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Sammanfattning    

 

Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) är en relativt ny företeelse i Sverige, det har funnits i 

cirka 5 år, men forskning visar att den startades upp ungefär fem år tidigare i Australien. 

Det har även framkommit att efter MIGs konsultativa införande på sjukhus, har 

patienternas överlevnad påverkats till det bättre, patienternas ”outcome” påverkas på ett 

positivt sätt och liv kan ibland räddas. Att som sjuksköterska på vårdavdelning vårda en 

patient med sviktande vitala funktioner skapar en otrygghet och en stress som skapar en 

försämrad arbetsmiljö och därmed vårdmiljö. Syftet med studien är att genom en 

kvalitativ innehållsanalys undersöka på vilka sätt MIG påverkar vården. Metoden som 

använts i denna studie är en litteraturstudie där femton artiklar inkluderats och 

bearbetats. Resultatet visar att MIG har en betydelsefull roll i att främja 

kommunikationen och bygga broar mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och vanliga 

vårdavdelningar. MIG gör även avdelningssjuksköterskorna tryggare i sin yrkesroll, 

något som i sin tur givetvis gagnar patienterna. MIG kan ses som något av en spindel i 

nätet på sjukhuset, de knyter kontakter och förmedlar information mellan olika 

instanser. Respekten för MIG är stor, de har mångas förtroende och ses som en mycket 

stor resurs, som i och för sig kostar pengar, men som ger än mer vinster tillbaka. Det är 

viktigt att den som besitter kunskap bemöter den som rådfrågar med respekt och 

ödmjukhet, här har MIG ytterligare funktion att fylla vilket gör att broarna stärks än mer 

mellan avdelningarna.   

 

 

Nyckelord: MIG, MEWS, intensivvård, systematisk litteraturstudie, prevention, 

kommunikation, trygghet, kompetensutveckling, samarbete, 
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INLEDNING 

Företeelsen Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) är relativt ny, den har funnits i Sverige i 

ungefär fem år och startade i Australien för ungefär tio år sedan. MIG utgår från 

intensivvårdsavdelningen (IVA) på sjukhus och består i regel av en narkosläkare och en 

sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Dessa fungerar med sin 

specialistkompetens som konsulter mot de olika vårdavdelningarna på de sjukhus som 

infört MIG. Tillsammans med avdelningspersonalen utgör de grunden för 

vårdprocessen runt den kritiskt sjuke patienten. De har samma mål, att minska eller 

helst förhindra onödigt lidande för patienten.  

 

Syftet med MIG är att man på ett tidigt stadium ska lyckas identifiera patienter som 

riskerar utveckla irreversibel svikt av sina vitala organsystem. Sjuksköterskor på 

avdelningen bedömer alla patienter enligt ett visst schema, Modified Early Warning 

Score (MEWS) varje arbetspass. När någon av parametrarna avviker och patienten 

uppnått ett visst poäng, kontaktas MIG för vidare rådgivning. I en del fall behandlas 

patienten på avdelningen och i andra fall överförs de till IVA för fortsatt specialistvård. 

På detta vis hamnar patienten på rätt vårdnivå på ett tidigare stadium, vilket i sin tur kan 

förhindra lång vårdtid på IVA, multipel organsvikt och en för tidig död.  

 

MIG är till stor hjälp för sjuksköterskorna på vårdavdelningen, de känner en stor 

trygghet i att veta att hjälp finns att få. I och med dagens alltmer specialiserade 

sjukvård, fördjupas vårdpersonalens kunskap inom sin specialitet, ”de blir smala”, vilket 

inte sällan sker på bekostnad av den breda kompetensen (Lindblad Fridh, 2003). Att då 

vårda en patient med svikt av vitala funktioner kan vara en stor stressfaktor tillsammans 

med bristen på resurser. 
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Intensivvård består definitionsmässigt av diagnos, monitorering, behandling och vård av 

patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera organsystem. Den intensivvård 

vi i dag kan erbjuda våra patienter är en mycket högspecialiserad och högteknologisk 

vård (Larsson, & Rubertsson, 2006). Intensivvård kan för många människor betyda 

mycket teknik och avancerad vård men också fyllt av tragik. Att bli i behov av 

intensivvård framkallar därför många olika tankar och känslor hos så väl patient som 

närstående. 

 

På en intensivvårdsavdelning vårdas opererade och svårt sjuka patienter, vilka kräver 

speciell övervakning. Att dessa patienter sammanförs till särskilda avdelningar medger 

ett bättre utnyttjande av resurser som specialistutbildad personal och medicinteknisk 

utrustning. Patientens vistelse på intensivvårdsavdelning är i de flesta fall kortvarig, 

men kan även komma att sträcka sig över flera månader. Miljön med all dess 

övervakningsutrustning, det stora antalet personer som på ett eller annat sätt har med 

patienten att göra och den begränsade kontakten med världen utanför sjukrummet, får 

ofelbart psykologiska effekter på både patient och närstående (Selin-Törnqvist, 1998). 

Den mycket störande miljön ökar både vård -och- sjukdomslidandet. Vårdlidandet är 

det lidande som vården åsamkar patienten. De negativa effekterna av intensivvård 

beskrivs ibland som patientens ”kostnad” för att kunna bli frisk. Det är en 

grundläggande princip att denna kostnad alltid måste hållas så låg som möjligt med 

hjälp av bästa tänkbara omvårdnad och symtombehandling (Larsson, & Rubertsson, 

2006). Denna mycket speciella omgivning understryker just behovet av en human vård, 

ett människovärdigt omhändertagande (Selin-Törnqvist, 1998). 

 

För att få en bra och effektiv intensivvård krävs det att den bedrivs 24 timmar om 

dygnet, året runt och inte bara vardagar 8 timmar dagtid. Det krävs välutbildad personal 

som arbetar i ett team runt intensivvårdspatienten, i detta team ingår läkare och 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård samt sjukgymnaster och 

undersköterskor. Under de senaste åren har antalet intensivvårdsplatser minskat med ca 

30-40% vid många sjukhus i Skandinavien, detta i ett försök att minska de stora 

utgifterna som intensivvård innebär. Studier visar att de flesta patienter som tas in på 

IVA vårdats suboptimalt dagarna före inläggning på IVA. Den suboptimala vården har 

också visat sig öka mortaliteten (McQuillan, Pilkington, Allan, Taylor, Short, Morgan et 

al. 1998). På många sjukhus har man infört MIG i ett försök att på ett tidigare stadium 

hitta patienter med sviktande vitala funktioner (Larsson, & Rubertsson, 2006). 

Intensivvårdsavdelningen är en högt specialiserad klinisk avdelning med kontinuerlig 

övervakning och behandling av akut och, eller kritiskt sjuka patienter. Avdelningarna 

präglas av mycket medicinteknisk utrustning och det första intrycket man får kan 

domineras av den överväldigande tekniken med blinkande larm, lampor och ljud från 

maskiner som är i kontinuerlig drift. Arbetstempot kan ofta vara högt till följd av att 

patienterna är svårt sjuka och att akuta situationer kan uppstå (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). 
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Antalet sängplatser på en intensivvårdsavdelning bestäms i första hand av lokala 

förhållanden men internationellt brukar man anse att ett optimalt antal 

intensivvårdsplatser för en intensivvårdsavdelning är 8 – 12. Mindre än fyra platser är 

inte kostnadseffektivt och fler än tolv kan vara svårt att hantera medicinskt på bästa sätt. 

Antalet intensivvårdsplatser på ett sjukhus har tidigare ansetts ligga på 1-2 % av 

sjukhusets totala antal vårdplatser eller 12 % av sjukhusets akuta sängplatser. Med ett i 

dag förändrat sätt att arbeta med dagkirurgi, minimalt invasiva kirurgiska metoder mm 

är det svårt att uppskatta hur många intensivvårdsplatser som behövs. För att inte 

belägga intensivvårdsplatserna med patienter där intensivvårdsfasen är över, kopplas 

ofta en intermediäravdelning till intensivvårdsavdelningen där patienten kan vårdas med 

färre intensivvårdsinsatser innan det är dags för en vanlig vårdavdelning att ta över 

(Larsson, & Rubertsson, 2006). 

 

Specialistsjuksköterska inom intensivvård 

För att få examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, krävs 

det att man utöver sin grundutbildning till sjuksköterska, innehar svensk legitimation 

som sjuksköterska samt genomgått och fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng 

(Högskolan i Borås, 2009).  

