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Sammanfattning    

 

Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan 

förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på 

sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har 

förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. Trots 

positiva effekter kan det vara svårt för sjuksköterskorna att veta när kontakt med MIG bör tas. 

Syftet var därmed att undersöka vårdavdelningssjuksköterskans erfarenheter av MIG-

konsultation. 

 

En kvantitativ ansats valdes i form av en enkätundersökning. Urvalskriterier var legitimerade 

sjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. 

Sjuttioen enkäter besvarades av de 116 som distribuerades vilket gav en svarsfrekvens på 61,2%. 

Enkäterna bearbetades och analyserades med hjälp av programmet Statistics Commuter License 

version 25 och Excel.  

 

Resultatet visade att de flesta vårdavdelningssjuksköterskor upplevde att MIG-teamet var ett bra 

stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter och att bedömningsinstrumenten MEWS 

(Modified Early Warning Score) och NEWS (National Early Warnig Score) var bra verktyg för 

bedömning av patienters tillstånd. Signifikanta skillnader framkom i att erfarna sjuksköterskor 

upplevde en större trygghet i att kontakta MIG, de upplevde en ökad trygghet i sin kompetens 

under MIG-konsultationen och upplevde sig ha mer utbildning och kunskap i att bedöma akut 

sjuka patienter med organsvikt jämfört med oerfarna sjuksköterskor. Hela 90,2% av alla 

respondenter ansåg att utbildning och simulering i omhändertagandet av akut sjuka patienter hade 

varit av värde för dem. För utveckling av MIG-team är utbildning och information om både 

omhändertagandet av akut sjuka patienter men också om MIG-teamets funktion av stor vikt för 

att öka sjuksköterskornas upplevelse av trygghet i kontakten med MIG, under MIG-

konsultationen och i omhändertagandet av patienten.  

 

Nyckelord: MIG, Mobil intensivvårdsgrupp, Sjuksköterska, Intensivvård, Lidande, Enkätstudie 
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INLEDNING 

Svårt sjuka patienter vårdas inte bara på intensivvårdsavdelningar utan även på vanliga 

vårdavdelningar (Hvarfner 2016, ss. 728-731). Så kallade Medical emergency teams 

(MET) startades år 1990 i Australien som ett team specialiserat på livräddning och 

stabilisering av kritiskt sjuka patienter (Lee, Bishop, Hillman & Daffurn 1995). Detta 

fenomen är nu väletablerat över hela världen och i Sverige benämns det som mobil 

intensivvårdsgrupp (MIG). I Sverige består MIG av en intensivvårdssjuksköterska och 

en narkosläkare som kontaktas av sjuksköterskor på vårdavdelningar vid behov av 

konsultation angående behandling eller bedömning av vårdnivå av en akut sjuk patient. 

Denna kontakt kan tas med hjälp av olika bedömningsinstrument eller vid upplevd oro 

för patienten. MIG har visat sig kunna minska bland annat antalet hjärtstopp, akuta larm 

och mortalitet men trots detta förekommer vissa hinder till att konsultera MIG. 

Exempelvis är sjuksköterskor rädda att ta denna kontakt i onödan och det kan vara svårt 

att bedöma när behov föreligger (Astroth, Woith, Jenkins & Hesson-McInnis 2017; 

Jackson, Penprase & Grobbel 2016). Författarna har också egna erfarenheter av att MIG 

kontaktas för sent eller inte alls när behov egentligen finns.  Författarna hoppas att med 

denna undersökning kunna tydliggöra vad det finns för hinder till MIG-konsultation för 

att bidra med kunskap om hur denna funktion kan förbättras. Detta för att lindra och 

förebygga onödigt lidande för patienten.  

 

BAKGRUND 

Intensivvård 

Den första intensivvårdsavdelningen (IVA) startade i USA under 1950-talets början och 

redan 1952 öppnade den första svenska intensivvårdsavdelningen belägen i Borås 

(Riksförbundet för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2012). 

Inom intensivvård bedrivs omvårdnad, diagnostik, behandling och övervakning av 

patienter med ofta livshotande tillstånd. Intensivvård kräver av vårdarna, stor kunskap i 

akutsjukvård avseende bedömning och behandling men också grundlig kunskap i läran 

om kroppen och dess sjukdomar, läkemedelslära, immunologi med mera. Intensivvård 

innefattar etiska överväganden, de finns med i de flesta beslut som fattas. Det är därför 

viktigt att personal inom intensivvård har god kunskap om detta. På en 

intensivvårdsavdelning ska personalen kunna behandla patienter med svikt i ett eller 

flera organ och för att det ska vara möjligt krävs personal med speciell kompetens men 

också en annan vårdmiljö avseende lokaler, bemanning och resurser. För att en patient 

ska få komma till intensivvårdsavdelningen krävs att patienten är på väg att få eller har 

svikt i ett eller flera organ och tillståndet ska kunna åtgärdas genom behandling samt att 

den inte går att utföra på en lägre vårdnivå. Varje enskild patient skall erhålla bästa 

möjliga vård och behandling utifrån dennes tillstånd och det ska bygga på medicinsk 

vetenskap, etiska riktlinjer samt beprövad erfarenhet (Svensk förening för anestesi och 

intensivvård 2015).  

 

Sjuksköterskans ansvar och kompetens  

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lindande. Omvårdnaden skall också präglas av respekt 



 

2 

 

för mänskliga rättigheter, rätten till självbestämmande och värdighet. Omvårdnaden 

skall ges och vara lika för alla människor. Sjuksköterskan arbetar utefter International 

Counsil of nurses (ICN) etiska kod vilket sammanfattar professionens etik. Det 

innefattar att som sjuksköterska ha ett professionellt ansvar gällande människor i behov 

av vård, att sjuksköteskan har ett personligt ansvar att upprätthålla yrkeskompetensen, 

att arbetet sker utifrån värdegrunden och att samarbete och respekt är av stor vikt 

gentemot kollegor och medarbetare (Svensk Sjuksköterskeförening 2017b).  

 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnaden. Den innefattar 

både det vetenskapliga kunskapsområdet samt att arbeta patientnära med en humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskan ska självständigt kunna fatta kliniska beslut som ger 

möjlighet att förbättra människors hälsa och hantera sjukdom samt att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet för varje enskild patient (Svensk Sjuksköterskeförening 2017a).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och kompetens 

Intensivvårdssjuksköterskan har en specialistutbildning inom intensivvård vilket är ett 

grundkrav för att få arbeta som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning (Soini & 

Stiernström 2016, s. 15) Intensivvårdssjuksköterskans kompetens innefattar specifik 

omvårdnad och medicinsk vetenskap i en högteknologisk miljö. 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar är att vårda kritiskt sjuka patienter med svikt i ett 

eller flera organ samt att kunna bedöma, övervaka och identifiera olika 

omvårdnadsbehov utifrån varje enskild patient oavsett sjukdomsbild, ålder, etisk eller 

kulturell bakgrund. Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i att snabbt kunna se 

avvikelser i patientens sjukdomstillstånd och tillsammans med det övriga teamet ha 

snabb handlingsberedskap tillgänglig (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening 2012).  

 

Utöver detta skall intensivvårdssjuksköterskan kunna sköta medicinteknisk utrustning 

och som tidigare nämnt är den kliniska bedömningen av patienten av stor vikt där en 

helhetsbedömning gällande respiration, cirkulation, neurologi, elimination, nutrition 

smärta/oro och sömn ingår. Att kunna vårda och ge såväl allmän som specifik 

omvårdnad samt utföra behandlingar och ordinationer ställer krav på goda kunskaper att 

kunna identifiera och ha förståelse för patientens vitala funktioner och hur dessa 

tillsammans med olika behandlingar och läkemedel kan påverka patientens tillstånd. Det 

är viktigt att se både förändringar och förbättringar på patienten för att kunna ge bästa 

möjliga vård och för att kunna anpassa omvårdnaden utifrån patientens kliniska status 

(Fröjd, Larsson & Wallin 2016, ss. 732-736). 

 

Förutom ovanstående har intensivvårdssjuksköterkan som uppgift att medverka vid 

MIG-konsultation av akut sjuka patienter på vårdavdelningar (Västra Götalandsregionen 

2019). Kommunikation har setts vara en viktig faktor i intensivvårdssjuksköterskans roll 

under MIG-konsultationen då viktig information utbyts både under telefonkonsultation 

och bedside. Sjuksköterskan är dessutom med och fattar livsavgörande beslut 

tillsammans med läkaren under konsultationen. Att sjuksköterskan, under MIG-

konsultationen, har empati är viktigt för en god vård av patienten liksom ett gott 

samarbete mellan professioner och vårdinstanser (Bouley 2011). 

