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Sammanfattning    

 

Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) är ett relativt nytt koncept i vården som startade upp i slutet 

av 2000-talet i Australien och England. Konceptet bygger på att tidigt identifiera den svårt 

sjuka patienten genom enkla mätmetoder för att snabbt kunna behandla och på så sätt undvika 

komplikationer. I Sverige var Lunds Universitetssjukhus först ut 2003 med att införa MIG. På 

Södra Älvsborgs Sjukhus startade MIG som ett pilotprojekt mot en avdelning 2005 och har 

därefter successivt utökats till att innefatta hela sjukhuset 2009. Införandet av konceptet är 

kopplat till ett utbildningsprogram. Konceptet bygger på ett helhetsperspektiv att se symtom 

och tecken hos patienten och inte enbart utgå ifrån diagnostänkande. Syftet med studien är att 

beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har när det gäller att arbeta med MIG-konceptet. 

Underlättar MIG-konceptet sjuksköterskors arbete på vårdavdelningen med svårt sjuka 

patienter och ökar det tvärprofessionella samarbetet? Det vetenskapliga perspektivet till denna 

studie är kvalitativ. Datainsamlingen har skett med hjälp av kvalitativ forskningsintervju och 

kvalitativ innehållsanalys har valts som analysmetod. Nio intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor från olika vårdavdelningar och materialet bearbetades enligt konventionell 

innehållsanalys med induktiv ansats. Vanligtvis går man från text till kod till subkategori och 

sedan kategori. Analysen mynnade ut i sju underkategorier som bildar tre kategorier. Resultat 

visade att sjuksköterskorna upplevde att MEWS skalan tydliggjorde och konkretiserade 

patientens sjukdomstillstånd vilket underlättade i kontakten med läkaren och ökade 

patientsäkerheten. Metaforen den ”kliniska blicken” och/eller intuition var en betydelsefull 

faktor som sjuksköterskorna använde sig av i bedömningen av den svårt sjuka patienten. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de kände en trygghet med att konceptet fanns att tillgå och det 

tvärprofessionella samarbetet underlättades deras arbete. Vissa organisatoriska problem 

framkom - bland annat att konceptet inte följdes enligt riktlinjerna - men de intervjuade 

sjuksköterskorna kände trots allt tilltro till konceptet. Det finns lite forskning att tillgå 

angående MIG som återspeglar svenska förhållanden. Förhoppningen är att fler studier 

publiceras så att hälso- och sjukvårdspersonal kan lära av varandra och att samma riktlinjer 

införs för konceptet nationellt så att det lättare kan utvärderas. 

 

 

Nyckelord: Mobil Intensivvårds Grupp, tvärprofessionellt samarbete, trygghet, säker vård  



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INLEDNING___________________________________________________________1 

 

BAKGRUND___________________________________________________________1 
      Tidig identifikation_________________________________________________________ 2 

      MIG på SÄS, Borås_________________________________________________________2 

 

PROBLEMFORMULERING _____________________________________________4   

 

SYFTE ________________________________________________________________4 

 

METOD _______________________________________________________________4 

 
      Den kvalitativa ansatsen _____________________________________________________4 

      Datainsamlingen ____________________________________________________________5 

      Deltagare __________________________________________________________________5 

      Analys  ____________________________________________________________________6 

      Etiska aspekter _____________________________________________________________8 

 

RESULTAT ____________________________________________________________9 

      MIG ett systematiskt arbetssätt som inger trygghet för sjuksköterskan _______ 9 
      MEWS skalan är konkret och lätt att använda __________________________________ 9 

      Varför gör sjuksköterskorna kontrollerna______________________________________ 9 

      Samma språk ger tydlighet i bedömningen ____________________________________ 10 

      Tvärprofessionellt samarbete ökar patientsäkerheten och utvecklar vården _________11 

      MIG bidrar till förändring __________________________________________________11 

      Samarbete över klinikgränserna gynnar arbetsklimat och patientsäkerheten ________12 

       Förbättringsområden i konceptet ___________________________________________ 13 

       Invanda mönster svåra att förändra _________________________________________ 13 

       Frustration över att inte räcka till ____________________________________ ______ 13 

 

DISKUSSION _________________________________________________________14 

 

      Resultatdiskussion __________________________________________________14 

      Metoddiskussion ___________________________________________________ 15 

      Slutsats ___________________________________________________________ 16 

      MIG i framtiden ___________________________________________________  16 

 

REFERENSER _______________________________________________________ 18 

      Bilaga 1  

      Bilaga 2  
 



 1 

INLEDNING 

Jag arbetar på intensivvårdsavdelningen (IVA) Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Borås som 

specialistsjuksköterska inom intensivvård. Sedan några år tillbaks finns ett team på IVA 

bestående av sjuksköterskor och läkare som arbetar med att föra ut konceptet Mobil 

Intensivvårds Grupp (MIG) på SÄS. Under 2007 startade MIG arbetet mot nio 

vårdavdelningar på sjukhuset. Dessa var infektionsavdelningen, kirurgisk akutvårdsavdelning, 

kirurgavdelning 2,3 och 4, ortopedavdelning 1 och 2, gynekologisk vårdavdelning samt 

onkologavdelningen. När jag påbörjade fördjupningskurs i vårdvetenskap som leder till 

magisterexamen var det därför självklart för mig att mitt examensarbete skulle handla om 

MIG. Det som jag vill undersöka är om MIG-konceptet underlättar arbetet för sjuksköterskan  

på vårdavdelningen i det dagliga arbetet med den svårt sjuka patienten. 

 

 

BAKGRUND 

MIG är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. Lunds universitetssjukhus var pionjärer och 

startade sin MIG verksamhet år 2003 (Svensson & Andersson, 2004). Därefter har de stora 

universitetssjukhusen och centrallasaretten följt efter och nu finns nästan någon form av MIG 

på alla större sjukhus runt om i Sverige. Organisationen kan se lite olika ut på de olika 

sjukhusen men syftet är det samma, det vill säga att tidigt identifiera den svårt sjuka patienten 

för att tidigt kunna behandla och undvika komplikationer. 

 

Den ursprungliga MIG modellen kommer ifrån Australien och den skapades under slutet på 

90-talet av läkaren Ken Hillman. Han noterade när han granskade journaler att patienter som 

drabbades av hjärtstopp när de vårdades på sjukhuset hade uppvisat vissa symtom och tecken 

innan själva hjärtstoppet inträffade (Salamonson, van Heere, Everett & Davidson, 2006). 

Utifrån den upptäckten skapades ett team, Medical Emergency Team (MET), som snabbt 

kunde larmas för att bedöma den svårt sjuka patienten – förutsatt att vårdpersonalen på 

vårdavdelningen hade uppmärksammat att patienten inte mådde väl. Syftet var att tidigt 

identifiera symtom såsom onormal andningsfrekvens, hög eller låg temperatur, högt eller lågt 

blodtryck, hög eller låg hjärtfrekvens, onormal urinproduktion och/eller påverkat medvetande 

som kan leda till svikt i olika organsystem hos den svårt sjuka patienten. Hillmans team 

utgick ifrån intensivvårdsavdelning och bestod av läkare och sjuksköterska. Vårdpersonalen 

fick utbildning i vilka symtom de skulle vara uppmärksamma på och reflektera över och en 

skala utvecklades så att alla patienter skulle få samma bedömning.  

 

Samtidigt i England var det generell brist på intensivvårdsplatser och kompetensen hos 

vårdpersonalen var dessutom undermålig så en liknande arbetsmodell utvecklades inom 

Portsmouth Hospitals NHS Trust. År 2000 utvecklar läkaren Gary Smith ett 

utbildningsprogram på Portsmouth Hospitals i samarbete med universitetet i Portsmouth. 