 

Intensivvård är ett brett område inom omvårdnadsyrket som rymmer patienter i alla 

åldrar, med både kirurgiska och medicinska diagnoser. Intensivvårdssjuksköterskans 

ansvar omfattar allt från att tillgodose patientens personliga skötsel och hygien, till att 

ge avancerad omvårdnad och medicinsk behandling. Intensivvården sägs vara en av de 

mest tekniska av omvårdnadsspecialiteterna och har uppfattats som teknisk omvårdnad, 

där det ofta har fått en negativ klang, som motsatsen till omsorgsfull omvårdnad 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

I Socialstyrelsens allmänna råd för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS 1995:5) 

står det tydligt beskrivet vad en specialistsjuksköterska inom intensivvård måste kunna 

behärska. Det står bland annat att hon i vissa fall ska ansvara för genomförandet av 

undersökningar och behandlingar. Hon ska även handleda och undervisa medarbetare 

enskilt och i grupp, samt samarbeta med företrädare för andra yrken. När det gäller 

omvårdnad ska hon dessutom fortlöpande iaktta och/eller utvärdera funktionen i 

patientens alla organsystem, patientens psykiska tillstånd samt vid behov initiera 

medicinska åtgärder och tillkalla läkare. Dessutom ska hon identifiera och bedöma 

behovet av åtgärder samt stödja patienter och/eller närstående i kris och vid behov 

tillkalla annan expertis. Ytterligare uppgift i hennes arbete är att ge råd till kollegor 

inom och utanför enheten beträffande omvårdnaden av patienter med speciella 

omvårdnadsproblem (SOSFS 1995:5). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetens definieras som kunskap, praktiska färdigheter, 

förhållningssätt samt erfarenhet (Ääri, Suominen & Leino-Kilpi, 2007; Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Det åligger dem bland annat att ge medicinsk behandling. 

Utvecklingen inom medicin har blivit mer teknisk avancerad, med användning av 

mycket utrustning och läkemedel. Intensivvård balanserar mellan två motpoler, 

teknologi och mänsklighet, där intensivvårdssjuksköterskan ska kunna kombinera detta 

i sitt omvårdnadsarbete (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  
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Svikt av vitala funktioner 
Tillståndet för patienter som vårdas på vårdavdelningar på våra sjukhus kan förvärras 

oerhört snabbt, vilket kan upplevas som mycket stressande för 

avdelningssjuksköterskan som samtidigt har flera andra patienter att vårda (Cox, James 

& Hunt, 2006). De beskriver vidare i sin studie att många sjuksköterskor på 

vårdavdelningar upplever en känsla av maktlöshet när patientens tillstånd försämras. De 

skildrar till och med en känsla av panik och att de känner behov av stöd och trygghet.  

Det tillstånd man mest associerar med sviktande vitala funktioner är patienter med 

sepsis eller septisk chock (Carter, 2007). Dessa patienter står för 46 % av alla vårddygn 

på intensivvårdsavdelningarna i England, Wales och Nord Irland. Det är därför av stor 

vikt att dessa patienter identifieras snabbt så behandling kan sättas in omedelbart, då 

man sett att detta minskar sjukhusmortaliteten kraftigt.  

 

En patient definieras som intensivvårdspatient när det föreligger hotande eller manifest 

akut svikt i en eller flera vitala funktioner, tillståndet ska vara partiellt reversibelt, eller 

möjligt att åtgärda med transplantation (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 

2007). Med vitala funktioner menas respiration, cirkulation, elimination och konfusion 

(McArthur-Rouse, 2001). Om något av dessa system av någon anledning börjar svikta, 

inte fungera optimalt, krävs ofta livräddande insatser för att förhindra att svikten blir 

irreversibel.  

 

Vikten av att ha kontroll på patientens vitala funktioner har under en lång tid varit något 

som stannat innanför dörrarna på intensivvårdsavdelningarna runt om i landet. Våra 

”stängda” intensivvårdsavdelningar kan ha bidragit till att generell kunskap om 

sviktande vitala funktioner och deras betydelse har fallit lite i glömska. Studien av 

Konrad (2006) visar att vitala funktioner inte alltid mäts, när de mäts, sker det inte 

tillräckligt ofta och uppmätta avvikelser tillerkänns inte tillräckligt stor betydelse.  

 

Skattning av patient 

För att patienten på ett tidigt stadium ska hamna på rätt vårdnivå krävs ett verktyg som 

gör att man kan identifiera de patienter som riskerar att utveckla irreversibel svikt av 

vitala funktioner. Det finns olika typer av skattningsverktyg, det mest förekommande 

utav dem kallas Modified Early Warning Score (MEWS), vilket är ett verktyg där man 

mäter andningsfrekvens, blodtryck, saturation, diures, temperatur och medvetande enligt 

ett specifikt poängsystem (Petersen, Bunkenborg & Lund, 2008; Konrad, 2006; 

Andersson et al. 2006). 

 

När patienten har uppnått ett visst poäng bör omvårdnadsansvarig sjuksköterska på 

vårdavdelningen konsultera MIG. På de flesta sjukhus som använder sig av MIG, 

skattas patienten av avdelningssjuksköterskan på varje arbetspass, vilket gör det lättare 

att se om någon av patienterna börjar utveckla svikt i vitala funktioner (Andersson et al., 

2006). Exempel på MEWS-protokoll finns bifogade (bilaga 1 och 2). 

 

Mobil Intensivvårds Grupp 

Det var på 1990-talet som MIG först startades i Australien (Lagerdahl, 2007). Det är 

nationella och lokala skillnader i MIGs sammansättning som avspeglar sig i 

terminologin, där medical emergency team (MET), rapid response team (RRT) och 

critical care outreach (CCO) är de vanligaste benämningarna (Petersen et al. 2008). 
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MIGs syfte är att förbättra vården genom att identifiera de patienter som försämras på 

ett tidigt stadium och på så sätt undvika inläggning på IVA (Considine & Botti, 2004). 

Syftet är också att underlätta utskrivandet från IVA till vårdavdelning samt att sprida 

kunskap och kompetens inom intensivvård (Pittard, 2003). En annan viktig målsättning 

är att tidigarelägga etiska diskussioner om vårdnivå. Förutsättningarna ökar att 

diskussion kan ske i samråd med patient och anhöriga och att oönskad hjärt- och 

lungräddning och intensivvård kan undvikas (Andersson et al. 2006).  

 

MIG är ett team som oftast består av en anestesiolog och en specialistsjuksköterska 

inom intensivvård. Gruppen utgår från intensivvårdsavdelningen för att vägleda och 

samarbeta med avdelningsläkaren och avdelningssjuksköterskan (Konrad, 2006). MIG 

kan antingen föreslå stabiliserande åtgärder som utförs på vårdavdelningen i syfte att 

förebygga intensivvård, omedelbart ta patienten till IVA eller i samråd med 

patient/anhöriga och patientansvarig läkare diskutera vilken vårdnivå som är lämplig 

(Andersson et al. 2006).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att som sjuksköterska på en vårdavdelning vårda en kritiskt sjuk patient med svikt av 

vitala funktioner är ofta ett stort stressmoment. Att vårda en patient med sviktande 

funktioner, skapar en stor oro och otrygghet för personalen på vårdavdelningar. De 

saknar ofta resurser och stöd för att vårda en kritiskt sjuk patient. Denna oro och 

otrygghet leder till en försämrad arbetsmiljö för personalen, vilket i sin tur även 

försämrar patientens vårdmiljö.  

Sedan vården blev alltmer specialiserad har även kunskapen hos avdelningspersonalen 

blivit smalare, den saknar ofta bredd. Risken med detta är att man riskerar patientens 

säkerhet, det är lätt att missa tecken som tyder på att patientens tillstånd försämras.  

 

Intensivvård står för specialistkompetens och har resurser som inte finns någon 

annanstans inom sjukvården. Kunskapen som finns på IVA har på många ställen stannat 

inom dess väggar. Den har inte kommit till gagn för patienter och avdelningspersonal 

förrän patienten är så svårt sjuk att intensivvård är den enda räddningen. Eftersom att bli 

vårdad på IVA innebär ett stort vårdlidande och sjukdomslidande, är det något som 

vården i största möjliga mån vill undvika. För att undvika IVA inläggning av patienter 

behöver rätta resurser sättas in i tid. 

 

MIG har på kort tid spridits världen över och har fått mycket positiv kritik. I och med 

MIGs utbredning har även skattningssystemet MEWS fått ett erkännande inom 

sjukvården. I och med MIG och tillhörande MEWS ökar chansen att identifiera dessa 

patienter. Patienter som utvecklat hjärtstopp har en viss tid innan det inträffade uppvisat 

en mängd olika tecken på begynnande svikt i sina vitala funktioner. Svikt av vitala 

funktioner kan leda till hjärtstopp om det förblir obehandlat oavsett grundsjukdom. 

Tecken som kan avvika är andningsfrekvens, blodtryck, diures, medvetanderubbning, 

puls samt saturation. Dessa avvikelser har tidigare dokumenterats men inte tolkats och 

satts i rätt samband. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt Mobil Intensivvårds Grupp påverkar 

vården. 

 

METOD 

För att få svar på studiens syfte har en kvalitativ metod valts, en systematisk 

litteraturstudie där litteratursökning, kritisk värdering och analys av resultatet ingår 

(Forsberg & Wengström, 2008). Vid en systematisk litteraturstudie görs 1) en 

identifikation av sökord, 2) identifiera och lokalisera artiklar, 3) välja ut artiklar, 4) 

bedöma, 5) läsa, 6) organisera, 7) analysera och bearbeta befintlig information inom 

ämnet (Polit & Hungler, 1999).  

