schemat på sjukhuset. Slutligen låser 

avdelningschefen schemat. Schemasystemet leder till att det alltid är olika konstellationer av 

sjuksköterskor och läkare som arbetar tillsammans. Även piloterna är schemalagda så de inte 

arbetar med samma personer kontinuerligt. Helikopterkaptenen menar att detta minskar 

säkerhetsrisken då kaptenen och styrmannen kan influeras av varandras ovanor, som att 

punkter i checklistan bortses ifrån, vilket undviks genom att schemat är varierat. Piloternas 

scheman ansvarar inte LIV för, det är respektive transportföretag som ansvarar för att det 

finns flygbesättning på plats. 

4.1.1 De anställdas bakgrund 

Rekryteringen till avdelningen sker genom handplockning, det är enligt avdelningschefen 

viktigt med rätt egenskaper när arbetet utförs i en sådan komplex arbetsmiljö. Enligt 

sjuksköterskorna och läkaren ser personalen på sjukhuset upp till de som arbetar på LIV-

avdelningen eftersom det är ett spännande och utvecklande arbete. De tillfrågade 

sjuksköterskorna har en arbetsbakgrund från flera avdelningar inom Akademiska sjukhuset, 

där de är teamledare. Majoriteten läkare på avdelningen är överläkare på sjukhuset. Piloterna 

har gedigen erfarenhet inom flygbranschen, dock är det endast en av pilotrespondenterna som 

tidigare arbetat med sjuktransport. “Det här med skadade och chockade patienter är helt nytt 

för oss, visst kan jag bli tagen om det är en allvarlig situation, då gäller det att ta ett djupt 

andetag och fokusera på min uppgift; att faktiskt flyga” säger flygplanspiloten. Samtliga 
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piloter får ingen förberedande utbildning inom sjukvård. Däremot är läkare och 

sjuksköterskor utbildade inom flygsäkerhet och deltar på en årlig säkerhetsutbildning (Crew 

Resource Management) som anordnas för piloterna. 

4.2 En arbetsdag på avdelningen 

4.2.1 När de anställda inte är i luften 

Det dagliga arbetet på avdelningen består av möten och de förberedelser som krävs för att allt 

ska vara fungerande när ett larm går. Varje morgon klockan åtta samlas alla som går av sitt 

pass med de som börjar sitt pass i konferensrummet för ett morgonmöte, även 

avdelningschefen medverkar. Det är helikopterpiloterna som håller i mötet, där de går efter en 

checklista. De går igenom nattens händelser och lämnar över den utrustning som krävs för att 

vara på jour, som bilnycklar och kommunikationsapparater. Det är en lättsam och skojfrisk 

stämning när de som påbörjar sitt pass alkoholtestas, vilket är en kontinuerlig rutin. Läkaren 

rapporterar syremängden som återstår i respiratorn och piloterna går igenom dagens 

väderleksrapport. Mötet är över på 15 minuter och därefter fyller sjuksköterskorna i 

larmfrekvensen på en tavla för att föra statistik över antalet utryckningar och vilket sorts larm 

som gått under föregående dygn. Medan sjuksköterskorna uppdaterar statistiken går övriga 

och fikar.    

 

De anställda har dagliga arbetsuppgifter på avdelningen och alla har ansvarsområden. 

Uppgifterna syftar till att teamet ska vara så förberett som möjligt inför ett larm. Det är 

avdelningschefen som fördelar sysslorna mellan de anställda och det finns en 

arbetsuppgiftsmanual för vilka rutiner som skall göras vilken veckodag, där personalen är 

indelad efter ”medicin” och ”piloter”. I praktiken innebär indelningen att läkarna och 

sjuksköterskorna gemensamt ska utföra ”medicinsysslorna” samt att helikopterkapten och 

helikopterstyrman gemensamt utför sysslorna som ligger under ”piloter”. Uppgifterna för 

läkare och sjuksköterskor varierar beroende på om de är schemalagda på helikoptern eller på 

flygplanet eftersom det finns olika kontroller som ska utföras på respektive flygfordon. De 

förberedande arbetsuppgifterna innebär bland annat att; utrusta medicinförrådet, kontrollera 

att utrustningen fungerar som den ska, tvätta samt sterilisera arbetskläder, tvätta samt tanka 

tjänstebilen, kontrollera flygfordon samt städa gemensamma utrymmen på avdelningen. Det 

de anställda gör enskilt är att tvätta arbetskläder samt underhålla tjänstebilar. När det gäller 

utrustningen av medicinförrådet så hjälps läkare och sjuksköterskor åt. Däremot är det 
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sjuksköterskorna som steriliserar kläderna. Två stora kontroller av utrustningen i helikoptern 

och flygplanet ska göras vid två tillfällen varje vecka. Vid dessa kontroller ska både en 

sjuksköterska och en läkare vara närvarande, däremot är det mestadels sjuksköterskorna som 

ansvarar för att det blir gjort; ”Läkarna är inte vana vid det här, utan de är vana vid att bli 

lite mer uppassade, som de blir på sjukhuset, och det märks tydligt”, säger sjuksköterska X. 