 



 

3 

 

Mobil intensivvårdsgrupp 

Svårt sjuka patienter vårdas inte bara inom intensivvården utan är ofta utanför denna 

kontext. Många av de kritiska tillstånd som patienter kan drabbas av är reversibla och 

kan åtgärdas med rätt insatser innan patienten behöver förflyttas till IVA. MIG-team 

kan bidra med intensivvårdens kunskap på avdelningarna. En del av patienterna behöver 

dock vårdas på IVA och har stor nytta av att deras tillstånd uppmärksammas i tid för 

både överlevnad och livskvalitet på längre sikt. Det är därför av vikt att den kompetens 

som personal inom intensivvården besitter förflyttas utanför intensivvårdsavdelningens 

väggar till vårdavdelningarna (Hvarfner 2016, ss. 728-731). Utebliven vård är alltid 

orsak till lidande och kan bero på att vårdaren brister i sin kompetens att bedöma 

patientens behov (Eriksson 2018, ss. 387-394). MIG kan därmed bidra till minskat 

lidande för patienten. Eriksson (2018, s. 384) menar att den ursprungliga tanken i 

vårdandet är att lindra lidande. Lidande kan orsakas av sjukdom liksom behandling men 

också av vårdaren, exempelvis genom att patienten inte känner delaktighet eller 

upplever sig oförmögen att medverka i behandling (Eriksson 2018, ss. 385-387). Ett 

vårdlidande kan också inträffa när människan fråntas sitt ansvar att få välja själv. Detta 

kan ske när patienten inte längre kan tala för sig själv eller när patientens 

kroppsfunktioner fysiskt inte längre fungerar. Det är därför viktigt att möta varje individ 

utifrån dennes behov (Eriksson 2018, ss. 387-394). När beslut om behandling eller 

vårdens riktning skall ske bör hela vårdteamet liksom patienten vara med, om 

samarbetet är välfungerande ökar patientens förutsättningar för god överlevnad 

(Eriksson 2018, ss. 82-85; Hvarfner 2016, ss. 728-731).  

 

Patienter som vårdas på vårdavdelning bör kontrolleras avseende vitala funktioner enligt 

bestämda ordinationer för det tillstånd som de vårdas. Med hjälp av monitorering av 

vitalparametrar blir det lättare att veta när MIG ska kontaktas genom utarbetade 

modeller såsom MEWS (Modified Early Warning Score) eller NEWS 2 (National Early 

Warnig Score 2) (Hvarfner 2016, ss. 728-731; Västra Götalandsregionen 2017). 

Kontroller av vitala funktioner enligt MEWS ger poäng utifrån de värden som erhålls på 

kontrollerna. Det som ingår i en MEWS kontroll är andningsfrekvens, puls, blodtryck, 

kroppstemperatur och vakenhetsgrad, även urinproduktion och syresättning finns 

inräknat. Över ett bestämt värde ska MIG kontaktas om personalen upplever en oro för 

patientens tillstånd (Hvarfner 2016, ss. 728-731). Med NEWS 2 kontrolleras samma 

vitalparametrar som MEWS med undantag av urinproduktion och mer vikt läggs vid 

syresättningen. NEWS anger också en åtgärdsskala där det finns en åtgärd kopplad till 

de värden som patienten uppnår, här framkommer det tydligt när kontakt med MIG bör 

övervägas (Västra Götalandsregionen 2017).  

 

MIG-teamet tar sig till vårdavdelningar efter att personal MIG-larmat och hjälper där till 

att bedöma patienten utifrån ABCDE. Det är viktigt att personal på vårdavdelningar vet 

hur en patient skall handläggas och observeras vid händelse av kritisk sjukdom 

(Hvarfner 2016, ss. 728-731; Nordlund & Joelsson-Alm 2009). Att kunna handlägga en 

patient efter A (airways) B (breathing) C (cirkulation) D (disability) E (exposure) är ett 

bra tillvägagångsätt som sjuksköterskor bör utbildas inom. Beroende på patientens 

tillstånd kan MIG-teamet bistå med insatser som kan utföras på avdelningen och ge råd 

om fortsatt handläggning eller ta med patienten till IVA för fortsatt vård. Det är viktigt 

att MIG följer upp insatserna om patienten kvarstannar på vårdavdelning för fortsatt 

vård för att se om det som utförs haft önskad effekt eller om en ny bedömning gällande 



 

4 

 

vårdnivå bör ske. Det är essentiellt att vårdpersonal vet när MIG ska kontaktas och att 

de får utbildning i svikt av vitala funktioner för att vården ska fungera optimalt 

(Hvarfner 2016, ss. 728-731).  

 

Tidigare forskning om mobil intensivvårdsgrupp 

Medical emergency teams (MET) startades i Sydney, Australien, år 1990 och bestod av 

läkare och sjuksköterskor som var speciellt utbildade inom stabilisering/livräddning av 

kritiskt sjuka patienter. MET införde också bedömningskriterier för identifiering av akut 

sjuka patienter i ett tidigare skede (Lee et al. 1995). Lee et al. (1995) undersökte inte 

specifikt om MET kunde medföra färre antal hjärtstopp men de såg att överlevnad efter 

hjärtstopp var procentuellt högre än i andra studier även om dödligheten var fortsatt 

hög. I Goldhill, White och Summers (1999) studie fann de att det fanns flertalet symtom 

som tidigt indikerar på kritisk sjukdom såsom andningsfrekvens, desaturation, 

hjärtfrekvens, urinproduktion och medvetandepåverkan. En tidigare identifiering av 

svikt i vitala funktioner, nämnda ovan, och en tidigare uppgradering i vårdnivå skulle 

troligen ha kunnat förebygga flertalet hjärtstopp. Författarna rekommenderar som 

resultat av detta MET för tidigare identifiering och insatser för att förhindra försämring i 

patientens tillstånd (Goldhill, White & Summer 1999). MET har också setts kunna bidra 

till att identifiera patienter i behov av akuta åtgärder genom klara objektiva fysiologiska 

tecken men också subjektiva tecken såsom en oro för patienten (Parr, Hadfield, 

Flabouris, Bishop & Hillman 2001). Team likande MET (exempelvis Rapid response 

team (RRT) eller Mobil intensivvårdsgrupp (MIG)) spreds över världen med olika 

sammansättningar, en del team bestående av endast intensivvårdssjuksköterskor 

(Stafseth, Gronbeck, Lien, Randen & Lerdal 2016) och vissa av 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare (Lee et al. 1995). I Sverige startades ett MIG-

team för första gången i Lund 2003. Resultaten av denna uppstart visade att antalet 

hjärtstoppslarm minskat och att diskussionen kring behandlingsbegränsningar togs i ett 

tidigare skede. Studien visade också på att samarbetet mellan IVA och avdelningen 

hade förbättrats och därmed förbättrat arbetsmiljön för vårdpersonalen (Andersson, 

Olsson, Hvarfner & Engström 2006). Nordlund och Joelsson-Alm (2009) beskriver att 

införandet av MIG på ett sjukhus i Stockholm medförde att personalen på 

vårdavdelningarna upplevde att de fick snabbare hjälp med omhändertagandet av 

patienten. De upplevde också att MEWS var ett bra redskap för att få kontroll över 

situationen och för att lättare kunna föra en diskussion kring patientens tillstånd. MIG-

teamet bistod mestadels med att bedöma patienten och ge ordinationer kring vidare 

handläggning. Författarna till studien såg dock ingen skillnad i antal dödsfall från innan 

införandet till efter. De diskuterar svårigheten att göra bra studier inom detta ämne då 

det innehåller många faktorer som inte kan påverkas såsom kompetens hos personalen 

med mera (Nordlund & Joelsson-Alm 2009).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och de interventioner som utfördes mest under 

konsultationen med MIG (RRT) var kontroll av cirkulationen, medvetande, examination 

av bröstkorg och neurologstatus. Vanligt förekommande åtgärder var att etablera 

tillförsel av syrgas, starta non-invasiv ventilation, ge intravenös vätska, blod eller andra 

läkemedel, ta elektrokardigram (EKG), koppla upp patienten till övervakning och ta 

prover samt blodgas. Det fanns en hög korrelation mellan varför MIG kontaktades och 

de åtgärder som utfördes, exempelvis syrgastillförsel vid desaturation eller intravenös 
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vätsketillförsel vid hypotension. Vanligt var också att intensivvårdssjuksköterskan 

samtalade med och undervisade avdelningssjuksköterskan, läkaren, anhöriga och 

patienten. De var också med under transport av patienten och i dokumentationen. 

Intensivvårdssjuksköterkan kände sig oftast trygg och kompetent under konsultationen 

(Topple et al. 2016).  

 

Flertalet studier har visat att sjuksköterskor på vårdavdelning med längre 

yrkeserfarenhet i större utsträckning använder MIG (Astroth, Woith, Jenkins & Hesson-

Mcinnis 2017; Astroth, Woith, Stapleton, Degitz & Jenkins 2013; Jackson, Penprase & 

Grobbel 2016; Jenkins, Astroth & Woith 2015). Detta kunde bero på att sjuksköterskor 

med kortare yrkeserfarenhet var mer osäkra på den egna kompetensen och att de var 

rädda att kontakta MIG i onödan eller att de hade svårigheter i att bedöma när denna 

kontakt borde tas (Astroth et al. 2017; Jackson, Penprase & Grobbel 2016). Nyare 

sjuksköterskor var också rädda att de skulle bli kritiserade av annan personal att de inte 

tog hand om patienten på ett adekvat vis (Jackson, Penprase & Grobbel 2016). 

Utbildning om MIG medförde att upplevda hinder till att kontakta MIG minskade 

(Astroth et al. 2017; Jenkins, Astroth & Woith 2015). Att det fanns en tillåtande och 

välkomnande attityd hos MIG-teamets personal när dessa kontaktades sågs också viktigt 

(Astroth et al. 2017; Stafseth, Gronbeck, Lien, Randen & Lerdal 2016). Att tidigt 

konsultera MIG var positivt då rätt resurser tillhandahölls patienten och vårdnivå 

bestämdes i tid. Att kontakta MIG genom ett enkelt telefonsamtal och att responsen var 

snabb var andra positiva upplevelser med MIG (Shapiro, Donaldson & Scott 2010). 