 

Datainsamling och urval 
Artikelsökningar genomfördes från december 2008 till april 2009, databaserna som 

användes var Cinahl och Medline. Sökord som användes var; ICU, outreach, critical 

care, nursing consultant, MET, MEWS, PART, RRT (bilaga 3). Sökorden kombinerades 

på en rad olika sätt för att på så vis få fram för studien relevant material. 

Litteratursökningen resulterade i 36 artiklar. Abstrakten lästes noggrant igenom och 

därefter gjordes ett urval. Kvalitetsvärdering av artiklarna genomfördes enligt Forsberg 

och Wengström (2008), med hjälp av checklista för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar (bilaga 4 & 5). Studier som ej var empiriska men svarade mot syftet 

exkluderades i resultatet men sparades till bakgrund och diskussion. Till sist återstod 

femton vetenskapliga artiklar som var empiriska och svarade mot studiens syfte, 

samtliga dessa inkluderades. Artiklarna var av både kvalitativ(n=3) och kvantitativ 

(n=12) forskning (bilaga 6).  

 

Dataanalys 
Innehållsanalys innebär att göra stora mängder data förståeliga och att identifiera och 

formulera kategorier. Genom att använda sig av kvalitativ innehållsanalys är det möjligt 

att urskilja, redogöra för och kunna dra specifika slutsatser ur den valda texten, det vill 

säga – i den aktuella uppsatsen – publicerade vetenskapliga studier. Datan tolkas på 

olika sätt och uppfattningen bygger på en partisk tolkning. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) används kvalitativ innehållsanalys både för att beskriva ett 

manifest (det synliga, uppenbara och faktiskt sagda) innehåll och för att kunna beskriva 

ett latent (underliggande) innehåll.  

 

När femton vetenskapliga artiklar som svarade mot studiens syfte valts ut började 

bearbetning av texterna och sammanställning av data, vilket började med att artiklarna 

direkt numrerades från ett till femton. Efter att författarna på var sitt håll läst igenom de 

nummergivna artiklarna och markerat med överstrykningspennor, det respektive person 

tyckte var relevant för studien, jämfördes färgmarkeringarna. I det stora hela 

uppfattades studiernas resultat på samma sätt, men det fanns vissa delar som tolkades 

lite olika vilket ledde till en djupare bearbetning av materialet. Att texterna tolkades på i 

stort sett samma sätt i de flesta artiklarna, gjorde att det ej var speciellt svårt att föra 

samman anteckningarna. Anteckningarna bildade så småningom ett mönster, ur vilket 
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det utkristalliserades meningsbärande enheter, dessa grupperades och ur detta växte 

resultatets tema och kategorier fram. De meningsbärande enheterna, som skulle komma 

att bli studiens resultat klipptes ut ur artiklarna och limmades fast på olikfärgade post-it-

lappar som markerades med artikelnummer, sorterade under färgerna (rosa, gul, grön 

och blå) som valts ut till de olika kategorierna. Systemet gjorde att det lätt gick att flytta 

runt på ett stort ark, vid något tillfälle ändrades även färg på ”urklippen” då tolkningen 

blev en annan när det stötts och blötts tillräckligt många gånger. Under 

huvudkategorierna framkom lite senare även underkategorier, vilka gjorde det lättare att 

sortera in materialet. 

 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Underkategori Kategori Tema 

I think this is one of 

(outreach´s) strengths. I 

think it´s hard to sort out 

patients that are demed not 

appropriate to admit (to 

ICU), you know, patients 

that are end-stage lung 

disease or renal disease… I 

think (outreach nurses) 

often… try and get the 

teams to decide… what is 

most appropriate… for the 

patient…Making a decision 

about not resuscitating or 

making a decision about 

limits of critical care 

En av MIGs styrkor. Det är 

svårt att bestämma vilka 

patienter som inte är 

lämpliga IVA-patienter. 

Patienter med lungcancer 

eller njursjukdom. MIG får 

ofta personalen att 

bestämma vad som är mest 

lämpligt för patienten. 

Beslut tas om ingen 

återupplivning eller om 

begränsad intensivvård.   

Hitta rätt 

vårdnivå i tid 

Minska vård- 

och sjukdoms-

lidande 

 

 

 

 

 

 

Samarbete 

över 

gränserna 

ger dubbla 

vinster 

”Advice and support is 

always offered in a way that 

makes us not afraid to ask 

again” 

Råd och stöd erbjuds alltid 

så att vi vågar fråga igen 

Dialog över 

gränserna 

Kommunikation 

mellan IVA och 

vårdavdelning 

 

”I feel less stressed when a 

patient runs into a major 

complication because I 

know help is just a 

phonecall away” 

Känner mig mindre 

stressad, hjälp är bara ett 

telefonsamtal bort. 

MIG är 

lättillgänglig 

Öka avdelnings-

personalens 

trygghet 

 

“Rather than teach the 

uneducated they encourage 

us to develop our skills, 

which helps retain 

information.” 

De uppmuntrar oss att 

utveckla våra färdigheter, 

vilket gör att vi kommer 

ihåg informationen 

MIG utbildar 

avdelnings-

personal 

Kollegial 

kompetens-

utveckling 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras med hjälp av ett tema som tolkats fram för hela resultatet. Vidare 

beskrivs resultatet i fyra kategorier med där tillhörande underkategorier. Till varje 

underkategori har citat valts ut för att ge tyngd åt resultatet. Citaten är skrivna på 

engelska, vilket är originalspråk, detta för att texten inte ska förlora sin innebörd. 
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Tema       

Samarbete över gränserna ger dubbla vinster 

 

Kategorier 

A.       Minska vård- och sjukdomslidande  

B.       Kommunikation mellan IVA och vårdavdelning  

C.       Öka avdelningspersonalens trygghet 

D.       Kollegial kompetensutveckling 

         
         A. Minska vård -och- sjukdomslidande för  

     patienten 

             Hitta rätt vårdnivå i tid

             MIGs stöttande insatser

     
         B. Kommunikation mellan IVA och vårdavdelning 

             Tala samma språk

             Dialog över gränserna

             Inte förringa kollegors oro

     
         C. Öka avdelningspersonalens trygghet 

             Stöd för avdelningspersonal

             MIG är lättillgänglig

     
         D. Kollegial kompetensutveckling 

             MIG utbildar avdelningspersonal

            Främja avdelningssjuksköterskans utveckling

    
          

Samarbete över gränserna ger dubbla vinster 
Genom att intensivvård inte längre behöver bedrivas inne på en ”stängd” IVA, 

möjliggör detta att de resurser som redan finns på ett sjukhus kommer till bättre 

användning. Att personal ute på vårdavdelningar kan kringgå den vanligtvis starka 

hierarkin inom sjukvården gör så att inte bara maktfördelningen ändras, utan även att 

deras självkänsla stärks och de blir mer trygga i sin yrkesroll. När personalen vet att 

hjälp finns tillgänglig, den är lätt att nå, blir deras arbetsmiljö bättre. Den inre stress 

som kan uppstå i samband med vård av kritiskt sjuka patienter, kan på ett enkelt sätt 

dämpas. Att det dessutom finns chans för utveckling av sina egna kunskaper i samband 

med MIG-konsultation stärker detta ytterligare. Samarbetet mellan IVA och 

vårdavdelningarna stärks, vilket inte bara är en fördel för personalen utan naturligtvis 

även för patienten som snabbare prioriteras in på rätt vårdnivå.  
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Minska vård- och sjukdomslidande 
Kategorin redogör för vad som är framträdande i att minska patientens vård- och 

sjukdomslidande, kategorin är uppdelat i två underkategorier, Hitta rätt vårdnivå i tid 

och MIGs stöttande insatser. 

 

Hitta rätt vårdnivå i tid 

Att vårdas på en intensivvårdsavdelning är oerhört stressande med all medicinsk 

utrustning som är i gång dygnet runt. Så bara genom att hålla patienten borta från IVA 

har man vunnit mycket i minskat vård- och sjukdomslidande. 

 

I stort sett samtlig forskning som bearbetats i denna studie talar sitt entydiga språk. MIG 

anses vara en revolution inom vården och man påvisar många fördelar och stora vinster 

för alla inblandade. Några av de stora vinsterna beskrivs i studierna som att MIG sänker 

sjukhusmortaliteten, minskar inläggningar samt förkortar vårdtiden på IVA. MIG har 

även visat sig minska de så kallade ”code blue” larm, motsvarigheten till våra svenska 

hjärtlarm. Det har även påvisats att i de fall vårdpersonal konsulterat MIG i vården av 

kritiskt sjuka patienter, har man kunnat se en minskning av antalet hjärtstopp (Bertaut, 

Campell & Goodlett, 2008; Goldhill, Worthington, Mulcahy, Tarling & Sumner, 1999; 

Pirret 2008; Pittard, 2003). 

 

En konsultation av MIG leder inte alltid till en aggressiv behandling eller snabb 

inläggning på IVA för patienten. I bland leder det till motsatsen, att avstå från 

behandling. Ett ställningstagande till att avstå från livsuppehållande åtgärder leder till en 

värdigare död. Att en kritiskt sjuk patient får avlida i stillhet, med sina närstående 

omkring sig när patienten ändå är utom all räddning anser Chellel, Higgs och Scholes, 

(2006) är en av MIGs stora fördelar. Det är av stor vikt att MIG på ett snabbt och 

effektivt sätt hittar rätt vårdnivå för den aktuelle patienten, detta styrks även av andra 

studier (Baker-McClearn & Camel, 2008; Endacott & Chaboyer, 2006). 