Under observationstillfället när sjuksköterskorna genomförde de dagliga checklistorna lagade 

läkare Y sin privata motorcykel i hangaren, vilket inte uppmärksammades som något ovanligt 

av kollegorna. Avdelningens förberedelsearbete är mer omfattande än på sjukhuset då det 

endast är två sjuksköterskor och en läkare som arbetar dagligen på avdelningen, vilket i 

jämförelse med sjukhuset är få, sjuksköterska Y uttrycker det som att; ”På sjukhuset är vi fler 

som delar på sysslorna, här är vi ensamma fast med samma ansvarsområden”. Angående 

relationen till läkarna på avdelningen i jämförelse på sjukhuset, är enligt sjuksköterskorna X 

och Y närmare, vilket de förklarar med att de är få som arbetar samtidigt på avdelningen till 

skillnad mot sjukhuset.  

 

En av helikopterpiloternas arbetsuppgifter är att vara uppdaterade på vädret i närområdet. 

Helikopterstyrman hävdar att det är svårt att veta om det kommer gå att genomföra en 

flygning till en specifik destination på grund av vädret, helikoptern är mer väderkänslig än 

vad flygplanet är; ”Därför kollar jag vädret, det första jag gör på morgonen, för att kunna 

rapportera till mina kollegor på morgonmötet. Får vi ett larm kan vi ge ett preliminärt svar 

om en utryckning är möjlig”, menar helikopterstyrman. Förutom att vara underrättade om 

vädret ska helikopterpiloterna utföra uppgifterna som finns i arbetsuppgiftsmanualen, där 

arbetsuppgifterna för dem innebär städning av konferensrum, kontor samt kök.  

 

De arbetsuppgifter som flygpiloterna genomför är främst kontroll av flygplanet och den 

administrativa kommunikationen med East Air, däremot deltar de inte i de alldagliga 

rutinerna som finns i den veckoindelade arbetsuppgiftsmanualen. De begränsade öppettiderna 

för start- och landningsbanan innebär ökad planering för flygplanspiloterna; ”Skulle vi behöva 

använda flygplanet när banan inte är öppen måste vi planera detta innan och flytta flygplanet 

till en flygplats men som sagt då krävs det planering i förväg”, säger avdelningschefen, 

planeringen blir ytterligare en arbetsuppgift för flygplanspiloterna. Flygplanspiloterna kan 

hjälpa till att utrusta helikoptern om det behövs även om det inte ingår i deras arbetsuppgifter. 

När flygplanspiloterna är färdiga med sina arbetsuppgifter arbetar de med saker som East Air 

ber dem göra, alltså uppgifter som inte är relaterade till Akademiska sjukhuset.  
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Samtliga arbetsuppgifter genomförs vid olika tidpunkter på dagen, det föredras att uppgifterna 

utförs tidigt på dagen eftersom det när som helst kan gå ett larm.   Avdelningschefen hävdar 

att samtliga genomför arbetsuppgifterna, dock tar ingen på sig något extra på grund av att 

engagemanget inte riktigt finns, hon uttrycker det som att; ”Personalen är här för larmet”. 

Däremot skiftar engagemanget för förberedelserutinerna mellan personalen. Det bristande 

engagemanget är något som har gjort att avdelningschefen får en viktig roll på avdelningen, 

exempelvis är det endast hon som har övergripande översikt över vart saker och ting finns.  

 

Det är viktigt med briefing på LIV för att upprätthålla kvalitén på avdelningen. ”Eftersom det 

är många professioner som arbetar tillsammans på avdelningen är det morgonmötet inte 

endast till för att utbyta information utan även för att förebygga konflikter och skitsnack”, 

menar avdelningschefen. Det finns ett externt krav från Akademiska sjukhuset att 

arbetsplatsen ska vara professionell även om jourberedskapen bidrar till en familjär stämning 

med fikastunder och tv-tittande. Om den professionella nivån sjunker vidtar avdelningschefen 

åtgärder. Bland annat har avdelningschefen placerat samtliga piloters kontor i hangaren 

istället för i samma korridor som läkarnas och sjuksköterskornas, där de tidigare låg. 