MIG har visat sig ha goda effekter såsom ökad patientsäkerhet, färre hjärtstopp och 

framförallt en större medvetenhet hos personalen att identifiera och rapportera 

förändringar i patientens tillstånd (Jolley, Bendyk, Holaday, Lombardozzi & Harmon 

2007). Att lättare kunna se en försämring i patientens tillstånd och att bättre kunna föra 

en diskussion kring detta med ansvarig läkare var något som MEWS också bidrog till 

(Stafseth et al. 2016).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans erfarenheter av att konsultera ett MIG-team har i forskning visat på 

skillnader mellan sjukhus, avdelningar, personer och länder. Studier har visat att 

utnyttjandet ser olika ut runt om i världen och utifrån det har vårdpersonal skilda 

uppfattningar om MIG är ett bra hjälpmedel eller ej. Flera bedömningsinstrument finns 

som hjälp för bedömning av akut sjuka patienter och åtgärder finns kopplade till dessa 

för att lättare veta när MIG bör kontaktas och hur vidare handläggning kan ske. 

Sjukdom och vården i sig kan orsaka stort lidande för patienten. Lidandet sträcker sig 

över många aspekter, bland annat kan utebliven vård innebära lidande. MIG kan här ha 

en viktig funktion i att patienten erhåller den vård och behandling som denne är i behov 

av.  

  

Studier har visat att MIG-teamets funktion har flertalet goda effekter. Det har setts 

kunnat minska antalet akuta larm, hjärtstopp, mortalitet samt komplikationer till följd av 

att rätt behandling eller åtgärd satts in i tid. I Sverige används olika 

bedömningsinstrument och kriterier för att kontakta MIG, trots det kan det vara svårt för 

sjuksköterskan att bedöma när kontakt bör tas. Syftet var därför att undersöka 

vårdavdelningssjuksköterskans erfarenheter av MIG-konsultation. Detta för att lindra 
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lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom, för patienten, och ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

SYFTE 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vårdavdelningssjuksköterskans 

erfarenheter av MIG-konsultation.  

 

METOD 

Ansats 

Tidigare forskning inom området studerades för att ringa in problemområdet. 

Litteratursökning utfördes i Pubmed, Cinahl, och Google Scholar. En kvantitativ ansats 

valdes i form av en enkätundersökning. Syftet med examensarbetet lämpar sig för både 

kvantitativ och kvalitativ metod men då författarna ville undersöka en större populations 

erfarenheter valdes kvantitativ metod. Trost och Hultåker (2018, ss. 22-23) menar att 

kvantitativ metod lämpar sig för undersökning av frekvenser med frågeställningar som 

exempelvis hur vanligt eller hur ofta.  

 

Deltagare och datainsamling 

Enkät 

En enkät utformandes av författarna då en färdig enkät passande examensarbetets syfte 

inte fanns att tillgå. För att testa enkätens utformning, frågor och relevans utarbetades 

först en pilotenkät som skickades ut till fem, av författarna, utvalda sjuksköterskor som 

gav synpunkter på enkäten (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke 

2016, ss. 101-102). Utifrån dessa synpunkter genomfördes vissa förändringar men i 

stort upplevdes enkäten tydlig och relevant för syftet. Enkäten bestod av 30 frågor 

rörande deltagarnas uppfattningar och utöver detta fem demografiska frågor rörande 

ålder, kön, yrkeserfarenhet samt typ av avdelning deltagarna arbetar på. Dessa frågor är 

utformade efter Trots och Hultåkers (2018, s.65-94) rekommendationer. Övriga frågor 

är kopplade till vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av MIG-konsultation. 

Frågorna i enkäten är standardiserade och strukturerade, det vill säga, är lika för alla 

som deltar och har fasta svarsalternativ vilket bidrar till att det blir lättare att jämföra 

resultatet (Trost & Hultåker 2018, ss. 57-64). De 30 attitydfrågorna är utformade som 

påståenden och har fem svarsalternativ vilka är, Instämmer helt, Instämmer delvis, Vej 

ej, Instämmer inte och Instämmer inte alls utifrån Trost och Hultåkers (2018, ss. 65-94) 

exempel (se bilaga 3). Svarsalternativ som ser ut på detta vis kallas för ordinalskala 

vilket innebär att deltagarna till viss mån kan rangordnas. Det går dock ej att säga hur 

stora skillnaderna är mellan skalstegen (Ejlertsson 2019, ss. 30-31).  

 

Urval 

Designen för examensarbetet var en observationsstudie och en tvärsnittsstudie vilket 

innebär att något observeras i ögonblicket utan experimentella inslag (Ejlertsson 2019, s. 

47). Examensarbetet är en urvalsundersökning, ett stickprov av en population, där 

urvalskriterier var legitimerade sjuksköterskor på medicin- och kirurgiavdelningar på ett 
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sjukhus i Västra Götalandsregionen (Ejlertsson 2019, s. 48). De avdelningar som ej 

använde MIG exkluderades direkt vilket resulterade i att totalt nio vårdavdelningar 

besöktes. En avdelningschef avstod medverkan och en annan avdelningschef var ej 

nåbar under besöken, därav deltog sju avdelningar. Informationsbrev (se bilaga 1) 

angående studiens syfte och om samtycke gavs ut till respektive vårdavdelningschef. 

Efter godkännande från respektive chef fungerade de som en mellanhand och 

distribuerade enkäterna till sina anställda sjuksköterskor där muntlig och skriftlig 

information erhölls. Inga påminnelser utfördes av författarna däremot tillfrågades en 

person på respektive avdelning att påminna om enkäten. Tre kirurgiska avdelningar och 

fyra medicin-avdelningar deltog och totalt 136 enkäter delades ut. Alla sjuksköterskor i 

tjänst på inkluderade vårdavdelningar fick ta del av enkäten. Enkäten fanns tillgänglig 

att besvara i 12 dagar på respektive avdelning. Enkäten besvarades frivilligt samt 

anonymt och inga persondata registrerades.   

 

Dataanalys 

Enkäterna inhämtades på respektive avdelning enligt överenskommet datum. Under 

datainsamlingen var det ytterligare en avdelning som valde att avstå medverkan vilket 

medförde ett direkt bortfall på 20 enkäter. Av de 116 enkäter som delades ut till de 

anställda sjuksköterskorna besvarades 71 stycken vilket gav en svarsfrekvens på 61,2% 

och bortfall på 38,8%. När enkäterna granskades inför analys uppmärksammandes det 

att vissa respondenter hade hoppat över enstaka frågor. Dessa enkäter uteslöts inte i sin 

helhet utan bara den fråga som inte besvarats. En del av enkäterna var också felaktigt 

ifyllda. Fråga 27-30 syftade till de personer som aldrig använt MIG men trots detta hade 

en del personer som använt MIG besvarat dessa frågor. Dessa felaktigt ifyllda svar 

exkluderades därför. Tre enkäter exkluderades helt då dessa inte var brukbara därav är 

analysen utförd på 68 enkäter.  

 

Det insamlade materialet kodades och matades in i Statistics Commuter Lisence (SPSS) 

version 25 där materialet sedan bearbetades. Microsoft Excel användes också för 

bearbetning inför redovisning av datan. Deskriptiv statistik användes för att analysera 

alla delar av resultatet och för att undersöka relationen mellan olika variabler som 

upplevdes intressanta och då datan var på ordinalskalenivå användes Mann-Whitneys 

U-test. Mann-Whitney U-test är ett icke-parametriskt test som ej behöver information 

kring variablernas fördelning och som fungerar väl vid hypotesprövning av oberoende 

variabler (Ejlertsson 2019, ss. 164-176). De grupper som jämfördes med hjälp av Mann-

Whitney U-test var erfarna och oerfarna sjuksköterskor, medicin- och 

kirurgiavdelningar samt akutvårdsavdelningar och vårdavdelningar. I texten hänvisas 

hädanefter sjuksköterskor som arbetat två år eller fler som erfarna sjuksköterskor och de 

under två år som oerfarna sjuksköterskor. Denna definition diskuterades fram efter att 

författarna sökt efter en definition samt efter genomgång av de studerade artiklarna utan 

resultat. Som signifikansnivå valdes p<0,05 (5%). Resultatet presenteras nedan i 

löpande text, tabeller samt figurer.  

 

Etiska övervägande 

Examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå behöver inte genomgå någon etisk 

prövning men det är ändå viktigt att alltid beakta etiska överväganden. Det finns fyra 
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Man Kvinna Bortfall

Antal (Procent) 7 (10,4) 60 (89,6) 1

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Bortfall

Antal (Procent) 40 (59,7) 12 (17,9) 6 (9,0) 7 (10,4) 2 (3,0) 1

Mean Min Max Bortfall

Antal 6,8 0,5 34 2

Medicin Kirurgi Båda Bortfall

Antal (Procent) 28 (41,2) 39 (57,4) 1 (1,5)

Vårdavd. Akutvårdsavd. Bortfall

Antal (Procent) 37 (54,4) 31 (45,6)

Avdelning

Tabell 1. Demografiska data

N=68

Kön

Ålder (år)

År som sjuksköterska

Verksamhet

etiska principer att grunda sina etiska överväganden i, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagarna är välinformerade om syftet och att deras deltagande är helt 

frivilligt (Ejlertsson 2019, ss. 41-44). Information om studien och de frivilliga 

deltagandet tilldelades alla deltagare av detta examensarbete genom det 

informationsbrev om alla erhöll. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan i studien och att deras samtyckte därav bör inhämtas 

(Ejlertsson 2019, s. 43). Deltagarna informerades genom informationsbrevet att 

deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Genom att deltagarna 

valde att fylla i enkäten och lämna in den räknades deras medverkan i detta 

examensarbete som ett samtycke. Konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagarna är 

helt anonyma och ej skall kunna identifieras av människor utanför studien (Ejlertsson 

2019, s.43). I enkäten fanns inga frågor som kunde identifiera deltagarna och inga 

obehöriga kom att ta del av denna information. Nyttjadekravet innebär att information 

om personer deltagande i studien enbart får användas för studiens syfte och ej i andra 

sammanhang (Ejlertsson 2019, s.43). Då den insamlade informationen enbart kommer 

att användas till detta examensarbete har även det kravet tagits i beaktning.  