 

”I think this is one of (outreach´s) strengths. I think it´s hard to sort out patients that 

are demed not appropriate to admit (to ICU), you know, patients that are end-stage 

lung disease or renal disease… I think (outreach nurses) often… try and get the teams 

to decide… what is most appropriate… for the patient…Making a decision about not 

resuscitating or making a decision about limits of critical care” (Baker-McClearn & 

Camel, 2008, s. 154). 

 

MIG:s stöttande insatser 

De vanligaste orsakerna till att MIG kontaktas är främst avdelningspersonalens oro för 

patientens respiration. Studier av Bertaut et al.(2008), Goldhill et al. (1999), Top, 

Schultz, Jurrjens, Rommes & Spronk (2006) visar att det som avdelningspersonalen 

behöver mest hjälp och stöttning med är skötsel utav trakealtub, sugning av luftvägar 

samt förevisning om Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Vidare behöver 

personalen på avdelningarna ofta hjälp med vården av cirkulatoriskt instabila patienter 

som exempelvis lider av grav hypovolemi där intensiv vätsketerapi kan vara nödvändig.  
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Kommunikation mellan IVA och vårdavdelning 
Kategorin redogör för vad som är en förutsättning i att förbättra kommunikationen 

mellan IVA och vårdavdelning, kategorin är uppdelad i tre underkategorier, vilka är 

Tala samma språk, Dialog över gränserna och Att inte förringa någon annans oro. 

 

Tala samma språk 

Utbredningen av MIG och tillhörande MEWS ökar inom sjukvården, detta leder till att 

även avdelningssjuksköterskornas förmåga att kommunicera med samma språk ökar. 

Detta i sin tur leder till ökad patientsäkerhet (Chellel et al., 2006). Sjuksköterskan i MIG 

har med sin specialistkompetens inom intensivvård, mer erfarenhet av att vårda kritiskt 

sjuka patienter än personalen på vårdavdelningar. Därför har hon mer erfarenhet av att 

kontakta läkare vid akuta situationer. Därmed ökar hennes förmåga till att tala det 

medicinska språk som läkarna använder, vilket främjar kommunikationen. 

 

Korrekt användande av MEWS är en förutsättning för att kunna göra en korrekt 

medicinsk bedömning av patienten (Chellel et al, 2006). Det finns inga nyanser, alla 

tolkar skalan på samma sätt.  

 

”Some nurses might not be able to use the best medical speak to get the doctors to come 

and see the patient straight away. There are lots who will say this patient is not well – 

OK, but I got another 10 or 20 patients … it doesn´t sound as if I have got to come and 

see them now, but someone from Outreach comes along and says it differently”(Chellel 

et al. 2006, s. 48). 

 

Det är viktigt att vårdpersonal av alla kategorier talar samma språk, vilket gör att risken 

för missförstånd minskar, samtidigt som chansen ökar för att göra sin röst hörd (Chellel 

et al. 2006).  

 

Dialog över gränserna 

Studien av Top et al. (2006) visar att MIG har en viktig roll i att öka samarbetet mellan 

vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar, vilket speciellt har visats sig på sjukhus 

där det inte finns någon intermediäravdelning. På de sjukhus där det finns 

intermediäravdelning mellan IVA och vårdavdelning sker främst kommunikationen 

mellan IVA och intermediäravdelningen samt mellan intermediäravdelningen och 

vårdavdelningen. Alla vinner på att dialogen över gränserna fungerar på så bra sätt som 

möjligt, då det gynnar samarbetet mellan de olika instanserna. Vårdavdelningarna drar 

sig inte för att kontakta MIG och IVA uppskattar att veta mer om de olika 

avdelningarna vilket i sin tur underlättar utskrivningarna från IVA.  

 

”Advice and support is always offered in a way that makes us not afraid to ask again” 

(Richardson, Burnand, Colley & Coulter, 2004, s. 31). 

 

MIG har en mycket viktig roll i att föra olika specialiteter inom sjukvården närmare 

varandra, specialiteter som medicin och kirurgi eller läkare och sjuksköterskor (Chellel 

et al. 2006). MIG ser patienten och dennes behov och begränsar sig inte inom en 

specifik specialitet utan söker hjälp utifrån vad som är bäst för patienten och den 

specifika situation som råder.  
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Att inte förringa kollegors oro 

Ibland upplever sjuksköterskor på vårdavdelningar att de blir bemötta av en skepticism 

av framförallt vissa anestesiläkare i samband med att de kontaktat MIG. De kan få höra 

kommentarer som är nedsättande och ifrågasättande av deras kompetens och kunnande.  

 

”Some of the medical staff comment that some of the MET calls are inappropriate, but 

they meet calling criteria…” (Salamonson, van Heere, Everett & Davidson, 2006, s. 

141).  

 

En viktig del av MEWS är att även om patienten inte faller utanför ramarna och får 

höga poäng så har sjuksköterskan ändå befogenhet att kontakta MIG bara genom att 

känna sig oroad över sin patients tillstånd.  

 

”If we call the MET, it is because we are concerned about the patient´s condition and 

should not be dismissed as trivial or minor.” (Salamonson et al. 2006, s. 141). 

 

I studien av Salamonson et al. (2006) påvisas att erfarna sjuksköterskor är mer benägna 

att kontakta MIG än de med mindre erfarenhet (0-5 år). Detta tyder på att sjuksköterskor 

med mer erfarenhet har lärt sig att tolka de tecken som patienterna uppvisar på ett bättre 

sätt. De vet av erfarenhet hur snabbt en patients tillstånd kan försämras. Att lyssna på en 

sjuksköterska som är oroad över sin patient är oerhört viktigt, ett sätt att visa respekt för 

sina kollegor. Att forskningen dessutom visar att det är mer troligt att det är erfarna 

sjuksköterskor som kontaktar MIG styrker detta. I studierna av Galhotra, Scholle, Dew, 

Mininni, Clermont & DeVita (2005), Metcalf, Scott, Ridgway & Gibson (2008) påvisas 

att det vanligast förekommande är att det är just sjuksköterskor som kontaktar MIG, 

eftersom det är de som är närmast patienten och tidigt uppmärksammar förändringar i 

patientens status. 

 

Öka avdelningspersonalens trygghet  
Kategorin redogör för vad som krävs för att öka avdelningspersonalens trygghet. 

Kategorin är uppdelad i underkategorierna; Stöd för avdelningspersonal och MIG är 

lättillgänglig. 

 

Stöd för avdelningspersonal 

Att vårda kritiskt sjuka patienter skapar ofta en stor oro hos avdelningspersonal som inte 

har rätt kompetens, medicinsk utrustning eller uppbackning av läkare. I flera artiklar 

(Galhotra et al. 2005; Salamonson et al. 2005; Richardson et al. 2004) påvisas att 

kunskapen om MIGs existens, skapar ett lugn och en trygghet som förbättrar 

avdelningssjuksköterskornas arbetsmiljö markant. 

 

 “Having and knowing there is a backup helps me feel more comfortable in my 

practice” (Galhotra et al. 2005, s. 184). 

 

Sjuksköterskor som arbetar på vanlig vårdavdelning beskriver på olika sätt betydelsen 

av MIG i deras arbetsliv. Några berättar att MIG inger en stor trygghet och att det är av 

stor betydelse att det finns MIG på de sjukhus de kan komma att söka arbete på i 

framtiden. De beskriver det som en viktig och avgörande faktor i deras beslutsfattande 

(Galhotra et al., 2005). 
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MIG är inte bara ett stöd för sjuksköterskor ute på avdelningarna, utan även för nya och 

oerfarna läkare (Coombs & Dillon, 2002; Chellel et al. 2006). Chellel et al. (2006) 

presenterar vidare att nya och ibland osäkra läkare känner stor oro inför att möta en 

patient med svikt av vitala funktioner och att de känner en stor trygghet i att erhålla stöd 

utav MIG.  

 

”I didn´t know what to do-I knew I needed some help from somewhere. I was a bit 

overwhelmed. I asked the nurses to contact Outreach. Outreach delegated things and 

told me what to do. It was simple stuff really - stuff I learned but never had to do before. 

They reassured me…They made things happen more quickly. They got the Anaesthetist 

there and they stayed afterwards to make sure everything was OK… I definitely 

wouldn´t hesitate to contact them again.” (Chellel et al. 2006, s. 49). 

 

Richardson et al (2004) redogör för hur viktig MIG är i stödet till 

avdelningssjuksköterskorna. De beskrivs som ett kompetent team, som är lättillgängligt 

och som är mycket hjälpsamt när man behöver kompetens vid vård av svårt sjuka 

patienter.  

 

MIG är lättillgänglig 

MIG erbjuder ett backup-system som alltid är tillgängligt för avdelningssjuksköterskor 

när de känner oro, är missnöjda med nuvarande medicinsk behandling eller när 

avdelningsläkaren inte är tillgänglig för konsultation (Salamonson et al. 2005). 