Anledningen var att stämningen på avdelningen blev för avslappnad, något som 

avdelningschefen menar är något som stör den professionella nivån som eftersträvas.  

4.2.2 Larmet går 

När larmet på avdelningen går görs de sista förberedelserna som bestäms beroende på vilket 

sorts larm som går. Om det är en flygplanstransport som ska genomföras, vilket innebär att en 

sjuk patient ska förflyttas inom Sverige, krävs det mycket planering och logistik. Vid dessa 

larm är det en sjuksköterska som tar hand om patienten medan flygplankapten och 

flygplanstyrman har som uppgift att transportera dem. Flygplanstransporten måste samordnas 

med ambulanser eftersom flygplanet inte kan landa vart som helst. Logistiken med 

ambulansen ansvarar sjuksköterskorna för. När en flygning är genomförd rapporterar 

flygplanspiloten till avdelningschefen angående hur flygningen har gått till, hur långt de har 

flugit, hur lång tid det tog samt vad uppdraget gällde.  

 

Vid ett akutlarm, vilket innebär att det skett en olycka som kräver helikopterambulans i 

närområdet, är det helikopterpiloterna som sköter logistiken kring landningen, som vanligtvis 

sker på sjukhustaket. Under akutlarm består teamet av en sjuksköterska, en läkare, en 
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helikopterkapten samt en helikopterstyrman och teamet ska befinna sig i luften max fem 

minuter efter att larmet har gått, under dagtid. Läkare och sjuksköterska har förbestämda 

platser i helikoptern. De sitter på varsin sida av patienten och är ansvarig för sidans 

utrustning. Helikopterpiloterna går igenom checklistor för säkerheten och utrustningen, 

därefter lyfter de. Läkare och sjuksköterskor arbetar direkt på skadeplatsen, vilket är en stor 

skillnad gentemot arbetet på sjukhuset. Det är arbetet på olycksplatsen som ger 

adrenalinkickar och gör jobbet spännande enligt läkarna och sjuksköterskorna. 

Helikopterpiloterna har befälet angående flygningen vid ett akutlarm, de används även som en 

resurs när läkare och sjuksköterskor behöver hjälp på olycksplatsen, bland annat genom att 

bära bårar med patienter och hålla i dropputrustning. Gränsen för hur mycket piloterna ska 

hjälpa till går vid patientkontakt, enligt avdelningschefen. Piloterna ska inte få information 

om patienten förutom var den ska hämtas, eftersom de kan bli påverkade av 

intensivvårdssituationen som de inte har utbildning inom, menar läkare X, deras uppgift är 

endast att flyga samt fatta rationella beslut. Det har förkommit situationer då piloter tror att de 

är läkare för att de har viss erfarenhet inom området. I de situationerna är det viktigt för 

avdelningschefen att sätta ner foten; ”Om du flyger så sköter jag patienten”, är uttryck som 

har förekommit, menar avdelningschefen. Piloterna får endast ingripa i intensivvården om 

läkaren eller sjuksköterskan ber om det, skulle piloterna ingripa utan tillstånd kan det ge 

negativa konsekvenser för patienten då piloterna saknar sjukvårdsutbildning och detta kan 

resultera i konflikter inom teamet. Helikopterstyrman anser att det både är positivt och 

negativt att piloterna inte är med i läkarens och sjuksköterskans arbete. Han tror att de 

kommer hamna i en situation förr eller senare som kräver piloternas hjälp inom 

sjukvårdsarbete och vid detta tillfälle kommer piloternas brist på sjukvårdsutbildning vara en 

nackdel, då de med utbildning skulle kunna hjälpa till istället för att endast observera. 

Helikopterstyrman menar att han själv är ”en resurs som kan göra hjärt- och lungräddning 

som vilken annan person som helst”.  

 

Läkare och sjuksköterskor kan vara en resurs för piloterna genom att påpeka om det finns en 

uppenbar risk vid flygningen. Däremot ska läkare och sjuksköterskor inte ifrågasätta 

helikopterpiloternas beslut då deras arbete är specialiserat. Det har dock inträffat incidenter 

där läkare och sjuksköterskor har ifrågasatt piloterna, vanligtvis gäller det piloternas beslut 

om att flyga eller inte. Det är viktigt att inte diskutera sådana frågor innan en flygning 

eftersom det skapar spänningar, berättar sjuksköterska Y. Läkare och sjuksköterskor 
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ifrågasätter helikopterpiloterna eftersom situationen i luften även rör deras säkerhet, vilket gör 

att de vill ha en förklaring till varför ett visst beslut tas.   