 

RESULTAT 

Demografiska fakta 

Sextioåtta personer inkluderades i studien, av dessa var 60 kvinnor och 7 män, en 

person hade ej fyllt i sitt kön. De flesta sjuksköterskor som deltog i undersökningen var 

mellan 20-29 år. Medelvärdet för antal arbetade år som sjuksköterska var 6,8år 

(Standardavvikelse (SA) 8,5) och stäckte sig mellan sex månader och 34 år. Trettionio 

deltagare arbetade inom kirurgi och 28 inom medicin, en uppgav sig arbeta inom båda 

disciplinerna. Något fler sjuksköterskor arbetade på vårdavdelningar jämfört med 

akutvårdsavdelningar. Demografiska data presenteras i tabell 1. 
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Bedömning och innebörden av MIG-team 

Majoriteten (83,3%) av vårdavdelningssjuksköterskorna använde NEWS som 

bedömningsinstrument och majoriteten upplevde det som ett bra hjälpmedel i 

bedömning av patientens tillstånd. De upplevde sig även bli hjälpta av de åtgärder som 

var kopplade till NEWS poängsystem. Kontakten med MIG togs främst med hjälp av 

sjuksköterskans kliniska blick av patientens tillstånd och därefter med hjälp av NEWS 

bedömningsinstrument. Vanligast var att kontakta MIG en gång var tredje månad, 

därefter en till två gånger per halvår (se tabell 2).  

 

Större delen av sjuksköterskorna (91,8%) erfor att de visste vad MIG innebar och vad 

MIG-teamet hade för funktion. Trots detta var det enbart cirka hälften som erhållit 

utbildning om MIG. Sjuksköterskorna tyckte att de kontaktade MIG i god tid och att 

MIG infann sig på avdelningen för bedömning av patienten inom en rimlig tid (se tabell 

2).  
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1-2ggr/mån Var tredje mån 1-2ggr/halvår 1-2ggr/år Mer sällan Aldrig

Antal (Procent) 10 (14,7) 24 (35,3) 13 (19,1) 9 (13,2) 5 (7,4) 7 (10,3)

Nej MEWS NEWS Båda Bortfall

Antal (Procent) 1 (1,7) 8 (13,3) 49 (81,7) 2 (3,3) 1

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 5 (31,3) 11 (68,8) 0 0 0 45

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 10 (18,5) 38 (70,4) 3 (5,6) 3 (5,6) 0 7

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 5 (8,8) 35 (61,4) 10 (17,5) 7 (12,3) 0 4

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 28 (48,7) 23 (38,3) 4 (6,7) 4 (6,7) 7 (1,7) 1

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 8 (13,3) 34 (56,7) 1 (1,7) 14 (23,3) 3 (5,0) 1

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 33 (54,1) 25 (41,0) 0 2 (3,3) 1 (1,6)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 17 (27,9) 13 (21,3) 6 (9,8) 18 (29,5) 7 (11,7)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 30 (49,2) 26 (42,6) 3 (4,9) 2 (3,3) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 19 (31,1) 29 (47,5) 10 (16,4) 3 (4,9) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 21 (34,4) 28 (45,9) 5 (8,2) 7 (11,5) 0

Tabell 2. Bedömning och innebörden av MIG-team

7. Jag kontaktar MIG utifrån  MEWS eller NEWS poäng

8. Jag utgår från min kliniska blick  av patientens tillstånd när jag kontaktar MIG

9. Jag har fått utbildning om MIG

10. Jag vet vad MIG innebär och  vad som är syftet med MIG   

N=68

11. Jag upplever att jag kontaktar MIG  i god tid 

15. Jag upplever att MIG kommer  inom en rimlig tid  

1. Hur ofta konsulterar du MIG?

2. Använder Du något bedömningsinstrument för vitalparametrar?

3. Jag upplever att MEWS är ett bra verktyg  för bedömning av patientens tillstånd  

4. Jag upplever att NEWS är ett bra verktyg  för bedömning av patientens tillstånd 

5. Jag upplever att jag blir hjälpt av de åtgärder  som är kopplade till NEWS poängsystem

6. Jag vet när jag ska kontakta MIG enligt MEWS eller NEWS

N=61
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Figur 1.3 Hur ofta konsulteras MIG – skillnad i yrkeserfarenhet 

 

Ingen skillnad registrerades mellan hur ofta MIG kontaktades och inom vilken 

verksamhet sjuksköterskorna arbetade (p=0,08), det var inte heller någon skillnad om 

deltagarna arbetade på en akutvårdsavdelning eller en vårdavdelning (p=0,23) (se Figur 

1.1 och 1.2).  

 

 

 

Det framkom ingen skillnad mellan oerfarna och erfarna sjuksköterskor i frekvensen 

som de kontaktade MIG (p=0,85) (se Figur 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda grupperna kontaktade MIG till samma grad med hjälp av sin kliniska blick av 

patientens tillstånd (p=0,22) men det framkom en signifikant skillnad i användandet av 

bedömningsinstrumenten NEWS och MEWS, och erfarenhet. Erfarna sjuksköterskor 

sågs mer frekvent kontakta MIG med hjälp av NEWS eller MEWS än oerfarna 

sjuksköterskor (p=0,01) (se Figur 1.4 och 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Hur ofta konsulteras MIG – skillnader mellan verksamheter 

 
Figur 1.2 Hur ofta konsulteras MIG – skillnader mellan typ av avdelning 
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Figur 1.4 Kontaktar MIG utifrån NEWS- eller MEWSpoäng 

 
Figur 1.5 Kontaktar MIG utifrån klinisk blick och patientens tillstånd 

 

 

 

Erfarenheter av MIG-teamets bemötande 

De flesta sjuksköterskor (83,6%) kände trygghet i att kontakta MIG-teamet trots att 

knappt hälften (45,9%) upplevde detta obekvämt. Erfarenheten var också att 

sjuksköterskorna på vårdavdelning blev bra bemötta när de kontaktade MIG och att de 

kände sig fortsatt trygga med att kontakta MIG-teamet igen. Det framkommer dock av 

enkäterna att en viss del av respondenterna kände sig otrygga i kontakten med MIG, att 

de blev dåligt bemötta och att de inte upplever trygghet i att kontakta dem i framtiden 

(se tabell 3). 

 

 
 

Det förekom en signifikant skillnad i att sjuksköterskorna upplevde trygghet med att 

kontakta MIG och hur länge de arbetat som sjuksköterskor. Erfarna sjuksköterskor 

upplevde i större utsträckning sig trygga att kontakta MIG jämfört med oerfarna 

sjuksköterskor (p<0,01) (se Figur 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 19 (31,1) 32 (52,5) 2 (3,3) 7 (11,5) 1 (1,6)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 5 (8,2) 23 (37,7) 2 (3,3) 17 (27,9) 14 (23,0)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 13 (21,3) 35 (57,4) 3 (4,9) 8 (13,1) 2 (3,3)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 28 (46,7) 23 (38,3) 3 (5,0) 6 (10,0) 0 1

13. Jag upplever att det känns jobbigt/obekvämt att ringa MIG

14. Jag upplever att jag blir bra bemött när jag kontaktar MIG 

25. Jag känner mig fortsatt trygg att kontakta MIG i framtiden 

Tabell 3. Erfarenheter av MIG-teamets bemötande

N=61

12. Jag känner mig trygg med att ringa MIG
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Figur 1.6 Upplever trygghet i att kontakta MIG 

 

Figur 1.8 Upplever trygghet i att kontakta MIG i framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När erfarna och oerfarna sjuksköterskor jämfördes i om de fortsatt kände trygghet i att 

kontakta MIG i framtiden framkom också en signifikant skillnad som pekade på att 

erfarna sjuksköterskor upplevde en större trygghet inför detta än oerfarna sjuksköterskor 

(p<0,01) (se Figur 1.8).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av MIG-konsultationen 

MIG-teamet upplevdes vara ett bra stöd och hjälp till sjuksköterskorna på vårdavdelning 

och erfarenheten var att sjuksköterskorna kände sig delaktiga med sin kunskap om 

patienten under själva konsultationen. Övervägande delen respondenter kände sig trygga 

i sin kompetens under MIG-konsultationen och upplevde sig ha goda kunskaper och 

utbildning i bedömningen av en akut sjuk patient med organsvikt. 24,6% av 

sjuksköterskorna kände sig dock otillräckliga i sin kunskap och 29,5% upplevde sig 

sakna utbildning och kunskap att bedöma en akut sjuk patient. 