Tryggheten i att ha kännedom om att hjälp finns att få och att det bara är att lyfta på 

telefonluren och ringa är stor (Baker-McClearn & Camel, 2008). 

 

”I feel less stressed when a patient runs into a major complication because I know help 

is just a phonecall away” (Galhotra et al. 2005, s. 184). 

 

Flera artiklar (Richardson, et al. 2004; Coombs & Dillon, 2001; Quarterman, Thomas, 

McKenna & McNamee, 2005) poängterar vikten av att ha MIG tillgängligt dygnets alla 

timmar. Man beskriver att en stor del av larmen till MIG inkommer på så kallad 

obekväm arbetstid, därför skulle det vara till stor nytta för personalen och i 

förlängningen även för patienterna om man erbjöd en dygnet-runt-service på alla 

sjukhus. Så är dock inte fallet, då vissa sjukhus tillhandahåller MIG endast på 

kontorstid. Personalen på dessa sjukhus uttrycker en önskan om att detta borde ändras. 

 

Det visar sig även att det är av stor betydelse att personal av alla kategorier får 

information om att MIG finns och hur de kommer i kontakt med teamet. Det är viktigt 

att all personal får reda på vilka kriterier patienten skall uppfylla innan kontakt tas med 

MIG. Studier av Goldhill et al. (1999), Richardson et al. (2004), Galhotra et al. (2005)  

beskriver att kunskapen om MIG och dess existens och funktion varierar hos personal 

ute på vårdavdelningarna. Det har visats sig på de sjukhus där endast ledningen fick ta 

del av information angående MIG, att informationsflödet har avstannat. Till skillnad på 

de sjukhus där samtlig personal genomgått utbildning om MIG och MEWS, kan man se 

att informationen nått ut. För att MIG ska fungera så optimalt som möjligt krävs det att 

de informerar och marknadsför sig.  
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Kollegial kompetensutveckling 
Under denna kategori redogörs på vilka sätt MIG främjar avdelningspersonalens 

kunskapsväxt, det är uppdelad i MIG utbildar avdelningspersonal och Främja 

avdelningssjuksköterskans utveckling.  

 

MIG utbildar avdelningspersonal  

Chellel et al. (2006), Endacott och Chaboyer (2006), Richardson et al. (2004) har i sina 

resultat presenterat hur MIG fortbildar avdelningspersonalen i att vårda kritiskt sjuka 

patienter. Det finns sjuksköterskor på vårdavdelningar som noggrant beskrivit sina 

känslor inför konsultation av MIG. De har inte bara känt att MIG varit ett stort stöd i 

kritiska situationer utan även att de förvärvat kunskap genom MIG.  

 

En utav de fundamentala idéerna med MIG är att de ska kunna avveckla sig själva. 

Samtidigt som MIG är en stöttepelare vid akuta situationer har de även en uppgift i att 

utbilda och utveckla färdigheter hos avdelningspersonal så att de nästa gång en patient 

börjar svikta, kan klara situationen bättre (Chellel et al. 2006). 

 

“Rather than teach the uneducated they encourage us to develop our skills, which helps 

retain information.” (Richardson et al. 2004, s. 31). 

 

MIG handleder och utbildar på olika sätt, dels vid akuta situationer men även vid 

lugnare tillfällen då utbildningen är planerad. Personalen på vårdavdelningar erhåller på 

så vis kunskap som de bär med sig för att kunna använda i framtiden (Chellel et al. 

2006; Endacott & Chaboyer 2006; Richardson et al. 2004). 

 

“I think I´m more skilled because I´m more educated as to what´s going on. Like the 

other day – they anaesthetized and intubated somebody on the ward… The outreach 

nurse was explaining everything, each step of the way. I felt better for it, I felt more 

educated, more enlightened and I was more aware of what was going.” (BakerMcClern 

et al. 2008, s. 155). 

 

Främja avdelningssjuksköterskans utveckling 

MIG stöttar avdelningssjuksköterskan i att våga fatta beslut i olika situationer av 

varierande grad. Detta kan de göra genom praktiska handlingar. Enligt studier av 

Bertaut et al.(2008), Goldhill et al. (1999), Top et al.(2006) beskrivs att när det gäller de 

praktiska handlingarna är det främst hjälp med sugning av luftvägar, skötsel av 

trakealtub samt CPAP-behandling som avdelningssjuksköterskan behöver hjälp med. 

MIG eftersträvar att avdelningssjuksköterskornas delaktighet ska vara maximal 

(Goldhill et al. 1999). Genom att det MIG inte tar över ansvaret utan är på plats som 

konsulter, tvingas avdelningspersonalen att självständigt arbeta i kritiska situationer och 

på så sätt bli mer självsäkra. Intensivvårdssjuksköterskan med sin specialistkompetens 

inger en trygghet som leder till att avdelningssjuksköterskan erhåller en personlig 

utveckling. I studien av Top et al. (2006) ses att en tid efter införandet av MIG, minskar 

de tidigare planerade uppföljningsbesöken av intensivvårdssjuksköterskorna i antal. 

Något som kan tolkas som att avdelningssjuksköterskorna blivit tryggare och mer säkra 

i sin yrkesroll. 
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The decrease in the number of visits per patient could be a learning curve from the 

nurse consultant but could also indicate an increase in the level of care from the ward. 

(Dawson & McEwen, 2005). 

 

MIG-teamet tar inte över patientansvaret, utan har en konsulterande funktion, vars 

uppgift är att stötta. Vikten av att MIG inte tar över patientansvaret poängteras även av 

Goldhill et al. (1999). I studien av Bertaut et al. (2008) hände det dock vid ett par 

tillfällen att MIG trots detta tog över patientansvaret. Efter de händelserna fick 

personalen i MIG genomgå ytterligare utbildning i att förbättra deras 

kommunikationsförmågor samt att stärka avdelningssjuksköterskornas arbete vid 

konsultation av MIG.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra dataanalys i form av en systematisk litteraturstudie, som har en 

framträdande roll i omvårdnadsforskning och som lämpar sig väl vid kvalitativa studier. 

Datainsamlingen kunde ha genomförts med hjälp av intervjuer, men då MIG inte är 

tillräckligt utbredd i Sverige och inte finns i vårt län blev detta inte aktuellt. Detta gör 

att vår förförståelse om MIG är mycket liten. 

 

Vid en innehållsanalys ska samtliga artiklar läsas av båda forskarna, vilket vi upplevde 

mycket positivt, då det blev lättare att diskutera materialet sinsemellan. Detta ökade 

även validiteten av resultatet i studien att vi båda har tolkat artiklarna på samma sätt. Vi 

fann båda liknande kategorier oberoende av varandra, även detta ger tyngd åt resultatet. 

Ytterligare faktorer som gör att resultatet ökar i trovärdighet är att de studier som valts 

ut till resultatet är empiriska, med noggrant utvalda respondenter. Vi har även styrkt 

underkategorierna med citat skrivna på originalspråk, detta för att ge tyngd åt resultatet 

då översättning till svenska hade riskerat tappa sin innebörd. Då artikelsökning, med för 

studiens syfte relevanta sökord användes, blev antalet sökträffar förvånansvärt få. Alla 

sökträffarna granskades på så sätt att deras abstrakt lästes igenom för att se om de 

svarade mot studiens syfte. När många artiklar sedan refererar till varandra tolkar vi det 

som att en viss mättnad av datainsamlingen har uppnåtts. Detta tyder på att all relevant 

forskning har granskats och antingen inkluderats eller exkluderats i denna studie. Att de 

tidigare publicerade studierna dessutom refererar till varandra har vi tolkat som att 

majoriteten av all forskning har på ett eller annat sätt granskats.  

 

Många av artiklarna har kommit fram till i stort sett liknande resultat vilket också 

styrker resultatets trovärdighet. Det fanns inga svårigheter att hitta aktuell forskning, 

majoriteten av artiklarna i resultatet är skrivna de senaste fem åren, bara någon enstaka 

har närmare tio år på nacken. 

 

En reflektion som gjordes under arbetet var att i stort sett samtliga artiklar var skrivna 

utomlands, främst i Australien och England, väldigt lite forskning var av svenskt 

ursprung. När vi tvingas att läsa texter på ett annat språk än vårt modersmål, i detta fall 

engelska, blev vi tvungna att abstrahera texten för att erhålla texternas innebörd på ett 

korrekt sätt. Detta är en fördel när vi ändå ska analysera och tolka texter. Nackdelen 
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med att läsa på ett annat språk än vårt modersmål är att det alltid föreligger en viss risk 

för feltolkningar. Anledningen till att en mycket liten del av forskningen är svensk beror 

troligtvis på att företeelsen MIG inte funnits så länge i Sverige, endast ungefär fem år. 

Vi tror dock att resultatet är applicerbart i Sverige då patienten är den samma världen 

över. Ett exempel är en sepsispatient i Sverige uppvisar samma symtom som en 

sepsispatient i Australien.   