 

För att ventilera störningsmoment som uppstår under larm anordnas uppföljningsmöten efter 

varje akututryckning. Vid mötena får de medverkande en chans att ventilera det som hänt 

under flygningen för att en ökad förståelse för varandra ska ges. “Mötena handlar vanligtvis 

om att påminna om sådant som glömts bort, som att helikopterhjälmen aldrig får tas av, eller 

liknande”, menar läkare Y. Tidigare har dessa möten ibland glömts, vilket medfört att 

avdelningschefen är noggrann med att kontrollera att mötena genomförs.  

 

Vid båda larmtyperna blir det olika sammansättningar av team som arbetar ihop, på grund av 

de anställdas schemaläggning. Sammansättningarna stör inte det operativa arbetet och 

påverkar inte patienten, på grund av professionens bakgrund och erfarenhet, enligt 

sjuksköterska X. Samtliga medarbetare vet vad deras uppgift är och har de kvalifikationer 

som krävs för att genomföra den, oavsett vem de arbetar med. 
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5 Diskussion 
I diskussionsavsnittet görs en vetenskaplig analys av det empiriska materialet som ämnar 

diskutera vad som händer när utomstående professioner ingår i ett sjukvårdsteam samt om 

detta ställer särskilda krav på samordningen.   

 
Enligt forskare krävs samordning av multiprofessionella team för att möjliggöra samarbete, 

där samarbete är en förutsättning för ett välfungerande team. Samarbetet mellan olika 

professioner inom det multiprofessionella teamet är dock relaterat till samarbetssvårigheter i 

form av konflikter, spänningar samt förvirring kring professionernas roller. (Kvarnström & 

Wallin, 2001; D’amour et al., 2005; Spratt et al., 2006) Den studerade avdelningen kan 

definieras som ett multiprofessionellt team då flera professioner ingår samt att professionerna 

strävar mot ett gemensamt mål, som i detta fall är att transportera skadade och/eller sjuka 

patienter samt praktisera intensivvård på ett säkert sätt. I enighet med resultat från 

traumastudien av Carlström och Berlin (2004) byter professionerna inte roller med varandra, 

däremot förekommer försök till överträdelse av professionernas yrkesgränser. Piloterna tar 

inte beslut angående vård av patienterna då de saknar kompetens inom sjukvård och byter 

således inte roller med sjukvårdspersonalen. Det förekommer dock försök till att överskrida 

professionsgränserna vilket enligt Kvarnström och Wallin (2001) inte ska uppstå i ett 

multiprofessionellt team eftersom varje profession har specifika kompetenser. Majoriteten av 

respondenterna anser att försök till gränsöverskridning skapar konflikter och enligt 

avdelningschefen är det särskilt piloter som gör försök till att överträda gränserna och vill 

”hjälpa till” med sjukvården. Avdelningschefen betonar vikten av att stoppa försök till 

gränsöverskridning tidigt eftersom det annars kan få negativa konsekvenser för patientens 

säkerhet.  

 

En förvirring kring professionernas roller i teamet ger otydliga gränser som orsakar 

samarbetssvårigheter (Payne, 2000; Larkin & Callaghan, 2005). Problematik vid förvirring 

angående de andra professionernas, samt sin egen roll, inom det multiprofessionella teamet 

kan urskiljas på avdelningen för LIV. På avdelningen har det förekommit att 

sjukvårdspersonal ifrågasatt piloternas agerande i luften, detta bör undvikas då piloterna har 

bättre kunskap och erfarenhet på sitt område samt att det medför spänningar inom det 

multiprofessionella teamet. Piloterna ifrågasätter sjukvårdspersonalens agerande mer sällan än 

vad sjukvårdspersonalen ifrågasätter piloternas agerande. Anledningen till den ojämna 

fördelningen kan bero på att sjukvårdspersonalen är beroende av piloternas arbete för att 
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kunna utföra sitt eget arbete, vilket gör att även sjukvårdarnas säkerhet är piloternas ansvar. 

Däremot är inte piloterna beroende av läkare och sjuksköterska för att utföra flygningen vilket 

medför en lägre grad av ifrågasättande.  