 

Den, av MIG, ordinerade behandlingens effektivitet sågs dela respondenterna åt. 

Fördelningen mellan svarsalternativen var relativt lika och därav uppfattningen om att 

behandlingen hade både god liksom dålig effekt på patientens hälsotillstånd och att 

behov av att kontakta MIG igen både fanns och inte fanns, det var också en stor del som 

ställde sig icke vetande till dessa frågor (se tabell 4). Majoriteten (52,5%) av 

vårdavdelningssjuksköterskorna upplevde att MIG-teamet var dåliga på att följa upp 

patienten efter en konsultation och 63,9% tyckte patienten borde följt med för fortsatt 

vård på intensivvårdsavdelningen istället för på vårdavdelningen efter konsultationen. 

Trots detta upplevde sjuksköterskorna sig trygga med att fortsatt vårda patienten efter 

MIG-konsultationen.  
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Upplevelsen att utbildning och kunskap saknas i att bedöma en akut sjuk patient med 

organsvikt sågs inte skilja sig signifikant åt beroende på om deltagaren arbetade på en 

akutvårdsavdelning eller en vårdavdelning (p=0,93) (se Figur 2.1). Däremot framkom 

en signifikant skillnad av denna upplevelse jämfört med yrkeserfarenhet. Oerfarna 

sjuksköterskor upplevde sig sakna utbildning och kompetens i att bedöma en akut sjuk 

patient med organsvikt i större utsträckning än erfarna sjuksköterskor (p=0,03) (se Figur 

2.2).  

 

 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 25 (41,0) 29 (47,5) 4 (6,6) 3 (4,9) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 22 (36,1) 32 (52,5) 4 (6,6) 3 (4,9) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 2 (3,3) 13 (21,3) 7 (11,5) 32 (52,5) 7 (11,5)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 2 (3,3) 16 (26,2) 3 (4,9) 27 (44,3) 13 (21,3)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 13 (21,3) 26 (42,6) 6 (9,8) 16 (26,2) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 4 (6,6) 48 (78,7) 4 (6,6) 5 (8,2) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 2 (3,3) 9 (14,8) 18 (29,5) 27 (44,3) 5 (8,2)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 0 32 (53,3) 17 (28,3) 10 (16,7) 1 (1,7) 1

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 2 (3,3) 16 (26,7) 21 (35,0) 19 (31,7) 2 (3,3) 1

Tabell 4. Erfarenheter av MIG-konsultationen

N=61

16. Jag upplever att jag blir bra hjälpt av MIG

23. Jag upplever ofta att den ordinerade behandlingen har god effekt och att MIG ej behöver kontaktas igen

24. Jag upplever ofta att den ordinerade behandlingen INTE har god effekt och att MIG behöver kontaktas igen

17. Jag känner mig delaktig med min kunskap om patienten under själva konsultationen

18. Jag känner mig otillräcklig i min kompetens under MIG-konsultationen

19. Jag upplever att jag saknar utbildning och kunskap i att bedöma en akut sjuk patient med organsvikt

20. Jag tycker ofta att patienten borde ha följt med till IVA för fortsatt vård när patienten får kvarstanna på avdelningen

21. Jag känner mig trygg att fortsätta vårda patienten när MIG lämnar

22. Jag tycker MIG är noggranna med att följa upp efter en konsultation
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Figur 2.1 Upplever sig sakna utbildning och kompetens            
 i att bedöma en akut sjuk patient med organsvikt 

 

Figur 2.3 Upplever sig ha otillräcklig kompetens under MIG-konsultationen 

 

Figur 2.4 Upplever sig ha otillräcklig kompetens under MIG-konsultationen 

 

Figur 2.5 Upplever trygghet att vårda patienten när MIG lämnar 

 
Figur 2.6 Upplever trygghet att vårda patienten när MIG lämnar 

 

Figur 2.2 Upplever sig sakna utbildning och kompetens            
 i att bedöma en akut sjuk patient med organsvikt 
 

 

   

 

Oerfarna sjuksköterskor kände sig signifikant mer otillräckliga i sin kompetens under 

själva MIG-konsultationen jämfört med erfarna sjuksköterskor (p<0,01) (se Figur 2.3). 

Däremot framkom ingen skillnad om deltagaren arbetade på en vårdavdelning eller 

akutvårdsavdelning när det kom till upplevelsen av otillräcklighet i kompetens under 

MIG-konsultationen (p=0,12) (se Figur 2.4).  

 

 

Oberoende av om sjuksköterskan arbetade på en akutvårdsavdelning eller en 

vårdavdelning och oberoende av om sjuksköterskan var erfaren eller oerfaren framkom 

ingen signifikant skillnad i om deltagarna upplevde sig fortsatt trygga att vårda 

patienten på avdelningen när MIG lämnat efter en konsultation (p=0,20 respektive 

p=0,49) (se Figur 2.5 och 2.6).  
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Hela 90,2% av alla vårdavdelningssjuksköterskor upplevde att de hade varit av värde 

med en utbildningsdag om MIG med simulering och bedömning av akut sjuka patienter.  

 

Aldrig kontaktat MIG 

Av de sju personer som aldrig kontaktat MIG visste ändå majoriteten (fem personer) 

vad MIG innebar och när de skulle kontaktas. De flesta upplevde att de aldrig haft en så 

instabil patient att MIG behövt kontaktas. Hälften av dessa sjuksköterskor kände sig ej 

trygga med att kontakta MIG och hälften upplevde inte detta som ett hinder. Det fanns 

inte heller några övervägande dåliga erfarenheter av MIG i denna grupp (se tabell 5). 

 

 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En pilotstudie utfördes för att testa enkätens utformning och relevans och genomfördes 

av fem sjuksköterskor som alla använt MIG. Små förändringar genomfördes utifrån 

deras synpunkter. Det uppmärksammades trots detta vissa feltolkningar av deltagarna 

när enkäterna bearbetades. Exempelvis fick tre deltagare helt räknas bort då enkäten var 

felaktigt ifylld. Det framkom att flera deltagare felaktigt svarat på de sista fyra frågorna 

i enkäten som var till för de deltagare som aldrig nyttjat MIG. Dessa fyra frågor fick 

därför exkluderas från de deltagare som felaktigt fyllt i dem. Trots att det framkom i 

enkäten hur frågorna skulle besvaras hade det eventuellt kunnat tydliggöras ytterligare 

för att få fler helt korrekt ifyllda enkäter. En del frågor upplevdes vid bearbetning av 

resultatet också likna varandra varför dessa initialt kunde slagits samman, detta för att få 

en mer komprimerad och precis enkät. Orsak till dessa fel kan vara att enkäten inte är ett 

validerat mätinstrument vilket ses som en svaghet i studien. En valideringsprocess av ett 

mätinstrument är lång och har ej kunnat genomföras relaterat till den tidsram som 

examensarbetet haft. Berntson et al. (2016 s. 247) menar dock att en pilotstudie kan vara 

en hjälp för högre giltighet. Resultatet kan på grund av brist på validitet ha påverkats, 

exempelsvis genom att vissa motsatsfrågor använts vilka kan ha feltolkats. För framtida 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 0 2 (28,6) 0 3 (42,9) 2 (28,6)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 2 (28,6) 3 (42,9) 0 2 (28,6) 0

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 1 (14,3) 2 (28,6) 1 (14,3) 1 (14,3) 2 (28,6)

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej Instämmer inte Instämmer inte alls Bortfall

Antal (Procent) 0 1 (14,3) 2 (28,6) 2 (28,6) 2 (28,6)

30. Jag har sedan tidigare dåliga erfarenheter av MIG

Tabell 5. Aldrig kontaktat MIG

N=7

27. Jag vet inte vad MIG innebär och när de ska kontaktas

28. Jag har aldrig haft en så instabil patient att MIG behövt kontaktas

29. Jag känner mig inte trygg med att kontakta MIG
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studier kan betänkas att enkäten skulle genomgå en valideringsprocess för att undvika 

mätfel och därmed ge en högre tillförlitlighet och giltighet till resultatet.   

 

Svarsalternativen i enkäten var indelade i fem. När enkäterna analyserades framkom det 

att svarsalternativen var svårtolkade då skillnaderna var små. Exempelvis hade 

”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” kunnat läggas samman till ”Instämmer” och 

”Instämmer inte” samt ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer inte”. Öppna frågor 

exkluderades från enkäten då Trost och Hultåker (2018, s. 75) rekommenderar att 

utesluta sådana frågor, det hade dock varit en intressant faktor för att erhålla en djupare 

förståelse. Studien med denna utformning undersöker dock det som författarna hade 

som avsikt att undersöka vilket ses som en styrka i studien.  

 

Svarsfrekvensen på enkäten var 61,2% vilket kan vara förväntat då svarsfrekvensen 

enligt Trost och Hultåker (2018, s. 147) vanligtvis ligger mellan 50-75% på 

enkätundersökningar. Enkäterna kodades och matades in i SPSS för bearbetning. Detta 

utfördes gemensamt av båda författarna och kontrollerades åter för att få en större 

säkerhet i att datan var korrekt inmatad. Varje enkät erhöll ett nummer för lätt 

identifikation vid eventuella fel.  