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka på vilka sätt MIG är betydelsefull för 

vården. Det framkom att MIG ofta påverkar patientens utgång eller prognos till det 

bättre på flera olika sätt. Resultatet visade hur viktigt det är att bygga broar över 

gränserna mellan vårdavdelningar och IVA och att det är av stor vikt att 

kommunikationen fungerar optimalt. Vidare visar resultatet att MIG har en stor 

betydelse i att främja kommunikationen, vilket leder till en ökad trygghet och en 

förbättrad arbetsmiljö för avdelningssjuksköterskan. Då vi hade ringa förförståelse för 

hur MIG fungerar på grund att vi inte tidigare kommit i kontakt med MIG, blev vi 

förvånade över hur stor betydelse MIG har för avdelningssjuksköterskan och hennes 

trygghet i sin yrkesroll. Tidigare forskning har främst fokuserat på införandet av MIG 

och MEWS och inte lika ofta specifikt på vilka sätt MIG påverkar vården, vilket denna 

studie gör. 

 

Betydelsen av att tala samma språk 

Något som förvånade oss i vårt resultat var, att en stor del av patienternas ökade 

vårdlidande orsakades av att alla inom vården inte talar samma språk. Att patienternas 

vårdlidande ökar då personalen saknar rätt kommunikation med varandra är en 

skrämmande insikt. Det satte igång tankar hos oss, varför gör vi inte redan det? Varför 

pratar vi inte samma språk från början? Kan skolorna på något vis förändra och förbättra 

detta genom sjuksköterskeutbildningen? Eller är det så att sjuksköterskor får det med 

sig i utbildningen men att det faller i glömska? Hur många patienters liv hade kunnat 

räddas om vårdpersonalen besuttit förmågan att tala samma språk? Frågorna är ofantligt 

många och svaren är tyvärr alldeles för få. Vidare forskning inom detta område krävs. 

När det visar sig att det är av så stor betydelse för patientsäkerheten, anser vi att detta 

bör prioriteras. Här finns liv att rädda och det har högsta prioritet för vården, att rädda 

liv. Vinsterna i att förbättra personalens sätt att tala är många. Resultatet i denna studie 

visar att sjuksköterskor på avdelningen känner sig tryggare i sin roll, då de vet att de kan 

få svar på sina frågor när det är något de funderar på, utan att bli nervärderad, de vet att 

språket de talar inte missförstås av doktorn eller intensivvårdssjuksköterskan i andra 

änden på luren. De vet att de får hjälp när deras patienter snabbt blir sämre, vilket 

skapar ett lugn för sjuksköterskan, som i och med detta får en förbättrad arbetsmiljö, 

vilket i sin tur ger patienten en bättre vårdmiljö (Cox, James & Hunt, 2006). 

Patientsäkerheten ökar och liv finns att rädda.  

 

Att hamna på en intensivvårdsavdelning med all dess apparatur och larm som ideligen 

tjuter skapar ofta ett ökat vårdlidande hos patienten, vårdlidande som sjukvården 

åsamkar patienten genom vården. Gulbrandsen & Stubberud, (2009) skriver i sin bok att 

medicinsk intensivvårdsbehandling och avancerad omvårdnad jämförs av vissa som 

tortyr, därför vill vården bespara patienten att läggas in där i så stor utsträckning som 

det är möjligt. Om sjukvården genom att förbättra sin kommunikation kan minska detta 
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måste åtgärder sättas in. Vi anser att det är mycket positivt att få fram detta resultat, att 

MIG främjar till att tala samma språk, men samtidigt är det skrämmande att det 

egentligen är ett problem överhuvudtaget. Att se att MIG på ett så bra sätt kan få 

sjukvården att enas i samma sätt att tala gör det till en självklarhet att MIG borde finnas 

på varje sjukhus. 

 

Att bygga broar främjar samarbetet 

Det framkom att MIG har en betydelsefull roll i att bygga broar mellan IVA och övriga 

vårdavdelningar på sjukhus. Med det menas att MIG minskar klyftorna som tidigare 

funnits på många sjukhus. Detta styrks även i studien av Chaboyer, Gillespie, Foster 

och Kendall (2004). De förklarar att MIG skapar förbättrad kommunikation mellan 

vårdavdelning och IVA. Enligt vår arbetslivserfarenhet har IVA betraktats som en 

respektingivande och kanske till och med lite skrämmande värld för personalen ute på 

vårdavdelningarna. Ofta saknas förståelsen för den höga bemanningen som krävs på 

IVA, det är lätt att dra paralleller till sin egen verksamhet, där patienterna inte är kritiskt 

sjuka. Samtidigt har personalen på IVA, betraktat vårdavdelningarna med en kanske 

felaktig syn. De saknar ofta förståelse för sina kollegor på vårdavdelningarna där vården 

bedrivs på ett annat sätt.  

 

Att vårda en kritiskt sjuk patient på en vårdavdelning vet vi av egen erfarenhet kan vara 

en mycket stor stressfaktor, i och med att vi inte kan ägna all vår kraft och energi åt den 

kritiskt sjuke patienten, utan även har andra patienter som behöver vård. Att dessutom 

försöka få avdelningsläkarens uppmärksamhet är inte alltid lätt, då även han ansvarar 

för flera avdelningar och mottagningar. Det är därför inte ovanligt att patienten läggs in 

på IVA för sent och för sjuk.  

 

Efter att MIG har införts kommer personalen från IVA ut till vårdavdelningarna, och de 

olika personalkategorierna träffas oftare, vilket leder till att de får en ökad förståelse för 

varandras arbete. De forna ”stängda” intensivvårdsavdelningarna öppnas upp mer och 

mer. Detta förbättrar kommunikationen och samarbetet. Personalen har blivit mer 

lyhörda för varandra och IVA är inte längre en ”egen” värld. 

 

The idea of viewing MICU as a “foreign land” has diminished  

(Daly, Powers, Orto, Rogers, Dickinson, Fabris & Honan, 2007). 

 

Om detta skriver även Åneman och Parr, (2006), då de beskriver MIG som ett koncept 

som ger patienten rätt vård, vid rätt tidpunkt och vid rätt plats, de ”bryter ner väggarna” 

till IVA. 

 

Betydelsen av att MIG utbildar och utvecklar avdelningspersonal 

Det framkom även i resultatet att MIG har en betydelsefull roll i att utbilda och utveckla 

personalen ute på vårdavdelningarna, vilket kan ske på olika sätt. I studien av Green och 

Edmonds (2004) beskriver de att utbildning kan ske både vid så kallade ”larm” och 

även vid planerade lektioner på exempelvis utvecklingsdagar. Eftersom MIG inte tar 

över ansvaret för patienten utan har en stöttande och konsultativ roll, tvingas personalen 

på vårdavdelningarna att utveckla sina egna färdigheter. Detta stärker dem i sin 

yrkesroll när de märker att deras kunskap och självförtroende växer. De lämnas aldrig 

ensamma utan har alltid stödet från MIG i de akuta situationer som kan uppstå. Den 
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tidigare stressfaktorn som det innebär att vårda en kritiskt sjuk patient har i stort sett 

eliminerats. Det har visat sig i denna studie att sjukhus som infört MIG har lättare för att 

rekrytera ny personal, sjuksköterskor ser det som en stor fördel om sjukhuset infört 

MIG, vilket ökar deras trygghet. Liknande resultat har även framkommit i studien av 

Daly et al. (2007), vilka även fann att det var ett bra sätt för IVA att rekrytera nya 

sjuksköterskor. Detta har skett i och med att avdelningssjuksköterskorna fått insyn i 

IVA-vården i allmänhet och IVA-sjuksköterskornas arbete i synnerhet.  

 

Genom att MIG erbjuder utbildning såväl i akuta som planerade situationer erhåller 

personalen på IVA en tydligare bild av vad personalen ute på avdelningar har för 

kunskaper och vad de har för behov av nya kunskaper.  

 

Systemet är inte bättre än användarna 

Att se och känna igen tecknen på försämring hos sin patient kräver enligt denna studie 

erfarenhet. I resultatet framkommer att det är de sjuksköterskor med mer än fem års 

arbetslivserfarenhet som är mer benägna att kontakta MIG. Detta kan tolkas som att de 

sjuksköterskorna med mer erfarenhet, är mer trygga i sin yrkesroll. De vågar erkänna 

sitt eget tillkortakommande och ringa MIG. Systemet är inte bättre än användarna. 

Viktigt är dock att komma ihåg att det alltid är avdelningssjuksköterskan eller 

avdelningsläkarens ansvar att MIG konsulteras. Det spelar ingen roll hur bra 

skattningssystem vi har på våra sjukhus eller hur kompetenta MIG än är, om systemen 

inte följs som de ska. Det är av stor vikt att avdelningssjuksköterskan ser och reagerar 

när systemet ”larmar”, att de ser tecken på försämring och gör något åt saken i tid. För 

att MIG ska utnyttjas till fullo krävs att systemet används på ett konsekvent sätt. Om 

riktlinjerna för när MIG ska kontaktas, är korrekt utformade, behöver inte 

avdelningssjuksköterskan oroa sig över sårad stolthet hos sin avdelningsläkare. Alla 

inom vården arbetar för patientens bästa. Avdelningssjuksköterskorna bör kontakta 

MIG istället för att till varje pris kontakta sin avdelningsläkare (Barbetti & Lee, 2008). 