Programmet fick namnet Acute Life-threatening Events – Recognition and Treatment 

(ALERT). Utbildningsprogrammet har ett tvärprofessionellt perspektiv och bygger på att 

upptäcka symtomen hos den svårt sjuke patienten i ett tidigt skede och att utveckla beredskap 

för hur den situationen skall hanteras (Smith, Prytherch, Schmidt, Clements & Mohammed, 

2006). Att arbeta tvärprofessionellt ger en effektivare och mer individanpassad vård för 

patienten och leder till ökad kompetens för personalen (Jönsson & Vedefors, 2009). Vissa 

sjukhus i Sverige använder sig av ALERT- utbildningen när de introducerar MIG på sina 

enheter, detta gäller bland annat sjukhusen i Lund och Växjö. 
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Tidig identifikation.   

Definition av begreppet symtom är enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) sjukdomsyttring 

som uppfattas av den sjuke, det vill säga ett obehag eller ett lidande som sjukdomen 

framkallar, symtom är subjektiva till skillnad från sjukdomstecken. Tidigare forskning visar 

på att patienter uppvisar symtom och tecken på svikt i olika organsystem innan de blir så svårt 

sjuka att de kräver intensivvård eller avlider (Konrad, 2006). Salamonson, van Heere, Everett 

och Davidson (2006) hävdar att tidig identifikation av riskpatienten, genom att 

omvårdnadspersonalen (sjuksköterskor/undersköterskor) observerar förändringar i olika 

mätvärden, leder till minskat lidande för patienten och ökad trygghet för sjuksköterskan i 

bedömningen av den svårt sjuka patienten. Utav de dödsfall som blev rapporterade till The 

National Reporting and Learning System i Storbritannien 2005 uppvisade 

journalgranskningen att cirka 15 % av patienterna som avled hade uppvisat mätbara symtom 

på svår sjukdom som inte hade blivit åtgärdade/observerade av omvårdnadspersonalen på 

sjukhus (Higgins, 2008).  Den forskning som är dokumenterad speglar i liten grad svenska 

förhållanden, utan är internationell och främst utförd i Australien, USA och Storbritannien. 

 

MIG på SÄS, Borås. 

Den medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) var under hösten 2005 till och med våren 

2006 pilotavdelning för införande av MIG på SÄS. Dock uppstod inga oklarheter eller 

incidenter med patienter som försämrades utan de bedömdes som ”friska” det vill säga IVA 

fick nästan aldrig några MIG uppdrag att bedöma. En möjlig orsak kunde också ha varit dålig 

introduktion och omorganiseringar inom enheten. Introduktionsmaterialet omarbetades och 

introduktionen/utbildningstillfället förlades därefter på neutral plats. Tanken var här att 

omvårdnadspersonalens ordinarie patientarbete inte skulle störa under utbildningstillfället. 

Nya samarbetspartner, det vill säga andra vårdavdelningar tillfrågades om medverkan. Under 

hösten 2006 kontaktade därför ansvariga för MIG på IVA vederbörande verksamhetschefer på 

infektionskliniken och de opererande avdelningarna på SÄS för att få deras godkännande att 

introducera deras personal i MIG. Därefter har successivt hela sjukhusets kliniker 

introducerats i MIG - konceptetet förutom barn och psykiatri kliniken. Från och med våren 

2009 kan hela sjukhuset använda sig av MIG. 

 

Utbildningstillfället bygger på en två timmar lång utbildning. Platsen har varit IVA:s 

konferensrum. Utbildningen har vänt sig till all omvårdnadspersonal på de aktuella 

vårdavdelningarna som ingår i konceptet. Utbildningsprogrammet ALERT har varit grunden 

och inspirationskällan i utbildningstillfället. Det är deltagarna i MIG teamet som är utbildare.  

Både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på de involverade vårdavdelningarna har fått 

samma utbildning. Konceptets syfte är att med enkla mätmetoder och kontroller av parametrar 

som andningsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur, medvetandegrad samt urinproduktion 

upptäcka symtom och tecken i ett tidigt skede, det vill säga när något organsystem börjar 

svikta hos patienten. Till sin hjälp har vårdpersonalen ett mätinstrument i form av ”en sticka” 

i fickan där de kan lägga ihop de olika parametrarna och se vad de tillsammans genererar för 

poäng. Ett exempel är: puls 110/minut ger 1 poäng, temperatur 38.5 grader ger 2 poäng, 

andningsfrekvens 20/min ger 1 poäng och systoliskt blodtryck 90 ger 1 poäng vilket ger 5 

poäng sammanlagt (figur 1.). Det som är viktigt med mätningen och observationerna är att 

den görs flera gånger under dygnet för att kunna jämföras och på så sätt ses trend och 

utveckling. 
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Figur1. Beskrivning av Modified Early Warning Score =  (MEWS). 

 

 
 

På SÄS är det fem poäng eller mer, eller om man känner allvarlig oro för patientens tillstånd 

som ger sjuksköterskan mandat att söka MIG. Kontakten med MIG innebär att sjuksköterskan 

söker avdelningsläkaren eller jour samtidigt som han/hon söker anestesiläkaren för en MIG 

bedömning. Anestesiläkaren kontaktar i sin tur en IVA-sjuksköterska och dessa två uppsöker 

tillsammans den avdelning där den svårt sjuka patienten befinner sig. Tillsammans med 

sjuksköterskan på vårdavdelningen och den ansvarige läkaren där görs en helhetsbedömning 

angående patientens situation och tillstånd (Svensson & Anderson, 2004). Bedöms det att 

patienten skall kvarstanna på vårdavdelningen så kan IVA-sköterskan vara vårdavdelningens 

sjuksköterska behjälplig med praktiska vårdhandlingar under några timmar, men framförallt 

ge stöd via telefon för att övervaka att patienten förbättras av de åtgärder som vidtagits. Blir 

inte patienten förbättrad görs en ny bedömning eller patienten flyttas till IVA. MIG-teamet 

kan kontaktas dygnet runt på Borås sjukhus men skall inte blandas ihop med ett akutlarm. 
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PROBLEMFORMULERING 

MIG är ett koncept som bygger på att se symtom och tecken hos patienter från ett 

helhetsperspektiv och att inte enbart utgå ifrån diagnostänkande. Det innebär att 

vårdpersonalen använder bland annat den ”kliniska blicken”, en metafor som används för att 

beskriva intuitiv kunskap som förvärvats genom bland annat klinisk erfarenhet (Lyneham, 

Parkinson & Denholm 2008 ; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003), 

tillsammans med kontroll av enkla mät- och observationsvärden. Alla patienter bedöms 

utifrån samma mall för att det tidigt skall kunna upptäckas om något organsystem sviktar. Det 

är av stor betydelse för svårt sjuka patienter att förändringar upptäcks i tid för att kunna 

minimera deras lidande. Här avses inte enbart det lidande som sjukdom i sig ger upphov till 

eller det existentiella lidande som situationen orsakar, utan vårdares oförmåga att i tid 

upptäcka tidiga förändringar i patientens hälsotillstånd kan också orsaka ett för patienten 

onödigt lidande, det vill säga vårdlidande (Eriksson, 1994). Ett annat syfte med MIG är därför 

också att öka patientsäkerheten. 

 

Upplever sjuksköterskorna på vårdavdelningarna där konceptet är infört att de är hjälpta av 

MIG i sitt dagliga arbete? Är det lättare att tänka utifrån symtom och tecken på ohälsa istället 

för medicinsk diagnos i bedömningen av patienter? Är MIG ett redskap som ger 

sjuksköterskan större tyngd för/i sin bedömning i dialogen med läkaren? Innebär MIG en 

ökad trygghet i arbetet för sjuksköterskor med svårt sjuka patienter genom att de kan be om 

en MIG bedömning? Motsvarar konceptet förväntningarna, får sjuksköterskor den hjälp de 

förväntar sig av MIG?  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har när det gäller att arbeta med MIG 

konceptet.  