 

Det förekommer interaktion mellan professionerna till en ”viss grad” och respondenternas 

samarbete utvecklas genom att de tar del av varandras kunskap, vilket är ett interprofessionellt 

arbete (Barr, 2000; O’Halloran et al., 2006). Det interprofessionella arbetet inträffar när 

piloterna bär bår, håller utrustning eller när sjukvårdarna underlättar för piloterna genom att 

söka efter eventuella risker i samband med flygningen. Som tidigare nämnts betonar samtliga 

respondenter att gränsen går vid patientkontakt. Forskare diskuterar att interprofessionellt 

arbete medför problem som konflikter och spänningar, vilket leder till samarbetssvårigheter. 

(Spratt et al., 2006; Loxley, 1997) Det interprofessionella arbetet som förekommer på LIV 

leder inte nödvändigtvis till konflikter och spänningar, problemen uppstår som tidigare 

nämnts vid patientkontakt och inte vid den interaktion som efterfrågas och uttalas av läkare 

och sjuksköterska.  

 

Det operativa arbetet på avdelningen består mestadels av samordning i förväg då avdelningen 

har ett stort inslag av regler, rutiner, målsättning samt utbildning (Forssell & Ivarsson 

Westerberg, 2007). Förberedelser är något som vanligtvis förekommer i vård och flygtrafik 

genom standardiserade regler, rutiner och checklistor. I förväg samordning kan även urskiljas 

i form av utbildning och erfarenhet, då de anställda handplockas och innehar en gedigen 

utbildning och erfarenhet inom respektive profession, handplockningen gäller endast läkare 

och sjuksköterskor. Teamet samordnas i den mån det är möjligt i förväg för att vara 

förberedda inför ett larm. Däremot är engagemanget för samordningen i förväg lågt. Vid 

observationen på avdelningen reparerade en av läkarna sin privata motorcykel innan dagens 

checklista var genomförd. Flygplanspiloten berättade att han arbetar med uppgifter delegerade 

av East Air istället för att genomföra arbetsuppgifter som gynnar LIV-avdelningen, vilket 

ytterligare visar ett bristande engagemang. Avdelningschefen menar att de anställda är där för 

larmet och inte för förberedelserna som även ingår i arbetsuppgifterna, vilket kan resultera i 

att i förväg samordningen gällande förberedelser av utrustningen blir påverkad.   

 

Enligt Forssell och Ivarsson Westerbergs (2007)  teorier innehar arbetet på avdelningen en 

hög grad av osäkerhet eftersom professionerna sällan vet vad som kommer inträffa 

nästkommande dag, som frekvens av larm eller graden av patienternas skador. 
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Respondenterna upplever inte att arbetet är osäkert eftersom utryckningen ingår i det 

operativa arbetet, de inväntar ett larm snarare än överraskas av det. Väl på en olycksplats är 

det den gemensamma omedelbara samordningen som tar vid där teammedlemmarna 

gemensamt löser uppgiften, genom att piloterna ansvarar för transporten samt logistiken med 

sjukhuset, medan läkare och sjuksköterskor ansvarar för intensivvård av patienten. Den 

gemensamma samordningen krävs eftersom den ena olyckan aldrig är den andra lik och 

arbetet ska justeras därefter. I förväg samordningen är alltid grundläggande för att den 

omedelbara samordningen ska vara möjlig, det är förkunskaper och förberedelser som 

möjliggör för teamet att agera snabbt i en krissituation. Forssell och Ivarsson Westerberg 

(2007, s. 74) föreslår att uppgifter som fordrar en hög grad av kvalificerat arbete och hög 

osäkerhet vanligtvis ska samordnas gemensamt, LIV-avdelningen innehar den gemensamma 

samordningen, dock endast vid larmutryckning.   

 

Avdelningens verksamhet är öppen dygnet runt, vilket ger olika konstellationer av anställda i 

teamet. Konstellationerna påverkar samarbetet då de anställda alltid arbetar med olika 

medarbetare. Även om teamkonstellationerna inte påverkar vården av patienten, enligt 

respondenterna, kan det påverka den implicita samordningen med anledning av att det inte 

finns tillräckligt med tid för teammedlemmarna att lära sig varandras beteendemönster, vilket 

är en förutsättning för implicit samordning (Rico et al., 2008). Vid implicit samordning 

justerar professionerna sitt arbete efter varandra utan att samordningen uttalas. Det går att 

urskilja implicit samordning på avdelningen till en ”viss grad” på grund av att professionerna 

integreras, ett exempel på den implicita samordningen är helikopterpiloterna som sköter 

logistiken med sjukhuset vid ett larm utan att de behöver få en uttalad order. Däremot 

förkommer implicit samordning endast till en låg grad på grund av, som ovan nämndes, att 

det inte finns tid för att den implicita samordningen mellan medarbetarna på individnivå ska 

utvecklas. Implicit samordning kan innebära en säkerhetsrisk, respondenterna menar att om 

piloterna skulle hjälpa till utan att sjukvårdarna uttryckligen bett om hjälp och vice versa 

skulle det leda till konsekvenser som kan påverka både patientens samt besättningens 

säkerhet. 