Det är viktigt att de inte känner sig som sämre sjuksköterskor för att de ber om hjälp.  

 

En utav grundidéerna med MIG är att identifiera de patienter med hotande svikt av 

vitala funktioner i tid. För att på så sätt hinna sätta in de resurser som krävs för att 

förhindra att svikten utvecklas och blir irreversibel. För att detta ska kunna ske, krävs 

det att MIG lyssnar när sjuksköterskorna ringer. Det krävs också att de sjuksköterskor 

som kontaktar MIG får fram sitt budskap utan missförstånd. MEWS är 

skattningsverktyget som är mest använd. Den grundar sig på forskning som visar att 

patienter innan de blir inlagda på IVA, får cirkulationsstillestånd eller avlider uppvisar 

avvikande tecken i sina vitala parametrar som blodtryck, puls och andningsfrekvens 

(Subbe, Davies, Williams, Rutherford & Gemmell, 2003). Då är MEWS ett bra och 

enkelt sätt att få alla inom sjukvården att tala samma språk. Stressade läkare lyssnar mer 

om personen de pratar med talar på så sätt att missförstånd kan undvikas. En siffra på en 

skala kan aldrig missförstås.  

 

Dubbla vinster - förbättrad vård- och arbetsmiljö 

Att vårda och att vårdas är en komplex situation där personalens arbete sker i samma 

rum som patienten vårdas i. Känslan och förförståelsen vi hade innan vår studie, var att 

den kritiskt sjuke patienten vårdas alltför länge på vårdavdelningen, vilket bekräftas i de 

flesta studier vi tagit del av.  
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Detta kan även ses som en win – win situation, om avdelningssjuksköterskorna är 

trygga i sin yrkesroll, skapas bättre förutsättningar för en god och säker vård vilket 

gynnar den enskilde patienten samt ökar patientsäkerheten. Detta är till stor del MIGs 

förtjänst. Daly, et al. (2007) skriver i sin studie att avdelningssjuksköterskorna 

utvecklats och växt i sin yrkesroll tack vare MIG. En vinkling av detta kan vara att 

sjuksköterskorna på avdelningen utvecklas och får en djupare kunskap, vilket i sin tur 

gagnar patienten. Eftersom personal på avdelningen ökar sin kompetens kan IVA skriva 
ut patienten i ett tidigare stadium än innan MIG infördes (Green & Edmonds, 2004; 

Chaboyer et al. 2004). 

MIG - en investering 

Resultatet i denna studie visar att specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

intensivvård inte bara har sina arbetsuppgifter på IVA, utan även på de övriga 

avdelningarna på sjukhuset under förutsättning att sjukhuset infört MIG. Genom att 

införa MIG kan vården bespara patienten onödigt lidande, minska 

avdelningssjuksköterskans känsla av att inte räcka till och samtidigt göra stora 

ekonomiska vinster. Detta gör att många patienter inte behöver komma inom 

intensivvårdsavdelningens väggar, utan kan behandlas och stabiliseras på 

vårdavdelningen. Blir de ändå inlagda på IVA kan tiden där förkortas och därmed 

förhindras onödigt lidande. MIG underlättar utskrivningarna från IVA till 

vårdavdelningarna, genom att höja kompetensen hos avdelningspersonalen samt att 

stärka samarbetet avdelningarna emellan (Chaboyer et al. 2004). 

 

Kunskapen finns redan innanför sjukhusets väggar, så varför inte utnyttja den 

kompetens som redan finns. Det gäller att ta vara på de resurser som finns på ett 

effektivt sätt. Att istället för att skicka personal på kurser och utbildningar kan sjukhuset 

med hjälp av MIG utbilda sin personal till en lägre kostnad. Här kommer även 

intensivvårdssjuksköterskan in i bilden. Det är av stor vikt att vi värnar om vår 

specialistkompetens som är unik på många sätt, vi har en gedigen och avancerad 

utbildning bakom oss som givit oss en djup kunskap i att vårda kritiskt sjuka patienter.  

 

MIG är inte bara en fördel för personalen på avdelningen och deras patienter utan 

berikar även intensivvårdsjuksköterskan. Eftersom varje tillfälle och patient är unik 

ställs medlemmarna i MIG ideligen inför nya utmaningar vid varje konsultation, då 

intensivvårdssjuksköterska tillsammans med läkare har en viktig roll i att stötta 

avdelningspersonalen så de kan lindra lindandet och försöka bota den kritiskt sjuke 

patienten (Daly et al., 2007). Ytterligare en fördel är att intensivvårdssjuksköterskorna 

får möjlighet att utveckla sin läranderoll, vilken i sin tur utvecklar 

avdelningssjuksköterskorna (Dawson & McEwen, 2005). Det kan tyckas att MIG är 

resurskrävande och kostar mycket pengar, men det ser ändå ut som om man gör vinster i 

förlängningen. Visst kräver MIG resurser, men ger samtidigt så mycket tillbaka, vi 

anser att vården får se MIG som en investering för alla berörda parter inom vården. 

 

Konklusion 

Studien visar att de flesta sjukhus som infört MIG, har förbättrat samarbetet mellan IVA 

och vårdavdelningar. Det kan ses som MIG bygger broar över de klyftor som tidigare 
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som funnits på många sjukhus, mellan vårdavdelningar och IVA. Samarbetet ger på 

olika sätt vinster för alla inblandade parter. I och med att vårdpersonalen utvecklar sina 

kunskaper och känner en större trygghet i sitt arbete får de en förbättrad arbetsmiljö som 

genererar en bättre vårdmiljö för patienterna. Patienternas vårdnivå bestäms på ett 

tidigare stadium och onödigt vårdlidande kan därmed undvikas. En annan stor fördel 

med MIG är att vårdkostnaderna sjunker i och med att patienterna kan behandlas på 

vårdavdelningar istället för att bli inlagda på IVA.  

Praktiska implikationer 

Genom att ta tillvara på den kompetens som finns inom sjukhuset, kan sjukhuset spara 

pengar. Istället för att skicka sina anställda på kurser för kompetensutveckling kan de 

som besitter kunskapen användas på bästa sätt genom planerade och återkommande 

föreläsningar och praktiska övningar för övrig personal, så att deras kunskaper och 

färdigheter utvecklas.  

Intensivvårdsavdelningar tar emot patienter från flera olika avdelningar. Traditionellt 

sett har dock samarbetet mellan IVA och de olika avdelningarna varit begränsat. Genom 

att MIG införs på allt fler sjukhus, öppnas möjligheterna för ett förbättrat samarbete, 

som kan leda till ökad förståelse för varandras arbete. Samt att utbyte av kunskap 

främjas.  

När MIG fortsätter att utvecklas och spridas i dagens sjukvård, leder det till i 

förlängningen förbättrad patientsäkerhet. När avdelningssjuksköterskorna använder 

MEWS ökar chanserna att hitta patienter i riskzonen i tid, samt att sjuksköterskorna får 

förmågan att använda ett språk som läkarna och övrig personal lättare förstår och detta 

gör i förlängningen att de kan påkalla hjälp på ett mer korrekt sätt.  
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Bilaga 1 

 

 

Kriterier för MIG-kontakt 
 

Kriterier för MIG-kontakt som används på Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna 

– ett av dessa kriterier räcker för att tillkalla MIG-teamet 

 

Akut försämring av   Vitalparameter 

Andning    Andningsfrekvens <8/min 

Andningsfrekvens >30/min 

Saturation <90 procent med syrgas 

Cirkulation    Systoliskt blodtryck <90 mmHg 

Puls <40/min 

Puls >130/min 

Neurologi  Plötslig oförväntad medvetandeförändring 

(GCS fall >2) 

Övrigt  Alla patienter som inte faller in i ovanstående 

kriterier men där du är allvarligt oroad över 

patientens tillstånd (intuition) 

MIG = mobil intensivvårdsgrupp; GCS = Glasgow Coma Score. 
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Bilaga 2 

 

”MEWS”  
 

MEWS   =  Modified Early Warning Score 

Poäng  3 2   1  0    1  2 3 

RESP    < 
9   

9- 14  
15-20  

21-29  ≥30 

PULS    ≤ 
40  

41-50  51-100  101-110  111-
130 

≥130 

SYST 
BLTR  

≤ 70  71 
-80  

81-100  101 -199    ≥200   

TEMP  ≤ 

35  

35,1-36  36,1 -

38,0 

38,1 -  

38,5  

> 38,5  

CNS      
Nytillkommen 

förvirring 

Alert Reagerar 

på tilltal  

Reag 

på 
smärta  

Reag 

ej 

URIN  Ej kissat 
senaste 24 

timmar   

 Kissat mindre 
än normalt 

Kissat 
normalt   

Kissat mer 
än normalt 

  

Landstinget Kronoberg 
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Söktabell Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

ICU 4807  

Outreach 2434  

ICU och outreach 16 3 

Critical care 20922  

Critical care och 

outreach i 

abstract 

59 12 

MEWS 11  

MEWS och ICU 1  

Nurs* 438984  

Medical 

emergency teams 

58  

Nurs* och MET i 

abstract 

15 2 

Rapid response 

team 

96  

RRT och nurs* 37 1 

Consult* 26905  

Nurs* och 

consult* och ICU 

i titel  

0  

Patient at risk 

team 

1  

Emergency teams 

och critical care 

9  

Bilaga 3 

Söktabell Medline 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

ICU 16621  

Outreach 5118  

ICU och outreach 21 1 

Critical care 48749  

Critical care och 

outreach i 

abstract 

65 4 

MEWS 318  

MEWS och ICU 4 1 

Nurs* 509098  

Medical 

emergency teams 

126  

Nurs* och MET i 

abstract 

35 1 

Rapid response 

team 

38  

RRT och nurs* 10 2 

Consult* 101996  

Nurs* och 

consult* och ICU 

i titel  

1 1 

Patient at risk 

team 

2 1 

Emergency teams 

och critical care 

10 1 
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Bilaga 4 

Checklista för kvalitativa artiklar 
 

A. Syftet med studien? 

 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterierna ska vara beskrivna.) 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□  Strategiskt urval 

□  Snöbollsurval 

□  Teoretiskt urval 

□  Ej angivet 

 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

 

 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Beskriv: 
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Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)? 