Följande forskningsfrågor har därför väglett studien: 

Underlättar MIG konceptet sjuksköterskors arbete på vårdavdelningen med svårt sjuka 

patienter? 

Underlättar MIG konceptet sjuksköterskors tvärprofessionella arbete? 

 

 

METOD 
Den kvalitativa ansatsen 

 

Det vetenskapliga perspektivet till denna studie är en kvalitativ ansats. Litteratur har sökts via 

databaserna Cinahl och Pubmed  med sökorden: critical care, medical emergency team, 

teamwork, cooperate, outreach services. Datainsamling har skett med hjälp av kvalitativ 

forskningsintervju (Kvale, 1997). Kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007; Hsieh & 

Shannon, 2005; Isaksson, Graneheim & Åström, 2009) har valts som metod för analys av 

intervjuerna.  

 

I en kvalitativ studie söker forskaren djupare förståelse för problemet som skall beskrivas och 

oftast sker datainsamlingen genom intervjuer (Kvale, 1997). Forskaren är intresserad av att få 

veta mer om mänskliga egenskaper såsom erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder. Den 

kvalitativa ansatsen präglas av öppenhet och följsamhet mot det fenomen som skall 

undersökas. Att arbeta med kvalitativ metod ger forskaren en möjlighet och tillåtelse till ökad 

insikt i problemet genom att se med nya ögon och fantasifullhet på problemet (Burns & 
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Grove, 2005). Metoden tar till vara varje deltagares unika möjlighet att få sin mening hörd 

och leder genom analysfasen till djupare förståelse för det fenomen som undersöks. På så sätt 

leder användandet av kvalitativ metod till en annan förståelse och kan på så sätt också 

förändra arbetssätt inom vården. Reflektion för att abstrahera och lyfta innehållet i texten är 

också en viktig aspekt i den kvalitativa ansatsen för att nå en djupare mening i innehållet 

(Burns & Grove, 2005; Morse, 1991). Den kvalitativa ansatsen tillför forskningen andra 

nyanser och annat språkbruk som den kvantitativa forskningen inte kan återge på samma sätt 

(Burns & Grove, 2005). van Manen (1997) betonar vikten av hur vi använder oss av språket 

för att återge det vi undersöker i det som han kallar mänsklig vetenskap. Nyfikenhet och 

lyhördhet för variationer i det som återspeglas i materialet, för att upptäcka/se innebörder, 

betydelser och nyanser som leder fram till djupare förståelse för problemet, är därför viktigt 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Granskär & Graneheim, 2008). Den kvalitativa 

ansatsen har sin styrka i att beskriva människors samspel och upplevelser och vi kan på så sätt 

få större förståelse för varför människor handlar som de gör. Den kunskapen har stor 

betydelse för mötet och i arbetet med svårt sjuka patienter (Burns & Grove, 2005; Starrin & 

Svensson, 1994). 

 

Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett redskap för att kunna nå en djupare förståelse för 

innebörd och innehåll i det problem som forskaren vill belysa (Kvale, 1997). Det centrala i 

intervjun är den intersubjektiva interaktionen, det vill säga samspelet och öppenheten mellan 

intervjuperson och intervjuare (Starrin & Svensson, 1994). I en kvalitativ forskningsintervju 

är intervjuaren delaktig i det resultat som intervjun mynnar ut i. Intervjuaren bör dock vara 

observant på sig själv för att inte styra innehållet i intervjun (Granskär & Graneheim, 2008). 

Förförståelsen för problemet som studeras är både en tillgång och en belastning i samtalet 

med intervjupersonen. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) är tyglandet av 

förförståelsen en förutsättning för att kunna vara öppen och följsam mot informationen i 

intervjun för att nå djupare förståelse av problemet.  

 

I den aktuella studien genomfördes inledningsvis fem intervjuer med sjuksköterskor från de 

olika aktuella vårdavdelningarna. För att kunna erhålla ett rikare datamaterial vad gäller 

innehåll utökades antalet intervjupersoner med fyra sjuksköterskor till totalt nio stycken. 

Intervjuerna inleddes med följande fråga: Kan du berätta för mig om en situation då du har 

använt dig av MIG konceptet? Utifrån den inledningen ställdes öppna följdfrågor som: Hur 

tänkte/kände du då? Kan du berätta mer om det? Därefter transkriberades intervjuerna 

ordagrant av författaren. 

 

Deltagare 

Tillåtelse att genomföra studien samt att få hjälp med att tillfråga intervjupersoner 

förmedlades genom personlig kontakt via telefon, mail och besök på avdelningarna med 

berörda verksamhetschefer och avdelningschefer (bilaga1). Följande urvalskriterier angavs: 

intervjupersonerna skulle ha arbetat på avdelningen helst sedan MIG startade och varit med 

om en eller flera MIG bedömningar. De skulle också representera olikheter i ålder, kön och 

erfarenhet i yrket. Intervjupersonerna gavs skriftlig information angående studien, där de 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt. 

 

Fem sjuksköterskor på de vårdavdelningar som har infört konceptet tillfrågades om 

deltagande via sina avdelningschefer. Fyra sjuksköterskor tillfrågades personligen via telefon 

efter genomgång av protokoll för MIG bedömningar som finns på IVA för 
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statistikanvändning. Intervjun som spelades in med bandspelare ägde rum i ett ostört rum och 

intervjupersonerna bestämde själva platsen. En del valde att komma till IVA och genomföra 

intervjun en del ville vara kvar på sin hemavdelning. Intervjuerna varade mellan 26 – 62 

minuter, intervjupersonernas ålder var mellan 23 - 42 år och deras erfarenhet som 

sjuksköterskor var allt ifrån nyfärdig till nio års erfarenhet som sjuksköterska. Intervjuerna är 

genomförda under februari till maj 2009. 

 

 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen förekommer i olika former. I detta arbete har en 

konventionell och induktiv ansats använts (Hseih & Shannon, 2005). Det innebär en 

förutsättningslös analys av texterna genom att beskriva variationer och att identifiera 

skillnader och likheter i textmaterialet. Genom att intervjuerna transkriberats till en text så 

skapas föremål för analys, en analysenhet. Därefter identifieras meningsbärande enheter som 

plockas ur texten, det vill säga det är dessa som är grunden i resultatet. Meningsenheterna 

kondenseras vilket innebär att texten reduceras samtidigt som det centrala innehållet bevaras. 

Därefter abstraheras innehållet och koder bildas vilket leder till en högre logisk nivå. Att 

abstraktionen överensstämmer med innehållet kontrolleras genom jämförelser med 

meningsenheter och kondenserad text. Koderna bildar underkategorier vilka i sin tur till slut 

bildar kategorier som utgörs av flera koder med liknande innehåll. Ur denna process kan en 

”övergripande kategori” abstraheras som utgör den röda tråden av resultatet från kategorierna 

(Granskär & Graneheim, 2008; Hseih & Shannon, 2005; Isaksson, Graneheim & Åström, 

2009). Analysprocessen strävar hela tiden mot att abstrahera texten ur de olika nivåerna för att 

skapa djupare förståelse för resultatet.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjutillfället och lyssnades och 

genomlästes flera gånger av författaren innan själva analysprocessen påbörjades. Författaren 

strök under de meningsbärande enheterna i texten och kondenserade dem. De meningsbärande 

enheterna flyttades över till ett annat dokument och kodades efter vilken intervju det var för 

att kunna härledas bakåt senare i processen. Meningsenheterna klipptes ur och ett 

puzzelliknande arbete tog vid genom att flytta runt de olika enheterna och sätta dem i olika 

koder. Ur detta puzzelarbete framkom ett mönster och till slut sju underkategorier som bildar 

tre kategorier.  
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Tabell 1. Beskrivning av analys arbetet. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering/Koder Underkategorier Kategorier 