 

Förutom samarbetssvårigheter på grund av professionernas roller och otydliga gränser mellan 

dem är bakgrunden för professionerna inom sjukvården något som kan medföra konflikter 

(Carrier & Kendall, 1995). Bakgrunden mellan läkare och sjuksköterska på avdelningen 

skiljer sig i form av utbildning och erfarenhet och i teorin benämns sjuksköterskornas yrken 
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som semiprofessionellt medan läkarens yrke benämns som professionellt. Skillnaden i 

professionalitet är något som kan påverka samarbetet mellan professionerna i ett 

multiprofessionellt team. På avdelningen menar sjuksköterskorna att de har en närmare och 

personlig relation till läkaren i jämförelse med relationen på sjukhuset. Den nära relationen är 

något som kan tänkas minska gapet mellan benämningarna full- och semiprofessionellt yrke. 

Även om relationen upplevs som närmare mellan sjuksköterskor och läkare på avdelningen 

finns det fortfarande situationer som indikerar på skillnader i det operativa arbetet mellan 

dessa professioner. Det är exempelvis sjuksköterskorna på avdelningen som steriliserar kläder 

efter larm och de ser till att i förväg samordningen blir utförd. Något som kan vara ett försök 

till att minska gapet av skillnader i yrkesbakgrunden mellan läkarna och sjuksköterskorna är 

arbetsfördelningsschemat som är fördelat mellan piloter och vårdprofessioner, där 

vårdprofessionerna benämns som ”medicinare”, vilket vanligtvis är en benämning för läkare 

inom sjukvården.  Den gemensamma benämningen kan genom att minska gapet och då skapa 

ett bättre samarbete.  

 

Forskare diskuterar vikten av professionernas kultur vid en sammanslagning av olika 

professioner eftersom oförenliga kulturer kan resultera i konflikter (Bloor & Dawson, 1994; 

Hirschfeld & Moss, 2011). Detta kan urskiljas på avdelningen där piloternas kultur skiljer sig 

från vårdprofessionernas, då de har olika utbildning som innefattar kunskap, värden attityder 

och beteenden (Bloor & Dawson, 1994; Hirschfeld & Moss, 2011). Kulturskillnaderna 

uttrycker sig på avdelningen genom att piloterna beter sig mindre professionellt då 

stämningen tidigare varit familjär, vilket ledde till att avdelningschefen flyttade ner piloternas 

kontor till hangaren för att upprätthålla den gemensamma professionella kulturen som 

avdelningen strävar efter.  
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6 Slutsats 
I följande avsnitt besvaras studiens forskningsfrågor utifrån den analys som gjorts.  

 
Frågan som ställts är vad som händer när professioner som inte vanligtvis arbetar inom 

sjukvården ska medverka i ett sjukvårdsteam och om detta ställer särskilda krav på 

samordningen. När ett sjukvårdsteam innefattar professioner som inte har sjukvårdsutbildning 

behöver särskild hänsyn tas till kommunikation och tydliga gränser mellan professionerna. I 

enighet med tidigare studier av multiprofessionella team uppstår det samarbetssvårigheter på 

avdelningen som grundas på förvirring angående professionernas roller, i detta fall främst 

förvirring gällande piloternas roll. Förvirringen beror på otydliga gränser mellan 

professionerna. Det multiprofessionella teamet består av skiftande konstellationer som har 

olika komplexa problem att lösa och det finns ingen teori kring vart gränserna mellan 

professionerna går. Till vilken grad det interprofessionella arbetet når avgörs vid den enskilda 

situationen, då målet är att gemensamt lösa uppgiften utan att överskrida de professionella 

gränserna. Därav kan gränserna mellan professionerna förflyttas beroende på vilken 

teamkonstellation som arbetar samt vilken specifik uppgift som ska lösas. Eftersom det krävs 

interaktion mellan professionerna trotts att det fortfarande inte är tillåtet att överskrida de 

professionella yrkesgränserna blir det otydligt vad piloterna har för befogenhet. Därför krävs 

en tydlig gränsdragning för den utomstående professionen. Uttrycket ”patientkontakt” är en 

gråzon eftersom benämningen kan ha olika betydelse hos medarbetare och blir därmed en 

säkerhetsrisk. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har i åtanke att en utomstående 

profession inte förstår de termer och benämningar som används inom sjukvårdssektorn. Det 

ska därför uttalas exakt vad som förväntas av en utomstående profession för att förebygga 

förvirring och felaktiga beslut.  