 

Studien baserar sig på en urvalsundersökning, ett stickprov av en population där 

deltagarna var legitimerade sjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar på ett 

sjukhus i Västra Götalandsregionen. Stickprovet valdes utifrån syftet, att undersöka 

vårdavdelningssjuksköterkans erfarenheter av MIG-konsultation och därför blev denna 

grupp representativ. Det var också viktigt att avdelningarna var kopplade till MIG-

funktionen för att de skulle inkluderas i studien. Att enbart ett sjukhus valdes berodde 

på att studiens omfattning skulle lämpa sig för den tidsram som förekom. Då 

sjuksköterskor från enbart ett sjukhus medverkade i studien kan resultatet inte 

generaliseras. Tanken enligt Ejlertsson (2019, ss. 14-15) är att resultaten från 

kvantitativa studier ska kunna generaliseras, därför ses bristen på större 

generaliserbarhet som en svaghet i studien. Då intresset låg i att genomföra denna 

undersökning på en större population än vad kvalitativ design kan erbjuda valdes, trots 

tidsramen, kvantitativ design. För framtida undersökningar hade det varit av intresse att 

bredda urvalet ytterligare för att få ett mer generaliserbart resultat. För att få en djupare 

förståelse för vårdavdelningssjuksköterskans erfarenheter av MIG-konsultation hade det 

också varit av intresse med fortsatta undersökningar med en kvalitativ design. Trots 

avsaknad av större generaliserbarhet kan studien användas till förbättringsarbete på det 

undersökta sjukhuset vilket författarna ser som en styrka med undersökningen. Då MIG 

i Sverige fungerar på likande vis kan resultatet av denna studie ge en inblick i hur det 

kan se ut på fler sjukhus än det undersökta vilket också ses som en styrka med 

undersökningen.  

 

Resultatdiskussion 

Bedömning och innebörden av MIG-team 

Nästan alla vårdavdelningssjuksköterskor använde något av de aktuella 

bedömningsinstrumenten MEWS eller NEWS för bedömning av patientens 

vitalparametrar och tillstånd. Enligt Hvarfner (2016, ss. 728-731) underlättar 

instrumenten för sjuksköterskorna genom att ge en rekommendation om när MIG bör 



 

18 

 

kontaktas. Vidare menar Hvarfner (2016, ss. 728-731) att det är viktigt med 

monitorering av patientens tillstånd avseende vitala parametrar enligt bestämda 

ordinationer vilket dessa utarbetade bedömningsinstrument är exempel på. Goldhill, 

White och Summers (1999) beskriver att det finns flertalet symtom som tidigt indikerar 

på kritisk sjukdom (vilka också ingår som kontroller i MEWS och NEWS).  De skriver 

att en tidigare identifiering av svikt i vitala funktioner och en tidigare uppgradering i 

vårdnivå hade kunnat förebygga flertalet hjärtstopp.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplevde att MEWS och NEWS var ett bra 

hjälpmedel för bedömning av patientens tillstånd och att de blev hjälpta av de åtgärder 

som NEWS poängsystem gav. Detta var något som Stafseth et al. (2016) också 

uppmärksammade i deras studie. Erfarna sjuksköterskor kontaktade MIG oftare med 

hjälp av något av bedömningsinstrumenten jämfört med oerfarna sjuksköterskor. Trots 

bra bedömningsinstrument togs MIG-kontakten oftast med hjälp av sjuksköterskans 

kliniska blick av patientens tillstånd. Ingen skillnad framkom i hur frekvent MIG 

kontaktades beroende på om sjuksköterskan arbetade på en akutvårdsavdelning eller 

vårdavdelning, inte heller beroende av erfarenhet. Bedömningsinstrument verkar vara 

ett bra verktyg tillsammans med sjuksköterskans kliniska blick för bedömning av 

patientens tillstånd och en bra hjälp för att veta när MIG bör kontaktas, oavsett om 

sjuksköterskan är erfaren eller oerfaren. Något förvånande resultat var att erfarna 

sjuksköterskor tog mer hjälp av bedömningsinstrumenten än de oerfarna. Författarna av 

detta examensarbete antog att oerfarna sjuksköterskor skulle ha mer hjälp av 

bedömningsinstrumenten än de erfarna då deras kliniska blick inte är lika utvecklad som 

de erfarna sjuksköterskornas. Att det inte framkom någon skillnad i hur frekvent MIG 

kontaktades beroende på om sjuksköterskan arbetade på en akutvårdsavdelning eller en 

vårdavdelning var också något som förvånade. Detta då sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar oftare möter kritiskt sjuka patienter jämfört med på 

vårdavdelningar vilket medför att frekvensen av MIG-kontakt borde varit högre på 

akutvårdsavdelningarna. Detta kan sannolikt bero på att sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar är mer vana att vårda kritiskt sjuka patienter och att de därför ej 

kontaktar MIG lika frekvent som de eventuellt borde göra. Alternativt att sjuksköterskor 

på vårdavdelningar har en lägre tröskel för att kontakta MIG och eventuellt utan klar 

indikation i vissa fall. Detta fynd hade varit intressant att i framtiden undersöka vidare 

för tydliggörande av orsaker.  

 

Flertalet patienter som lider av kritisk sjukdom kan med rätt åtgärder och insatser 

förbättras och detta är något som MIG-team kan bidraga med på avdelningen. Att 

uppmärksamma patientens kritiska tillstånd i tid samt att samarbetet mellan 

vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar är välfungerande har betydelse för god 

överlevnad och livskvalitet för patienten på längre sikt (Hvarfner 2016, ss. 728-731). 

Det är därför viktigt att MIG kontaktas i tid för att minska patientens lidande på både 

kort och lång sikt. Eriksson (2018, ss. 384-394) belyser att den ursprungliga tanken i 

vården är att lindra lidande och att utebliven vård alltid är orsak till lidande. Detta kan 

exempelvis ske genom att vårdaren brister i sin kompetens att bedöma patientens behov.  
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Erfarenheter av MIG-teamets bemötande 

De flesta sjuksköterskor kände sig trygga med att kontakta MIG-teamet och upplevde 

att de blev bra bemötta och de kände trygghet i att kontakta MIG igen. Det förekommer 

dock en del respondenter som upplever otrygghet i kontakten med MIG, att bemötandet 

är dåligt och att det finns en otrygghet inför framtida kontakt med MIG. Trots att de 

flesta upplever trygghet och bra bemötande anser författarna att alla sjuksköterskor som 

är i kontakt med MIG bör ha en positiv och god upplevelse. Att samarbetet mellan 

professionerna är välfungerande är av stor vikt för upprätthållande av god vård liksom 

att det finns en tillåtande och välkomnande attityd hos MIG-teamet när dessa kontaktas 

(Bouley 2011; Astroth et al. 2017; Stafseth et al. 2016).  Författarna av detta 

examensarbete anser att om en enda sjuksköterska upplever hinder i att kontakta MIG 

kan detta få stora konsekvenser för patienten i form av försämring av sjukdom och 

komplikationer ledande till ökat lidande. Varje enskild patient skall erhålla bästa 

möjliga vård och behandling utifrån dennes tillstånd och omvårdnaden ska vara lika för 

alla människor (Svensk förening för anestesi och intensivvård 2015; Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017b). Detta bör därför tas till fasta för att uppnå en lika vård 

för alla, förslagsvis genom utbildning och ett närmare samarbete instanserna emellan. 

Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i detta då hen är den första person som 

sjuksköterskan på avdelningen får kontakt med. Att bemötandet är gott och att det råder 

ett tillåtande klimat är viktigt för vårdavdelningssjuksköterskans upplevda trygghet i att 

föra denna kontakt. Bouley (2011) betonar att kommunikationen är en viktig faktor i 

intensivvårdssjuksköterskans roll under MIG-konsultationen då information som också 

kan innefatta livsavgörande beslut utbyts. Det förekommer också en sorts maktrelation 

mellan intensivvårdssjuksköterskan och sjuksköterskan på vårdavdelning då 

intensivvårdssjuksköterskan kommer med en medicinsk kunskap som sjuksköterskan på 

vårdavdelningen kanske ej besitter. Det är därför essentiellt att det finns en ödmjukhet 

inför denna maktposition.  

 

Erfarna sjuksköterskor upplevde en signifikant större trygghet att kontakta MIG jämfört 

med oerfarna sjuksköterskor. Orsaker till detta kan vara att oerfarna sjuksköterskor är 

mer osäkra i sin egen kompetens och sin bedömning av patientens tillstånd vilket också 

framkommer i Astroth et al. (2017) och Jackson, Penprase och Grobbel (2016) studier. 

En ytterligare faktor är att oerfarna sjuksköterskor kan vara mer osäkra på om rätt beslut 

tagits gällande patientens vård och om deras omvårdnadsåtgärder varit tillräckliga. De 

kanske också i större utsträckning upplever sig bedömda av MIG-teamet än 

sjuksköterskor med mer erfarenhet som har en större säkerhet bakom de beslut de tar, 

baserat på deras erfarenhet. Det framkom även en skillnad i upplevd trygghet att 

kontakta MIG i framtiden där erfarna sjuksköterskor upplevde en större sådan trygghet 

jämfört med oerfarna. Detta beror förmodligen på samma faktorer som i diskussionen 

ovan.  

 

Då MIG har visat sig ha goda effekter såsom ökad patientsäkerhet, färre hjärtstopp och 

en större medvetenhet hos personalen att identifiera och rapportera förändringar i 

patientens tillstånd (Jolley et al. 2007) är det oroande att erfarenhet ska vara en faktor 

för hur upplevelsen av trygghet är i kontakten med MIG. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017a) menar vidare att sjuksköterskan självständigt ska kunna ta kliniska beslut som 
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ger möjlighet att förbättra människors hälsa och hantera sjukdom samt att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Att otrygghet föreligger inför kontakten 

med MIG kan inskränka på detta då patienten eventuellt inte erhåller den vård som 

denne är i behov av och därmed drabbas av ett ökat lidande och försämrad hälsa.  