"jättebra redskap för 

att se en försämring 

eller förbättring" 

"det är ett ganska 

enkelt system... de 

här kontrollerna gör 

man ju ändå på en 

patient som inte mår 

så bra" 

Lätt att se 

förändringar 

 

 

Enkelt system inga 

svåra kontroller 

MEWS skalan är 

konkret och lätt att 

använda 

MIG ett systematiskt 

arbetssätt som inger 

trygghet för 

sjuksköterskan 

"ett par gånger har 

det också varit att 

man tagit över en 

patient som varit lite 

instabil på dagpasset 

och då Miggar man 

om det om man säger 

på kvällen" 

"att man andas 

hastigt, är blek eller 

när man tar i 

patienten känns den 

varm tänker jag 

räknar väl ut MIG 

poängen" 

 

Fortsatta kontroller 

och uppföljning 

 

 

 

 

 

 

Använder MEWS för 

att bedöma patienten 

 Motiv till varför 

MEWS kontroller 

görs  

 

"det är tydligt vi 

pratar om samma sak 

vi pratar om samma 

poäng och det är 

värderat till samma" 

"jag har en känsla av 

att det inte är bra ger 

inte samma tyngd 

som att den här pati-

enten har MEWS 5" 

Det är tydligt vi pratar 

samma saker 

 

 

 

Mer tyngd åt 

bedömningen med 

MEWS 

Samma språk ger 

tydlighet i 

bedömningen 

 

"när det startade 

tyckte jag att det 

kändes jättebra som 

projekt att få hjälp i 

akuta situationer" 

"det kanske inte är 

bra men man kan inte 

säga det efter en 

gång eller två gånger 

man måste ju prova 

och sedan utvärdera" 

Samarbete i akuta 

situationer 

 

 

 

Man måste ju prova 

och sedan utvärdera 

MIG bidrar till 

förändring 

Tvärprofessionellt 

samarbete ökar 

patientsäkerheten och 

utvecklar vården 
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"det kändes väldigt 

bra att de kom och 

tog över där ett annat 

tänk och så" 

"ett jättebra arbetssätt 

när det funkar när det 

verkligen blir ett 

team som kommer 

och man kan 

diskutera runt 

patienten och hjälpa 

till och stötta och 

kolla och även få den 

återkopplingen" 

En högre kompetens 

 

 

 

Bra arbetssätt när det 

fungerar 

Samarbete över 

klinikgränserna 

gynnar arbetsklimatet 

och patientsäkerheten 

"min upplevelse är 

att det tar lång tid 

innan det fungerar" 

"de första gångerna 

kändes det som det 

var lite mer arbete 

och ändå blev det 

som det var innan" 

Det tar lång tid innan 

det fungerar 

 

 

 

Mer arbete till ingen 

nytta 

Invanda mönster 

svåra att förändra 

Förbättringsområden 

i konceptet 

 

 

”ibland känner man 

sig otrygg och jag 

jobbar ju på nätterna 

och det är framförallt 

då" 

"det är frustrerande 

bara att man får göra 

så gott man kan och 

ge de ordinationer 

man kan och 

övervaka och ta 

kontroller” 

Känns otryggt framför 

allt på natten 

 

 

 

Frustrerande att man 

får göra så gott man 

kan 

Frustration över att 

inte räcka till 

 

 

 

Etiska aspekter 

Studien kräver ingen etisk prövning. Däremot har jag följt SFS, lag 2003:460 över hur 

materialet skall behandlas för att skydda intervjupersonerna och deras data. 

Intervjupersonerna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och vad 

deltagandet i studien innebar (bilaga 2). Intervjupersonerna fick även ge skriftligt 

dokumenterat samtycke där de gav sin tillåtelse att använda materialet till undersökningen. 

Jag klargjorde muntligt med tydlighet vid intervjutillfället att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avsluta sitt deltagande i studien utan konsekvenser och att deras del i 

materialet då togs bort. Allt material har behandlats konfidentiellt och de inspelade 

intervjuerna och utskrifterna har förvarats i ett låst utrymme och det är bara min handledare 

som har läst materialet. Efter att studien har blivit godkänd kommer allt intervjumaterial att 

arkiveras på Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras med hjälp av tre kategorier tillsammans med respektive 

underkategorier:  

 

 

MIG ett systematiskt arbetssätt som inger trygghet för sjuksköterskan. 
 

MEWS skalan är konkret och lätt att använda.    

 

Sjuksköterskorna upplevde att Mews skalan (fig 1, sid 4) underlättade deras arbete med att 

bedöma den svårt sjuka patienten på många sätt. Framför allt gav den en tydlighet över vad 

det var som avvek från det normala och gav klara riktlinjer över hur sjuksköterskan skulle 

agera. 

 

 "det är ett bra och lätt redskap för att utvärdera hur patienten mår" 

 

Det upplevdes även som en trygghet att använda MEWS skalan och förhålla sig till 

riktlinjerna i konceptet när man kontrollerade en svårt sjuk patient. Sjuksköterskorna kände att 

det fanns ramar som de kan förhålla sig till när de vårdar och tar ansvar för den svårt sjuka 

patienten genom att använda kortet med MEWS mallen och följa riktlinjerna. Det gav en 

säkerhet för sjuksköterskan att veta att det är detta som hon har att förhålla sig till i 

bedömningen av patienten. 

”när man har den där känslan och man kan inte visa på något sätt .... nu kan 

jag verkligen visa här att nu har jag fått ihop så här många poäng efter den här 

skalan" 

 

MEWS skalan upplevdes även som lätt att förstå och följa. Det är konkreta mätvärden som all 

personal vet vad de står för och som är lätta att mäta. Det är inga svåra kontroller och de tar 

inte speciellt lång tid att utföra. Många av kontrollerna görs kontinuerligt i det dagliga arbetet 

med patienten men har inte tidigare knutits samman utan har bara varit enstaka värden var för 

sig. Med MEWS blev det större tydlighet att patienten avvek ifrån normala mätvärden fast 

patienten kanske inte upplevdes så sjuk av personalen. När man är ny i sin yrkesroll så 

underlättade detta arbetssättet för att lättare upptäcka om patienten avvek från det normala. 

Även vid personalbyte så blir patientens tillstånd bedömt på samma sätt efter samma 

mätvärden och kriterier. 

"vissa patienter som man kanske inte upplever dom som jättedåliga egentligen, 

men ändå samlar de på sig fem poäng" 

"det är ju dels när man tar över en patient som har varit lite sådär så känns det 

tryggt tycker jag  för det är ett konkret mätande" 

 

Varför gör sjuksköterskorna kontrollerna. 

När sjuksköterskorna börjar göra systematiska kontroller över patientens tillstånd beror på 

olika faktorer som rutiner på avdelningen, ordinationer, sjuksköterskans erfarenhet och de 

påtagliga tecken de ser på att patienten inte mår väl. Vissa avdelningar hade väl utarbetade 

arbetsrutiner sedan tidigare över hur ofta och när de skall kontrollera patienterna med 

konkreta mätmetoder såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur och 

urinproduktion. 

"det är inte alltid vi tar så täta MEWS kontroller men de vanliga kontrollerna 

tar vi en gång i timman" 
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De flesta av sjuksköterskorna reagerade på att de kliniskt upplevde att patienten var försämrad 

och uppvisade klara fysiska symtom på försämring eller att de "vanliga kontrollerna" som 

utfördes på avdelningen började avvika mer och mer. De jämförde ofta med "när jag såg 

patienten igår" eller att de genom att läsa vad som var dokumenterat blev uppmärksammade 

på att det kunde vara risk för patienten. Även vissa diagnoser och patienter som är multisjuka 

gjorde att sjuksköterskorna blev extra observanta på just den individen. 