 

Förvirring gällande professionernas roller kan uppstå om den implicita samordningen blir för 

hög. När professionerna justerar sitt arbete utan verbal kommunikation finns det en risk för att 

säkerheten och patientvården påverkas. Förvirringen kan uppstå då sjukvårdarna och 

flygbesättningen har olika kompetensområden varav en samordning utan kommunikation kan 

ge förödande konsekvenser. Det går att urskilja implicit samordning mellan sjuksköterska och 

läkare samt mellan kapten och styrman, den implicita samordningen får inte förekomma 

mellan sjukvårdspersonal och flygbesättning. På grund av skillnader i kompetens är det 

viktigt med tydlig kommunikation då professionerna inte förväntas förstå varandras beslut. 

Genom att kommunicera verbalt mellan sjuksköterska och läkare samt mellan kapten och 



 25 

styrman, ökar förståelsen för respektive professions roll och missförstånd kan därmed 

undvikas. De ständigt skiftande konstellationerna av teamet gör det komplicerat med implicit 

samordning då den bygger på att förutse handlingar och behov, vilket kräver att hänsyn tas till 

tidsaspekten. Konstellationerna ökar ytterligare vikten av tydlig kommunikation för att de 

kortsiktiga sammansättningarna av individer ska vara välfungerande. Att teamet är stationerat 

på samma bas ger en möjlighet för att en gemensam kultur ska ta form trotts professionernas 

bakomliggande kulturer, uppbyggnaden begränsas dock av att medlemmarna i teamet ständigt 

skiftar, vilket istället hämmar den gemensamma kulturen. 
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7 Begränsningar och förslag till vidare studier 
I resultatet kan begränsningar identifieras beträffande mängden av det insamlade materialet. 

Analysen och slutsats hade varit mer övertygande om fler fall hade studerats i en liknande 

kontext för att kunna identifiera likheter och skillnader. Något som hade förstärkt analys och 

slutsats är en ökad mängd av dokumentmaterial i form av verksamhetsplan som inte fanns 

tillgänglig. Slutsatserna bidrar till tidigare forskning i anseendet angående gränsdragningen 

mellan professioner i en sjukvårdskontext där utomstående professioner ingår då det blir 

viktigt med gränsdragning och kommunikation eftersom misstag med liv som insats inte kan 

rättas till i efterhand. Resultatet kan bidra till sjukvårdsteam innehållande utomstående 

professioner. Det finns forskning om multiprofessionella team i sjukvården dock skulle vi se 

vidare forskning i den situation där en profession utan yrkesutbildning i kontexten ska 

samverka inom denna. Vidare forskning kan behandla huruvida luftburen intensivvård bör 

eftersträva att efterlikna ambulanssjukvård där även föraren är utbildad sjukvårdare, då 

studien visat tendenser på att den utomstående professionen efterfrågat utbildning.   
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 
Frågor till avdelningschefen: 

1. Berätta om avdelningen och hur ni jobbar 
2. Beskriv din arbetsdag 
3. Vad händer när det går ett larm? 
4. Jobbar de alltid i olika team? 
5. Hur ser schemat ut? 
6. Vem har vilka arbetsuppgifter på avdelningen? 
7. Vad finns det för arbetsuppgifter förutom larmen? 
8. Vem är chef när du inte är på plats? 
9. Finns det standardiserade sätt ni ska jobba på?  
10. Är ni kontrollerade av regler utifrån? 
11. Hur påverkar dessa i så fall ert arbete?  
12. Hur utbildade är piloterna inom sjukvård och vice versa? 
13. Hur utbildas samtliga på avdelningen när de är nya? 
14. Finns det teambildning? 
15. Hur gör teamet när det är en flygrädd person? 
16. Vem/vilka ansvarar för förberedelserna inför ett larm? 
17. Hur gör de? 
18. Gällande osäkerhet, är det ojämnt? Vet nå någonsin vad som ska hända? 
19. Blir det andra runt omkring larmet osäkert? 