 

Erfarenheter av MIG-konsultationen 

De flesta sjuksköterskorna erfor att MIG var ett bra stöd och de upplevde sig delaktiga 

med sin kunskap om patienten under konsultationen. I en studie av Galhotra et al. 

(2005) upplevde också de flesta sjuksköterskor att MIG förbättrade patientvården och 

att det bidrog till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Övervägande del av 

deltagarna i examensarbetet erfor att de genom utbildning besatt goda kunskaper att 

bedöma en akut sjuk patient med organsvikt samt att de upplevde trygghet i sin 

kompetens under MIG-konsultationen. Hvarfner (2016, ss. 728-731) betonar att det är 

viktigt att personal på vårdavdelningar vet hur en patient skall handläggas och 

observeras vid händelse av kritisk sjukdom. Att sjuksköterskan, som har kunskap om 

och känner patienten, upplever sig delaktig under MIG-konsultationen är viktigt för att 

patienten med sin livsvärld ska bli central. Eriksson (2018 ss. 387-394) beskriver att 

lidande kan lindras genom att patienten görs delaktig. Då patienten vid viss kritisk 

sjukdom inte kan tala för sig själv får vårdavdelningssjuksköterskan försöka föra 

patientens talan. Det är viktigt att värna om patientens autonomi för att lindra lidande 

(Eriksson 2018 ss. 387-394). Detta kan sjuksköterskorna bidra med under MIG-

konsultationen då MIG-teamet ej besitter den kunskapen om patienten. Sjuksköterskan 

bidrar även med medicinsk kunskap om patienten och dennes vårdförlopp under 

konsultationen vilket också är en essentiell del för MIG-teamet att ta del av.  

 

Det framkom en signifikant skillnad i att oerfarna sjuksköterskor upplevde större 

otillräcklighet och avsaknad av utbildning och kompetens i bedömningen av en akut 

sjuk patient med organsvikt samt under MIG-konsultationen än erfarna sjuksköterskor. 

Flera studier har visat att oerfarna sjuksköterskor upplever en större otrygghet i sin egen 

kompetens och att de är mer osäkra när kontakten med MIG bör tas (Astroth et al. 2017; 

Jackson, Penprase & Grobbel 2016). Detta är inget förvånande resultat. Att en större 

osäkerhet finns hos oerfarna sjuksköterskor kan tala för att mer utbildning behövs, 

framförallt för denna grupp, och att stöd från mer erfaren personal är viktigt för 

patientsäkerheten. Redan under sjuksköterskeutbildningen hade mer utbildning om 

bedömning och omhändertagande av akut sjuka patienter varit av värde och en viktig 

del som kunnat stärka den nyutbildade sjuksköterskan. Att integrera teori och praktik i 

sjuksköterskeutbildningen framför också Sterner, Andersson Hagiwara, Ramstrand och 

Palmér (2019) som viktigt för att nyutbildade sjuksköterskor ska känna ökad trygghet i 

akuta situationer. Eventuellt hade också längre introduktion och mer stöd i form av 

handledare under en längre tid i början av sjuksköterskans karriär resulterat i en ökad 

trygghet. Sterner et al. (2019) betonar att reflektion tillsammans med handledare ökade 

oerfarna sjuksköterskors förståelse och underlättade integrationen mellan teori och 

praktik. Det finns idag en utbredd sjuksköterskebrist och brist på sjuksköterskor med 

lång erfarenhet på avdelningarna vilket påverkar trygghet och stöd för nya 

sjuksköterskor då de efter en kort introduktion ska kunna vårda patienter med akuta 

tillstånd självständigt. Cho, Kim, Yeon, You och Lee (2015) fann en direkt koppling 

mellan personaltäthet och utebliven omvårdnad, där avdelningar med lägre bemanning 
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av sjuksköterskor hade signifikant högre förekomst av utebliven omvårdnad. Otrygghet 

hos oerfarna sjuksköterskor och låg bemanning kan ha en direkt påverkan på patienten 

genom försämring av tillstånd, längre vårdtid samt ökat och förlängt lidande.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att MIG-teamet var dåliga på att följa upp 

patienten efter en konsultation och ansåg att patienten borde följt med för fortsatt vård 

på intensivvårdsavdelningen istället för på vårdavdelningen. Hvarfner (2016, ss. 728-

731) menar att det är viktigt att MIG följer upp insatserna om patienten kvarstannar på 

vårdavdelning för att se om det som utförs haft önskad effekt eller om en ny bedömning 

gällande vårdnivå bör ske. Resultatet visar på, liksom författarna av examensarbetet 

erfar, att MIG vanligtvis inte följer upp de insatser som ordinerats. Att uppföljning sker 

är viktigt för att patienten ska erhålla bästa möjliga vård och för att ge ökad trygghet till 

den sjuksköterska som vårdar patienten genom att hela ansvaret för att bedöma 

resultatet av behandlingen inte hamnar på dennes axlar. Det innebär en risk för att 

försämring av patientens tillstånd missas eller att nödvändiga behandlingar uteblir eller 

senareläggs relaterat till att sjuksköterskan bär ansvaret över att uppmärksamma 

förändringar i patientens tillstånd. Sjuksköterskan kan stå ensam med denna bedömning 

då den jourhavande och patientansvarige läkaren exempelvis kan stå fast på operation. 

En uppföljning av MIG-teamet kan ge en större trygghet i denna utsatta situation och 

kan ge en ökad trygghet till de oerfarna sjuksköterskor som i större utsträckning 

upplevde otrygghet i denna bedömning än de erfarna. Att majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde att patienten borde följt med till IVA för fortsatt vård talar 

också för att de erfar att deras kompetens för att fortsätta vårda dessa patienter brister. 

Att patienten som är kritiskt sjuk inte uppgraderas i vårdnivå kan bero på att bristen på 

intensivvårdssjuksköterskor leder till färre vårdplatser på IVA och därmed en större 

konkurrens om intensivvårdsplatserna. En patient i behov av intensivvård kan därför 

komma att vårdas på vårdavdelning vilket för patienten kan medföra stora 

konsekvenser. Att patienten i behov av IVA-vård erhåller denna vård är viktigt för 

överlevnad och livskvalitet på längre sikt (Hvarfner 2016, ss. 728-731). Eriksson (2018, 

ss. 387-394) menar vidare att utebliven vård som orsakas av vårdaren alltid är en orsak 

till lidande vilket blir resultatet av utebliven IVA-vård där behov föreligger.  

 

Hela 90,2% av sjuksköterskorna upplevde att de hade varit av värde med en 

utbildningsdag om MIG med simulering och bedömning av akut sjuka patienter. Detta 

upplever författarna som något av det viktigaste ur resultatet och är information som bör 

tas till vara. Sterner et al. (2019) diskuterar också nyttan av simulering av akuta 

situationer för att erhålla mer kunskap i hur dessa situationer ska hanteras. Att 

utbildning är viktigt både för att minska upplevda hinder i att kontakta MIG och för att 

vården ska fungera optimalt genom kunskaper om svikt i vitala funktioner är det flera 

studier som har visat på (Astroth et al. 2017; Jenkins, Astroth & Woith 2015; Hvarfner 

2016, ss. 728-731). 

 

Aldrig kontaktat MIG 

Av de sju personer som aldrig kontaktat MIG visste ändå majoriteten vad MIG innebar 

och när de skulle kontaktas. De flesta upplevde att de aldrig haft en så instabil patient att 

MIG behövt kontaktas. Hälften av dessa sjuksköterskor kände sig ej trygga med att 

kontakta MIG och hälften upplevde inte detta som ett hinder. Det fanns inte heller några 
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övervägande dåliga erfarenheter av MIG i denna grupp. Trots att det inte förekommer 

majoritet av dåliga erfarenheter av MIG och att dessa deltagare aldrig kontaktat MIG 

upplever ändå hälften en otrygghet i att ta denna kontakt. Orsaker till detta kan vara en 

osäkerhet på hur konsultationen går till då deltagarna aldrig erfarit en konsultation. Det 

kan också vara en osäkerhet som uppkommit via rykten om kollegors erfarenheter av 

MIG då negativa erfarenheter oftare läggs på minnet och diskuteras i efterhand jämfört 

med positiva erfarenheter. Det är trots detta positivt att de flesta vet vad MIG är och vet 

när de bör kontaktas. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och trygghet för anhöriga och 

personal.   