"att man andas hastigt, är blek eller när man tar i patienten känns den varm 

tänker jag , räknar väl ut MIG poängen då" 

"att man ser att det är något som börjar hända och man kontaktar er på ett 

tidigt stadium för att få en bedömning och hjälp" 

 

Flera av sjuksköterskorna sade under intervjuns gång att de kunde bli bättre på att kontrollera 

patienternas konkreta mätvärden och tänka i MIG konceptets tankebanor oftare. De 

reflekterade själva under intervjuns gång att det borde vara självklart att använda det i 

samband med att patienter kommer in akut och patienter som genomgått större operativa 

ingrepp. 

"om det kommer någon från AVC skulle man kanske göra en MIG kontroll när 

de kommer om det är något oklart och så där för att ha ett utgångsläge om de 

försämras" 

"nyopererade patienter som kommer upp att man kanske har ett utgångsläge" 

 

Några uttryckte även att man borde använda sig av MIG mer, utnyttja konceptet oftare för att 

ta hjälp i vården av den svårt sjuka patienten. Sjuksköterskorna upplevde att de kanske ibland 

väntade för länge med att göra kontrollerna. Detta ledde till att patienten oftast var mycket 

påverkad i sina vitala parametrar innan man började med kontrollerna. En sjuksköterska 

uttryckte att hon på grund av erfarenhet ibland kände att hon kunde ha lite is i magen med att 

söka MIG trots att patienten hade fem poäng. Hon kände att hon hade kontroll på situationen 

på grund av andra situationer hon kunde härleda till. 

"så känner jag att fem poäng, jag kan nog avvakta någon timme" 

 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de kände att någonting var på gång, att de hade en 

magkänsla eller att det var någonting som inte stämde när de uppmärksammade att patienten 

inte mådde väl. Under intervjuns gång kom det flera gånger fram att det var någonting som 

sjuksköterskan byggde upp med tiden att den känslan kom av erfarenhet.  

”man kan ju läsa ögon, läser mimik, till färgen i ansiktet till alltså bara titta på       

andningsfrekvensen hur andas patienten" 

"det var en känsla jag fick när jag träffade patienten, jag träffade patienten       

dagen innan det stod inte rätt till" 

 

Samma språk ger tydlighet i bedömningen. 

Sjuksköterskorna upplevde att det har blivit lättare att få gehör för sin bedömning sedan MIG 

konceptet infördes på grund av att alla använder samma språk. Tidigare kunde det vara svårt 

att förmedla per telefon till läkaren hur sjuk patienten var - nu är det tydligare alla talar 

samma språk. De uttryckte även att det förmodligen underlättade för de nya sjuksköterskorna 

att lättare hävda sig och beskriva patientens situation i dialogen med läkaren. Det ger mer 

tyngd i dialogen med läkaren över sjuksköterskans bedömning av patienten när hon använder 

sig av MEWS skalan.  

"jag har en känsla av att det inte är bra ger inte samma tyngd som man säger 

att den här patienten har MEWS 5" 
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"det är tydligt vi pratar samma sak vi pratar samma poäng och det är värderat 

till samma" 

"lite lättare att stå på sig mot läkarna" 

 

En annan aspekt som också MIG kunde tydliggöra var vilken vårdnivå patienten skall vårdas 

efter. En MIG bedömning kunde leda till att patientens vårdbehov och vårdnivå blev klarlagd 

i det tvärprofessionella mötet som initierades mellan olika yrkesgrupper på grund av MIG 

konceptets riktlinjer. 

 

 

Tvärprofessionellt samarbete ökar patientsäkerheten och utvecklar vården. 

 
MIG bidrar till förändringar. 

Inför starten av MIG så hade det varit blandade känslor. Vissa hade positiva tankar inför detta 

och såg det som ett sätt att kunna få hjälp med svårt sjuka patienter i ett akut skede medan 

andra hade känt stor förändringströtthet. Det är förändringar hela tiden som pågår i vården och 

i vissa skeden blir det för mycket och leder till att personalen orkar inte ta till sig allting. Men 

samtidigt som intervjupersonerna uttryckte att det kan bli för mycket så underströk de att 

allting bör provas innan det kan förkastas att utvärdering är viktig. 

"jag tror på att man hela tiden måste titta på vad vi kan förändra och förbättra 

men det får inte bli för mycket" 

 

En farhåga var även att personalen på vårdavdelningarna skulle få vårda mycket sjukare 

patienter efter införandet av MIG att "IVA patienter" skulle vårdas på avdelningen. 

Intervjupersonerna uttryckte att deras sjuksköterskekolleger hade anammat konceptet och att 

de trodde att de flesta arbetade efter konceptet med svårt sjuka patienter. Samarbetet omkring 

den svårt sjuka patienten med undersköterskorna fungerade oftast gott och de hjälptes åt med 

att utföra kontrollerna samt att undersköterskorna påkallade sjuksköterskans uppmärksamhet 

om de upptäckte att patienten försämrades. Intervjupersonerna berättade att undersköterskorna 

uttryckte sig inte i MEWS skalans termer men de såg när någon blev försämrad eller avvek i 

kontrollerna och påkallade då uppmärksamhet.  

"de är inte alltid att de (undersköterskorna) tänker riktigt i de banorna att räkna 

poäng, de uppmärksammar och kommer med informationen" 

 

Det fungerade bra med hur sjuksköterskorna introducerade varandra på avdelningarna i 

konceptet. De delgav sina kolleger informationen om MIG när de hade någon som gick 

bredvid och flera uttryckte att den MIG ansvarige på avdelningen höll i informationen för den 

nyanställde. Det var oklart om det fanns med på introduktionsmaterialet på avdelningarna och 

hur de andra yrkeskategorierna får informationen om MIG. Några av intervjupersonerna 

uttryckte att de trodde att läkarna kunde känna ett stöd i detta med MIG och att de hade varit 

snabba på att ta till sig konceptet. 

"nu tror jag faktiskt att de kan känna stöd i den här MEWS skalan också" 

"vissa av dem när det var nytt så tänkte man kanske inte efter de termerna med 

MEWS då tyckte de använd MEWS då" 

 

En av intervjupersonerna uttryckte att det var en ny roll att arbeta i teamet med läkaren så nära 

i patientvården omkring den svårt sjuka patienten. Sjuksköterskorna på vårdavdelningarna 

arbetar sällan tillsammans med läkaren i den nära patientvården utan utför oftast bara deras 

ordinationer. Men med MIG blev det påtagligt att alla personalkategorier arbetade 

tillsammans nära patienten. 
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"det är en annan roll som jag och jag tror att  andra med mig ute på 

avdelningen är ovana vid" 

 

Förslag som framkom under intervjuerna om vad som kunde förändras i konceptet nu när det 

hade varit igång en tid var att även sjuksköterskan på IVA skulle bli kontaktad vid sökning av 

MIG. Ett annat förslag som framfördes var att IVA sjuksköterskan kunde komma själv och 

göra den första bedömningen av patienten och att MIG skulle fungera på liknande sätt som 

kontakten med smärtsjuksköterskan. Det var också viktigt att det var en fristående 

organisation som alltid var tillgänglig.  

 

Samarbete över klinikgränserna gynnar arbetsklimatet och patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna upplevde stora fördelar med MIG när det gällde samarbete över 

klinikgränser och att reviren suddades ut mer och mer. De kände att de fick både praktisk och 

känslomässigt ett stöd i vården av den svårt sjuka patienten av MIG teamet. MIG konceptet 

ingav trygghet och stöd för sjuksköterskan på vårdavdelningen. Känslan som förmedlades var 

positiv i kontakten med MIG och det kändes som om det var bättre att ringa en gång för 

mycket än för lite.  