Beskriv: 

 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

□ ostrukturerade intervjuer 

□ halvstrukturerade intervjuer 

□ fokusgrupper 

□ observationer 

□ video-/bandinspelning 

□ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 

□ svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

   Ja  □    Nej  □ 
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Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

   Ja  □    Nej  □ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Finns risk för bias? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

 

Håller du med om slutsatserna? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

Ska artikeln inkluderas? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

 

 



 5 

Bilaga 5 

Checklista för kvantitativa artiklar 

 
A. Syftet med studien 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

   Ja  □    Nej  □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Randomiserat urval 

□ Obundet slumpmässigt urval  

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval 

□ Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

   Ja  □    Nej  □ 

Var validiteten diskuterad? 

   Ja  □    Nej  □ 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

   Ja  □    Nej  □ 
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Om nej, vilka var skillnaderna? 

 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

 

Erhölls signifikanta skillnader 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

 

Instämmer du? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

   Ja  □    Nej  □ 

 

Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 6 
Artikelöversikt  

Nr  Titel, 

författare,artikel 

Syfte Design Urval 

 1 Dawson, D. & 

McEwen, A. (2006) 

The influence of 

outreach in the 

development of the 

nurse consultant role 

in critical care: Cause 

or effect? Intensive 

and critical Care 

Nursing, 22, 4-11. 

 

Att kartlägga vad MIG 

åstadkommit på utvalda 

akutsjukhus. 

Enkätstudie 72 intensivvårds-

sjuksköterskor som 

ingår i MIG. 

2 Top, W.M.C., 

Schultz, M.J., 

Jurrjens, F.H., 

Rommes.J.H., 

Spronk, P.E. (2006) 

Acta Anaesthesiol 

Scand, 50, 1187-

1191. 

 

Att kartlägga vad 

sjuksköterskor i MIG hälper 

till med på avdelningarna. 

Anledning till konsultation. 

Journalgranskning 4365 patienter 

3 Pirret, A.M. (2008) 

The role and 

effectiveness of a 

nurse practitioner led 

critical care outreach 

service. Intensive and 

Critical Care 

Nursing,. 1-8. 

 

Att beskriva MIG 

sjuksköterskans roll och 

effektivitetet på MIG-larm. 

Journalgranskning 133 IVA-journaler 

4 Endacott, R. & 

Chaboyer, W. (2006) 

The nursing role in 

ICU outreach: an 

international 

exploratory study. 

Nursing in Critical 

Care, 11 (2), 94-102. 

 

Att undersöka hur MIG 

arbetar i förhållande till ny 

kunskap om avancerad vård. 

Att se skillnader mellan 

Australien och England. 

 

Intervjustudie 4 MIG-

sjuksköterskor 

5 Baker-McClearn, D & 

Carmel, S. (2008) 

Impact of critical care 

outreach services on 

the delivery and 

organization of 

hospital care. J 

Health Serv Res 

Policy, 13 (3), 152-

157. 

 

 

 

 

 

Att uppskatta effekten av 

MIG samt vilken service 

MIG ger. 

Intervjustudie 100 st vårdpersonal 

som på något vis 

varit i kontakt med 

MIG på åtta olika 

sjukhus i England 
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6 Goldhill, D.R., 

Worthington, L., 

Mulcahy, A., Tarling, 

T., Sumner, A. (1999) 

The patient- at –risk 

team: identifying and 

managing seriously ill 

ward patients. 

Anasthesia, 54, 853-

860. 

 

Att se om screeningsystemet 

MEWS var lämpliga och 

användbara för kontakt med 

MIG och ev inläggning på 

IVA och om denna 

intervention förbättrade 

patienternas 

utgång/överlevnad. 

Journalgranskning 63 patienter som 

orsakade 69 MIG-

larm 

7 Quarterman, C.P.J., 

Thomas, A.N., 

McKenna, M., 

McNamee,R. (2005) 

Use of patient 

information system to 

audit the introduction 

of modified early 

warning score. 

Journal of Evaluation 

in Clinical Practice. 

11, (2) 133-138. 

 

 

Att undersöka om ett 

korrekt användande av 

MEWS-skalan förbättrar 

patientens 

utgång/överlevnad/prognos 

Journalgranskning 365 patienter, som 

orsakade 619 MIG-

larm. 

8 Galhotra, S., Scholle, 

C.C., Dew, M.A., 

Mininni, N.C., 

Clermont, G., DeVita, 

M.A. (2006) Medical 

emergency teams: a 

strategy for 

improving patient 

care and nursing work 

environments. 

Journal of Advanced 

Nursing 55 (2), 180-

187. 

 

 

Att undersöka 

sjuksköterskor uppfattningar 

om MIG och dess inverkan 

på patientvården och på 

arbetsmiljön för 

sjuksköterskorna. 

Enkätstudie 248 sjuksköterskor 

9 Richardson, A., 

Burnand,  

V., Colley, H., 

Coulter, C. (2004) 

Ward nurse´s 

evalution of critical 

care outreach. 

Nursing in Critical 

Care. 9 (1), 28-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att granska användarnas 

uppfattning och samla 

åsikter om värdet och 

betydelsen av MIG, med 

fokus på 

avdelningssjuksköterskornas 

utbildning och utveckling. 

Att jämföra två olika MIG-

team. Att ta lärdom för att 

göra framtida förbättringar. 

Enkätstudie 134 sjuksköterskor 
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10 Chellel, A., Higgs, D., 

Scholes, J. (2006) An 

evaluation of the 

contribution of 

critical care outreach 

to the clinical 

management of the 

critically ill ward 

patient in two acute 

NHS trusts. British 

Association of 

Critical Care Nurses, 

42-51. 

Att undersöka MIG:s bidrag 

till vården av den kritiskt 

sjuke avdelningspatienter på 

fem olika sjukhus. 

Journalgranskningar 

samt intervjuer. 

20 

journalgranskningar 

och 80 intervjuer. 

11 Salamonson, Y., van 

Heere, B., Everett, B., 

Davidson, P. (2006) 

Voices from the floor: 

Nurse´s perceptions 

of the medical 

emergency team. 

Intensive and Critical 

Care Nursing, 22, 

138-143. 

 

Att utforska hur nöjda 

sjuksköterskor är med MIG, 

de upplevda fördelarna med 

att ha MIG samt 

förbättringsförslag. Syftet 

var också att undersöka 

vilken sorts sjuksköterska 

som är mer benägen att 

kontakta MIG. 

Enkätstudie 73 sjuksköterskor 

12 Metcalf, R., Scott, S., 

Ridgway, M., Gibson, 

D. (2008) Rapid 

Response Team 

Approach to Staff 

Satisfaction. 

Orthopaedic Nursing, 

27 (5), 266-271. 

 

 

Att undersöka MIG:s 

effektivitet på en ortopedisk 

avdelning under en 

testperiod. 

Enkätstudie 42 sjuksköterskor 

13 Bertaut, Y., Campell, 

A., Goodlett, D. 

(2008) Implementing 

a rapid-response team 

using a nurse-to-nurse 

consult approach. 

Journal of Vascular 

Nursing. 26, 37-42. 

Att utveckla, införa MIG, 

samt utvärdera patienters 

utgång/outcome.  

Journalgranskning 231 MIG -

konsultationer 

14 Coombs, M., Dillon, 

M. (2002) Crossing 

boundaries, re-finding 

care: the role of the 

critical care outreach 

team. Journal of 

Clinical Nursing, 11: 

387-393. 

Att utforska effekterna av 

MIG på sex sjukhus i 

England. 

Journalgranskning, 

enkätstudie 

1052 MIG-

konsultationer. 

15 Pittard, A.J. (2003) 

Out of our reach? 

Assessing the impact 

of introducing a 

critical care outreach 

service. Anaesthesia 

58, 874-910. 

Att introducera samt 

utvärdera effekten av MIG. 

Journalgranskning 273 patienter 
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