 
Frågor till piloterna: 
 

1. Beskriv din arbetsbakgrund. 
2. Beskriv en arbetsdag på avdelningen. 
3. Vad har du för arbetsuppgifter på avdelningen? 
4. Vad finns det för arbetsuppgifter förutom larmen? 
5. Vad ansvarar du för när det går ett larm? 
6. Vem/vilka ansvarar för förberedelserna inför ett larm? 
7. Finns det några regler som ni ska jobba efter? 
8. Blir det konflikt mellan säkerhetsreglerna och vad sjukvårdspersonalen vill och dess 
regler?  

9. Hur utbildad är du inom sjukvård? Hur involverad blir du i sjukvårdsarbetet? 
10. Var går gränsen mellan era olika yrkesroller? Både vid och utan larm. Förändras de 
när det är larm jämfört med när det inte är larm? 

11. Hur upplever du det är att arbeta med personer som är specialiserade på andra saker än 
du? 

12. Vem är din chef? 
13. Hur är det att arbeta här jämfört med vad du har jobbat med tidigare, med tanke på 
arbetsuppgifter? Har du arbetat inom luftburen intensivvård tidigare? 

14. Hur mycket jobbar du på avdelningen? Har du något annat arbete vid sidan om?  
15. Hur upplever du samarbetet på avdelningen? 
16. Händer det att det blir konflikter angående arbetsuppgifterna? Mellan vilka 
yrkesroller? 
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Frågor till sjuksköterskorna: 
 

1. Beskriv din arbetsbakgrund. 
2. Beskriv en arbetsdag på avdelningen. 
3. Vad har du för arbetsuppgifter på avdelningen? 
4. Vad finns det för arbetsuppgifter förutom larmen? 
5. Vad ansvarar du för när det går ett larm? 
6. Vem/vilka ansvarar för förberedelserna inför ett larm? Vilken är din uppgift? 
7. Finns det några regler som ni ska jobba efter?  
8. Hur utbildad är du inom säkerhet? Hur involverad blir du i säkerhetsarbetet? 
9. Hur upplever du det är att arbeta med personer som är specialiserade på andra saker än 
du? 

10. Var går gränsen mellan era olika yrkesroller? Både vid och utan larm. Förändras de 
när det är larm jämfört med när det inte är larm? 

11. Hur är det att arbeta här jämfört med vad du har jobbat med tidigare, med tanke på 
arbetsuppgifter? 

12. Hur mycket jobbar du på avdelningen? Har du något annat arbete vid sidan om?  
13. Hur upplever du att det är att ha två arbetsplatser? 
14. Hur upplever du samarbetet på avdelningen? 
15. Vilka konflikter kan uppstå angående de olika arbetsuppgifterna? 
16. Är relationen till läkaren här jmf med läkaren på sjukhuset annorlunda? Beskriv hur. 
17. Skiljer sig dina arbetsuppgifter här ifrån de du har på sjukhuset? Beskriv hur. 

 
 
Frågor till läkarna: 
 

1. Beskriv din arbetsbakgrund. 
2. Beskriv en arbetsdag på avdelningen. 
3. Vad har du för arbetsuppgifter på avdelningen? 
4. Vad finns det för arbetsuppgifter förutom larmen? 
5. Vad ansvarar du för när det går ett larm? 
6. Vem/vilka ansvarar för förberedelserna inför ett larm? Vilken är din uppgift? 
7. Finns det några regler som ni ska jobba efter?  
8. Hur utbildad är du inom säkerhet? Hur involverad blir du i säkerhetsarbetet? 
9. Hur upplever du det är att arbeta med personer som är specialiserade på andra saker än 
du? 

10. Var går gränsen mellan era olika yrkesroller? Både vid och utan larm. Förändras de 
när det är larm jämfört med när det inte är larm? 

11. Hur är det att arbeta här jämfört med vad du har jobbat med tidigare, med tanke på 
arbetsuppgifter? 

12. Hur mycket jobbar du på avdelningen? Har du något annat arbete vid sidan om?  
13. Hur upplever du att det är att ha två arbetsplatser? 
14. Hur upplever du samarbetet på avdelningen? 
15. Vilka konflikter kan uppstå angående de olika arbetsuppgifterna? 
16. Är relationen till sjuksköterskan här jmf med sjuksköterskan på sjukhuset annorlunda? 
Beskriv hur.(Fokusera på förberedelser/efterarbete) 

17. Skiljer sig dina arbetsuppgifter här ifrån de du har på sjukhuset? Beskriv hur. 
 