"där kände man sig verkligen i trygga händer när de väl kom för det kändes som 

om de hade full koll" 

 

Den högre kompetensen hos MIG teamet gav trygghet till sjuksköterskan på vårdavdelningen 

när en patient blir försämrad. Sjuksköterskorna upplevde att tillgängligheten för det mesta var 

god och att det inte spelade någon roll vilken tid på dygnet hjälpen behövdes. MIG var alltid 

tillgängligt. Fördelen var också att en dialog skapades kring patientens vårdbehov och att det 

gav möjlighet till följdfrågor och reflektion.  

"man får ett annat stöd av MIG gruppen när de kommer" 

 

Sjuksköterskorna upplevde att den ansvarige läkaren på avdelningen kände trygghet i att MIG 

fanns. Det hände att läkaren själv föreslog kontakt med MIG för att få hjälp med den svårt 

sjuka patienten och på jourtid kändes det som " backup" om jouren var upptagen på annat håll 

så fanns alltid MIG att kontakta. Arbetssättet gjorde att sjuksköterskorna kände att de kom 

närmare en högre kompetens att MIG hade gjort det lätt tillgängligt att komma åt den 

kompetensen. Konceptet hade öppnat upp ett positivt samarbete som gynnar båda parter och 

fram för allt patienten. 

” jag tycker att man fått en annan relation till IVA ska jag inte säga men ett 

annat samarbete" 

 

Sjuksköterskorna var mycket nöjda med uppföljningen av MIG bedömningarna. De var 

positivt överraskade att IVA sjuksköterskan ringde tillbaks och kontrollerade hur det gick för 

dem och hur patienten mådde och att de blev bekräftade. Det betydde oerhört mycket för 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen att de kände stöd ifrån IVA sjuksköterskan.  

"hon ringde tillbaka till mig inte att jag skulle ringa, jag skulle kontakta om det 

blev någon försämring tidigare men hon ringde ändå tillbaka och stämde av " 

 

Även om patienten inte förbättrades trots vidtagna åtgärder efter MIG bedömningen så kom ju 

personal ifrån IVA tillbaks och transporterade patienten ner till IVA för vidare vård. Det 

underlättade också för sjuksköterskan i hennes arbete på vårdavdelningen. De ordinationer 

som gavs av narkosläkaren var också tydliga och lätta att följa. 
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Förbättringsområden i konceptet. 

 
Invanda mönster svåra att förändra. 

Det var flera aspekter som kom fram i intervjuerna som talade om att det inte hade varit 

tillfredställande i kontakten med MIG. Flera av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde 

att det tog för lång tid innan det etablerades en kontakt med MIG och att de fick dålig respons 

ifrån narkosläkaren. De kände att patienterna hann bli så försämrade innan de fick den hjälp 

de behövde. Sjuksköterskorna var även förvånade och reagerade över att man i telefon kunde 

säga "att det här är ingenting för oss". Att behöva argumentera för en MIG bedömning 

skapade misstroende och besvikelse för konceptet. 

"när man gör som det är tänkt men sedan så fungerar det ändå inte och det är 

inte så mycket för min skull utan det är ju för patientens skull" 

 

Kritiken var också att MIG teamet inte upplevdes som något team utan att det var mer som det 

alltid hade varit, "en narkoskonsult" det vill säga besök av en expert. Detta minskade 

motivation till att göra kontrollerna och räkna MEWS när det ändå inte leder till någon 

förbättring för patienten. 

"det har inte varit hela teamet någon gång då jag jobbat" 

Flera av intervjupersonerna uttryckte även att det kändes som om det fanns okunskap om hur 

konceptet skulle fungera och att informationen inte hade nått ut hela vägen. Någon hade också 

varit med om att den läkare hon sökte inte hade vetat vad MIG var för någonting. 

"det var så jag upplevde det lite grann i början att vissa verkade ha kunskapen 

om det och andra inte" 

 
Frustration över att inte räcka till. 

Det som alla intervjupersonerna uttryckte som ett stort problem var att det var svårt att ha en 

svårt sjuk patient på avdelningen. Det är så personalkrävande och att det oftast inte finns så 

mycket personal att det känns säkert att vårda patienten. Framförallt nattetid är bemanningen 

låg och då är det svårt för sjuksköterskan att kunna ha den kontroll som behövs för att känna 

sig trygg då en svårt sjuk patient kräver mycket tillsyn och åtgärder. 

"man kan känna att det är bara att hoppas att det inte händer någonting med 

någon annan" 

 

Det framkom en underliggande frustration över att inte kunna göra mer och att känna 

otrygghet med att ha en så svårt sjuk patient kvar på avdelningen. Patienterna som är 

inneliggande är oftast multisjuka och behöver generellt mer tillsyn än tidigare. 

"det är frustrerande bara att man får göra så gott man kan och ge de 

ordinationer man kan och övervaka och ta kontroller" 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion. 

Ett av de övergripande resultaten i min studie var att sjuksköterskorna kände en trygghet med 

MIG konceptet. MEWS skalan upplevdes som lätt att följa och konkret. Möjligheten att ta 

hjälp av en högre kompetens när sjuksköterskorna vårdade en patient på vårdavdelningen som 

försämrades och blev påverkad i sina vitala parametrar kändes tryggt. Sjuksköterskan Eva 

Rosell (2008) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) understryker samma sak i sitt 

examensarbete att sjuksköterskorna på SU upplevde MIG som en trygghet att kunna få 

professionell hjälp snabbt genom att kontakta teamet. Även andra internationella 

undersökningar (Thomas, Force, Rasmussen, Dodd & Whilldin, 2007; Rankin, 2006; 

Salomonson et al, 2006) styrker mitt resultat angående trygghetsaspekten. Sjuksköterskorna 

känner att MIG teamet är en resurs som inger trygghet och högre kompetens i vårdandet av 

den svårt sjuka patienten. Även om teamens sammansättning ser olika ut världen över och 

kriterierna kan skilja sig åt så är vinsten för sjuksköterskorna att de känner att MIG fungerar 

som ”back-up” i vården av den svårt sjuka patienten. En annan aspekt som ökade 

tryggheten/säkerheten var att MEWS skalan gjorde att alla yrkeskategorier använde samma 

språk som en slags kod. MEWS gav också mer eftertryck och tydlighet till bedömningen 

beroende på hur många poäng patienten uppnådde. Riktlinjerna i konceptet är ju utformade så 

att sjuksköterskan skall kunna påkalla hjälp efter egen bedömning och information till läkaren 

om den svårt sjuka patienten vilket stärker sjuksköterskans beslutsfattande. Andrews och 

Waterman (2005) hävdar att genom att mäta patientens försämring med konkreta mätvärden 

och använda medicinska termer tydliggör sjuksköterskan hur patienten mår och får lättare 

gehör för sin bedömning vilket överensstämmer med intervjupersonernas uppfattning. 

Berland (2005) menar att rutiner/riktlinjer runt den svårt sjuka patienten leder till trygghet för 

vårdpersonalen vilket i förlängningen ökar säkerheten i vården av patienten. Författaren 

menar att trygghet/säkerhet hör ihop som fenomen, känner man trygghet i det man utför så ger 

det ett säkert utförande i vårdandet (Berland, 2005). Att följa MIG konceptet i vården av svårt 

sjuka patienter leder på så sätt till ökad patientsäkerhet och trygghet för vårdpersonalen. 

Risken kan vara med standardiserade riktlinjer vilket MIG-konceptet är, att sjuksköterskan 

objektifierar patienten och slutar reflektera och utvecklas i sin yrkesroll. Kasén, Nordman, 

Lindholm och Eriksson (2008) ser detta som vårdlidande för patienten när inte en öppen och 

reflekterande vårdrelation skapas. 

 

En av orsakerna till varför sjuksköterskorna i studien började kontrollera patienterna var 

intuition, den ”kliniska blicken” eller magkänslan. Det är någonting som de flesta 

sjuksköterskor använder sig av i vårdandet och att det har stor betydelse för hur de vårdar 

patienten. Det var ofta det som gjorde sjuksköterskorna uppmärksamma på att någonting var 

på väg att förändras i patientens hälsotillstånd (Odell, Victor & Oliver, 2009). Benner (1999) 

har beskrivit den utveckling som sker med sjuksköterskan från novis till expert. Den ”kliniska 

blicken” bygger på den erfarenhet som sjuksköterskan införskaffar sig genom att möta olika 

situationer med patienten som leder till utveckling och ökad kunskap. Vissa sjuksköterskor 

kan därför avvakta med att kontakta hjälp därför att de känner att de har situationen under 

kontroll. Den kliniska blicken är medicinsk och diagnostisk men ”triggas” av en intuitiv 

känsla som ger sjuksköterskan ett budskap att agera på något sätt. Blicken, som 

sjuksköterskan utvecklar genom erfarenhet och reflektion, antar olika former som lyssnande, 

sökande, estetisk, hoppfull, medkännande och ansvarstagande (Lindahl, 2010; Madjar och 

Walton, 1999). Känslan kvarstannar och är ofta svår att ignorera och uppmanar till en åtgärd 

för att påkalla uppmärksamhet på att någonting inte stämmer med patienten (Lyneham et al, 



 15 

2008). Även Peden-McAlpine och Clark (2002) anser att det är helheten som sjuksköterskan 

har med sig både sin egen erfarenhet och kännedom över patientens hälsotillstånd, som gör att 

den erfarna sjuksköterskan kan ”läsa patienten” innan någonting visar sig som mätbart på de 

vitala parametrarna. De benämner detta ”nursing gestalt”. Denna blick gör att sjuksköterskan 

reagerar tidigare och gör att patienten kan få hjälp i ett tidigare skede och på så vis motverkas 

patientens ohälsa enligt författarna. Martinsen (2006) beskriver hur sjuksköterskan genom sitt 

professionella förhållningssätt i vårdandet bygger upp en kunskap i att kunna läsa patienten, 

genom att se helheten och reflektera kring vad hon ser. Sjuksköterskan utvecklar ett ansvar att 

stå upp för patienten och vara dennes talesman i lidande och sjukdom. Intervjupersonerna 

uttryckte det med: "det var en känsla jag fick när jag träffade patienten, jag träffade patienten 

dagen innan, det stod inte rätt till" och för den sjuksköterskan var det självklart att ta på sig 

rollen som patientens talesman.  

 

Ett ökat tvärprofessionellt samarbete är också en av vinsterna med MIG (Thomas, et al, 2007). 

Konceptet bygger broar mellan de olika enheterna i vårdkedjan som den svårt sjuka patienten 

möter. Den högre kompetensnivån som finns inom IVA:s väggar flyttar ut sina resurser på 

vårdavdelningarna. Min uppfattning är att i förlängningen ökar det kompetensen ute på 

avdelningarna genom att varje bedömning blir till ett inlärningstillfälle. Fördjupade kunskaper 

kring omhändertagande av den svårt sjuka patienten är också en av vinsterna som återkommer 

i de internationella studierna (Higgins, 2008; Rankin, 2005). Det gör också att 

handlingsberedskapen i att möta en patient som befinner sig i en hotande situation ökar, vilket 

leder till ökad patientsäkerhet. I Australien har man tagit konceptet ett steg vidare i utveckling 

genom att införa speciella ”ronder” som besöker avdelningarna två gånger per dag. Det består 

av ett team av sjuksköterskor som kontaktar avdelningarna för att se om det är någon patient 

som behöver extra tillsyn av professionella med högre kompetens. Detta vidareutvecklar 

samarbetet ytterligare i vården kring den svårt sjuka patienten (Lu Daly, Powers, Orto, 

Rogers, Dickinson, Fabris & Honan, 2007).  

 

 

Metod diskussion. 
Valet av metod var initialt självklart eftersom den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter 

att få fram upplevelser, tankar och reflektioner (Morse, 1994) som sjuksköterskorna på 

avdelningarna kunde förmedla avseende deras erfarenheter av MIG. I intervjusituationen 

betonade jag för intervjupersonerna att det var viktigt att de berättade om både negativa och 

positiva erfarenheter för utveckling av konceptet. Det första hindret som uppstod var för min 

egen del att upptäcka att intervju är en svår metod som tar tid att lära sig (Kvale, 1997). Det 

krävs oerhört mycket träning för att bli en bra intervjuare. Svårigheten men också utmaningen 

ligger i att kunna fånga upp och vidareutveckla det intervjupersonerna har att förmedla och att 

ha förmågan att hela tiden fokusera följdfrågorna under intervjun mot syftet på arbetet 

(Morse, 1991). Det var det som gjorde att fem planerade intervjuer istället blev nio stycken. 

Data blev på det sättet också mer rik på fakta att bygga resultatet på. Även om metoden är 

tidskrävande, fram för allt i skedet då alla intervjuerna skall transkriberas, kan jag ändå 

rekommendera att göra det tidsödande arbetet själv. Vinsten var att bekantgöra sig med texten 

och på så vis få en djupare förståelse och lättare kunna se nyanser i materialet när själva 

analysprocessen tar vid. Intervjupersonernas berättelser är sedan med i tankarna under hela 

processens gång. 

 

Under arbetets gång har jag hela tiden fått tygla min förförståelse angående MIG och vad 

konceptet står för eftersom det är ett område jag som sjuksköterska arbetar aktivt med att 

förändra och förbättra.  Framförallt i analysprocessen var det extra känsligt med förförståelsen 
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och jag fick hela tiden påminna mig själv om att se till hur talade texten till mig och att inte 

styra resultatet. Utan förförståelse däremot är det svårt att nå djupare insikt i den företeelse 

som skall undersökas. Dahlberg (2008) belyser vikten av att medvetandegöra sin förförståelse 

och att kritiskt reflektera kring den för att på så sätt kunna bibehålla sin öppenhet över det 

som skall undersökas. Dahlberg (2008) menar ändå att förförståelsen om den hanteras rätt 

berikar resultatets slutsats. Även Morse (1994) påtalar hur viktigt det är att ha goda kunskaper 

om det område forskaren tänker undersöka för att på så sätt kunna upptäcka ny kunskap. Dock 

bör forskaren medvetandegöra sin förförståelse och sätta den åt sidan under analysprocessens 

gång för att inte påverka resultatet. Under själva analysfasen då intervjutexten skulle 

reduceras till underkategorier som skulle bilda kategorier uppstod stor förvirring. Olika 

författare beskriver att det är precis så det är (Friberg, 2006; Hsieh et al, 2005; Granskär et al, 

2008; & Isaksson et al, 2009). Det var ett puzzelliknande arbete som i början spretade åt olika 

håll men som till slut kunde föras samman till en helhetsbild. Det svåra under denna process 

var att hålla tillbaka sin förförståelse och inte övertolka resultatet. En viss tolkning ingår alltid 

i metoden för att lyfta resultatet men detta måste hanteras med varsamhet (Granskär et al, 

2008). 

 

Trovärdighet i kvalitativ forskningen bygger på en noggrann redovisning av dataanalysen, 

lättillgänglig text och resultatets användbarhet i praktiken (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim 

& Lundman, 2004; Porter, 2007). Utan konkret och tillgänglig handledning så kan 

forskningsvärlden verka lite skrämmande. Det är därför av oerhörd vikt för 

"forskningsnovisen" att handledarskapet fungerar och att handledningstillfällena är en 

dynamisk process där ett utbyte av ideèr, kritik och beröm ingår (Burns & Grove 2005). Ett 

problem som skapades under arbetets gång var en viss grad av samvetsstress gentemot 

intervjupersonerna och gentemot mig själv på grund att det tog lång tid att bli klar med 

analysarbetet. Jag har haft en önskan om att snabbt kunna redovisa resultatet innan det man 

undersökt hade antagit en ny form i organisationen. Sandelowski och Barroso (2007) påtalar 

detta som ett vanligt problem inom forskning och att det är av vikt att ta detta i beaktande för 

att behålla trovärdigheten i resultatet. 

 

Slutsats. 

Alla intervjupersonerna uttryckte att de trodde på konceptet som helhet och tyckte att det 

kändes som ett bra arbetssätt. Konceptet hade varit i bruk cirka 1 - 2 år på de avdelningar där 

intervjupersonerna arbetade när intervjuerna genomfördes. Dock upplevde ju inte alla 

intervjupersonerna att de var nöjda med hur konceptet hade fungerat men de hade förståelse 

för att det tar tid att införa förändringar i organisationen. Under detta år sedan intervjuerna 

genomfördes har riktlinjerna i konceptet förändras något och en ny MEWS skala är införd 

som är lite mer utförlig. Resultatet av studien gör att MIG gruppen på IVA, SÄS fått belägg 

för att satsningen på att införa MIG på sjukhuset var ett riktigt beslut men att det tar tid att 

genomföra en organisationsförändring och få den att fungera fullt ut. Andra med liknande 

verksamheter har samma erfarenheter världen över. I maj 2009 var delar av MIG gruppen på 

ett stort internationellt symposium i Köpenhamn och det var liknande resultat och erfarenheter 

som redovisades där.  

 

MIG i framtiden. 
MIG är förmodligen bara en början på hur vi kommer att arbeta i framtidens sjukvård. Det 

ligger i tiden att se patienten i fokus och att vården skall komma till patienten och inte 

tvärtom. Det tvärprofessionella samarbetet kommer förmodligen också att öka inom alla 

områden inom hälso- och sjukvård för att ta till vara allas kompetens och effektivisera vården. 

Min förhoppning är att man nationellt i Sverige kan enas i att använda samma 
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mätvärden/skala och ha ungefär samma riktlinjer angående MIG så att det kan bli lättare att 

utvärdera effekterna av konceptet nationellt. Det är också en framgång om Svenskt 

Intensivvårdsregister kommer igång med registrering av MIG som det är planerat för att 

konceptet skall kunna utvärderas och vården förbättras. Utveckling av kursinnehåll i akut 

omhändertagande av svårt sjuk patient i alla vårdutbildningar och undervisning om 

vårdprogrammet ALERT vore av stort värde för samtliga yrkesprofessioner. Detta skulle öka 

patientsäkerheten. Förhoppningsvis kommer det fler rapporter ifrån andra orter i Sverige hur 

MIG konceptet utvecklas så att vi som arbetar med detta kan lära av varandra. Som 

forskningsläget är just nu i Sverige så är det mycket lite publicerat om hur MIG fungerar 

under svenska förhållanden. Forskning som studerar utvärdering och effekter för patienter 

vars situation bedömts enligt MIG – konceptet saknas och bör därför genomföras. 
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Till vederbörande verksamhetschefer och avdelningschefer på 

opererande specialiteter 

där Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) har introducerats dec 2007. 

 

Under våren 2009 planerar jag att genomföra en intervjustudie för att utifrån sjuksköterskans 

perspektiv på vårdavdelningen undersöka om MIG underlättar sjuksköterskans arbete med 

svårt sjuka patienter på vårdavdelningen. Resultatet av studien kommer sedan att ligga till 

grund för min magisteruppsats i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 

 

Jag är inskriven på Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås i kursen 

Examensarbete II. Jag arbetar som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Södra 

Älvsborgs sjukhus (SÄS) och jag ingår i den arbetsgrupp som har som mål att introducera 

MIG över hela sjukhuset i Borås. 

 

Jag ber därför om ert/ditt godkännande att genomföra studien. Dessutom behöver jag er hjälp 

med att få kontakt med sjuksköterskor på er klinik som kan tänka sig att delta i en intervju. 

Följande urvalskriterier gäller: sjuksköterskorna skall ha deltagit i en men helst flera MIG 

bedömningar på avdelningen, deras ålder, kön och erfarenhet i yrket bör variera. 

Sjuksköterskorna kommer att få ett separat brev när de gett sitt medgivande till att delta, samt 

information om studiens syfte och genomförande. Studien kommer att omfatta en eller flera 

sjuksköterskor från var avdelning, men totalt kommer åtta personer att intervjuas. 

Intervjun beräknas att ta cirka en timme och kommer att spelas in med hjälp av bandspelare. 

Bandmaterialet skrivs ut till en text som jag kommer att analysera med kvalitativ innehålls 

analys.  

 

Intervju materialet behandlas konfidentiellt. Det innebär att endast jag och min handledare 

Berit Lindahl, Universitetslektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås samt 

Postdoc vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet har tillgång till 

materialet. Allt material kommer att förvaras i låst utrymme under den tid vi inte arbetar med 

dem. Hanteringen av uppgifterna regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultatet 

kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. 

 

Tack på förhand för att ni hjälper mig att genomföra studien. 

Med Vänliga hälsningar 

Mona Sagström 

Specialistsjuksköterska inom Intensivvård 

Magisterstuderande vid Institutionen 

För Vårdvetenskap, Högskolan Borås 

Telefon arbete: 033-6163050 

Telefon hem: 033-240165Mobiltelefon: 0731 81 74 82  E-post: mona.sagstrom@vgregion.se 

mailto:mona.sagstrom@vgregion.se
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Till dig som är sjuksköterska inom opererande specialiteter. 

 

Under våren 2009 kommer jag att genomföra en intervjustudie. Syftet är att undersöka om 

Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) underlättar sjuksköterskors arbete med svårt sjuka patienter 

på vårdavdelningen. MIG är ett nytt koncept inom Södra Älvsborgs sjukhus. För att kunna 

utveckla och förbättra konceptet är det av stor vikt att ta reda på om modellen är till hjälp för 

sjuksköterskor på vårdavdelningen i arbetet med svårt sjuka patienter. 

 

Intervjun beräknas ta cirka en timma och spelas in på bandspelare. Den kommer att ske på en 

plats där vi kan samtala ostört. Du kan om du vill själv föreslå och välja rum. I annat fall kan 

jag reservera ett samtalsrum (”tornrummet”) som är beläget utanför entrén till IVA. 

Bandmaterialet skrivs ut till en text som jag kommer att bearbeta med en kvalitativ innehålls 

analys. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för min magisteruppsats i vårdvetenskap 

med inriktning mot omvårdnad. 

 

Intervju materialet behandlas konfidentiellt. Det innebär att endast jag och min handledare 

Berit Lindahl, Universitetslektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, högskolan i Borås samt  

Postdoc vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet, har tillgång till 

materialet. Allt material kommer att förvaras i låst utrymme under den tid vi inte arbetar med 

dem. Hanteringen av uppgifterna regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultatet 

kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. 

 

Jag har fått Ditt namn och telefonnummer av din avdelningschef och kommer under den 

närmaste tiden kontakta Dig för att bestämma en tid och plats som passar Dig för intervjun. 

Du får gärna kontakta mig om du har ytterligare frågor kring studien. Deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. 

 

Tack på förhand för din medverkan 

Med vänliga hälsningar 

Mona Sagström 

Specialistsjuksköterska inom Intensivvård 

Magisterstuderande vid Institutionen 

För Vårdvetenskap, Högskolan Borås 

Telefon arbete: 033-6163050 

Telefon hem: 033-240165 

Mobiltelefon: 0731 81 74 82 

E-post: mona.sagstrom@vgregion.se 

mailto:mona.sagstrom@vgregion.se