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar miljö, framtid, ekologi, globalism, underhåll och holism 

(Anåker & Elf 2014) Hållbar utveckling behövs för en helhetssyn på människan och 

samhället. De behov som förekommer idag ska kunna tillgodoses utan att inskränka på 

de behov som kommer att finnas framöver, även flera generationer bort. Det behövs en 

mer teambaserad vård och att olika aktörer kan samarbeta kring patienten och dennes 

behov för bästa möjliga vård. Hälso- och sjukvårdens fokus är till stor del i dag att 

behandla tillstånd som redan uppkommit (Socialstyrelsen 2018). MIG-teamet kan här ha 

en viktig funktion då dess syfte är att fånga upp patienter i tid för att förebygga 

försämring i patientens tillstånd och därmed indirekt förbättra patientens överlevnad och 

livskvalitet på sikt. Det påverkar hållbar utveckling genom att patienten snabbare kan 

tillfriska, vårdtiden kortas och att patienten tillslut kan återgå till arbete vilket ger stora 

samhällsekonomiska vinster. Att förebygga försämring i patientens tillstånd kan också 

ge stora vinster för patienten då psykisk och fysisk rehabilitering kan kortas. Det kan 

också påverka den hållbara utvecklingen genom att patienten kan stabiliseras i tid och 

inte behöver vårdas på en intensivvårdsavdelning som Huffling och Schenk (2014) 

menar är en av de mest resurskrävande instanserna i vården. Genom kortare vårdtid 

förbrukas mindre material och energi samt läkemedel som står för en del av 

miljöpåverkan. Det finns flera globala mål uppsatta av FN, bland annat att en jämlik och 

jämställd tillgång på vård (Socialstyrelsen 2018). Detta är något som MIG-teamet kan 

bidra med genom att finnas till för alla patienter och ge samma möjlighet till avancerad 

vård när behov föreligger. Idag föreligger enligt Socialstyrelsen (2018) en brist på 

specialistsjuksköterskor och det förekommer problem i att få människor arbetande inom 

vården att stanna i yrket. Detta är problematiskt då det leder till att vårdens 

tillgänglighet minskar. Inom intensivvården kan bristen på intensivvårdssjuksköterskor 

leda till att vårdplatser stängs ned och därmed kan färre patienter vårdas på IVA även då 

behovet förblir oförändrat. Det kan också leda till att MIG-teamets inställningstid 

förlängs då det inte finns resurser tillgängliga.  

 

SLUTSATS 

Vårdavdelningssjuksköterskor har till stor del en positiv upplevelse av MIG-

konsultationen. Deras erfarenheter talar för att MIG är ett bra stöd och att de till stor del 

upplever en trygghet i att kontakta MIG, nu och i framtiden. Sjuksköterskorna erfar 

också att de bedömningsinstrument som används (MEWS och NEWS) är bra 

hjälpmedel för bedömning av akut sjuka patienter. Dock upplever sig erfarna 

sjuksköterskor mer trygga i kontakten med MIG och i bedömningen av akut sjuka 
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patienter än oerfarna sjuksköterskor. Detta är något att arbeta vidare med genom 

utbildning vilket också en stor majoritet uppgav som önskvärt i studien. I resultatet 

framkom även att MIG hade bristande rutiner i att följa upp patienten efter en MIG-

konsultation. För framtida förbättringsarbete av MIG kan utveckling av uppföljning och 

utbildningsdagar vara av värde för samarbetet mellan vårdavdelningar och 

intensivvårdsavdelningar och därmed för patienten.  
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Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera MIG (Mobil 

Intensivvårdsgrupp).  

Vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera MIG skiljer sig mellan, 

sjukhus, avdelningar, personer och länder. Utnyttjandet av MIG varierar och 

vårdpersonalens uppfattningar om huruvida MIG är ett bra hjälpmedel eller ej verkar 

också skilja sig. Studier har visat att MIG har flertalet goda effekter då det exempelvis 

setts kunna minska antalet akuta larm, hjärtstopp, mortalitet och komplikationer till 

följd av att rätt åtgärder ej sätts in i tid. I Sverige används olika bedömningsinstrument 

såsom MEWS eller NEWS för att förenkla bedömningen av en akut sjuk patient och 

som hjälpmedel när MIG ska kontaktas. Vår erfarenhet är att det trots detta tycks vara 

svårt att bedöma när denna kontakt bör tas. För att kunna dra slutsats om detta stämmer 

är vi därför intresserade av sjuksköterskors upplevelser av MIG-konsultationer. 

Resultatet kan förhoppningsvis bidra med ny kunskap för att i framtiden kunna använda 

MIG-team på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Detta för att lindra patientens lindande, 

främja hälsa och förebygga sjukdom.  

 

Datainsamling kommer att ske genom enkäter som sedan bearbetas i programmet SPSS. 

Enkäten består av 30 frågor och tar mellan 5-10 minuter att besvara. Vi vänder oss med 

denna enkät till sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar på Östra Sjukhuset med 

inriktning på kirurgi och medicin. Vi är tacksamma om du besvarar den senast den 

2019-03-04 då vi samlar in enkäterna. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring men du som fyller i enkäten och lämnar in den räknas som 

deltagare i studien. Det finns inga uppgifter som kan identifiera deltagarna och enkäten 

är helt anonym. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Inga persondata kommer 

att sparas eller lagras. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

  

Ort och datum__________________________ 

 

Hälsningar  
 

Studentens namn                                                    Studentens namn 

Hanna Linde_________________                        Anna Bergsten_________________ 

E-post: s170399@student.hb.se                            E-post: s160763@student.hb.se 

Tfn: 0706704271                                                   Tfn: 0704400648  

mailto:s170399@student.hb.se
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Handledare 

Isabell Fridh, 

Biträdande professor  

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Tfn: 033-4354590 
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. Var god se föregående sidor med 

information kring studien. 

 

Vi önskar ditt godkännande av deltagande i studien.  

 

Ansvarig verksamhetschef godkänner härmed att nedanstående vårdavdelning 

medverkar i studien.  

 

Vårdavdelning:_____________________ Ort/datum:________________________ 

 

 

Underskrift:______________________________ 

 

Hälsningar  
 

Studentens namn                                                    Studentens namn 

Hanna Linde_________________                         Anna Bergsten_________________ 

E-post: s170399@student.hb.se                          E-post: s160763@student.hb.se 

Tfn: 0706704271                                                     Tfn: 0704400648  

Handledare 

Isabell Fridh, 

Biträdande professor   

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Tfn: 033-4354590 

mailto:s170399@student.hb.se
mailto:isabell.fridh@hb.se
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Tack för att du deltar i vår studie och hjälper oss att fylla i den här enkäten. Dina svar är 

viktiga. 

Är Du:  Man         Kvinna  

Hur gammal är Du?  

                               20 – 29år  

                               30 – 39år  

                               40 – 49år  

                               50 – 59år 

                               60 – 69år 

Antal år som sjuksköterska?: ______________ 

Du arbetar inom verksamhet: 

                                Medicin  

                                Kirurgi 

Du arbetar på:  

                      Vårdavdelning  

             Akutvårdsavdelning 

 

1. Hur ofta konsulterar du MIG ?   

                           1-2 ggr/mån  

             1ggn/var tredje mån  

                 1/2ggr per halvår  

                         1/2ggr per år  

                             Mer sällan  

                                    Aldrig                          Om du svarar Aldrig, hoppa till fråga 27. 



Bilaga 3 

 

 

2. Använder Du något bedömningsinstrument för vitalparametrar?  

                                         NEJ                        Om du svarar NEJ, hoppa till fråga 8. 

                                    MEWS                        Om du svarar MEWS, hoppa över fråga 4. 

                                    NEWS                         Om du svarar NEWS, hoppa över fråga 3.                                                                                       

 

 

3. Jag upplever att MEWS är ett bra verktyg  

 för bedömning av patientens tillstånd  

 

4. Jag upplever att NEWS är ett bra verktyg 

 för bedömning av patientens tillstånd 

 

5. Jag upplever att jag blir hjälpt av de åtgärder 

 som är kopplade till NEWS poängsystem.  

 

6. Jag vet när jag ska kontakta MIG 

 enligt MEWS eller NEWS.  

 

7. Jag kontaktar MIG utifrån  

 MEWS eller NEWS poäng. 

  

8. Jag utgår från min kliniska blick 

 av patientens tillstånd när jag kontaktar MIG 

              

9. Jag har fått utbildning om MIG            

  

10. Jag vet vad MIG innebär och 

 vad som är syftet med MIG         

 

11. Jag upplever att jag kontaktar MIG 

  i god tid             

 

12. Jag känner mig trygg med att ringa MIG  

 

13. Jag upplever att det känns jobbigt/obekvämt 

  att ringa MIG             

 

14. Jag upplever att jag blir bra bemött 

  när jag kontaktar MIG 

 

 

 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 
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15. Jag upplever att MIG kommer 

 inom en rimlig tid             

 

16. Jag upplever att jag blir bra 

 hjälpt av MIG 

 

17. Jag känner mig delaktig med min kunskap 

 om patienten under själva konsultationen  

 

18. Jag känner mig otillräcklig i min 

 kompetens under MIG konsultationen 

 

19. Jag upplever att jag saknar utbildning 

 och kunskap i att bedöma 

 en akut sjuk patient med organsvikt 

            

20. Jag tycker ofta att patienten borde ha 

 följt med till IVA för fortsatt vård 

 när patienten får kvarstanna på avdelningen             

 

21. Jag känner mig trygg att fortsätta 

 vårda patienten när MIG lämnar  

 

22. Jag tycker MIG är noggranna med 

 att följa upp efter en konsultation              

 

23. Jag upplever ofta att den ordinerade 

 behandlingen har god effekt och 

 att MIG ej behöver kontaktas igen             

 

24. Jag upplever ofta att den ordinerade 

 behandlingen inte har god effekt och 

 att MIG behöver kontaktas igen  

 

25. Jag känner mig fortsatt trygg att 

 kontakta MIG i framtiden  

 

26. Jag tycker att en utbildningsdag om MIG 

 och bedömning av akut sjuka patienter 

 med simulering och patientfall 

 hade varit av värde för mig.     

 

 

 

 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 
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Om du svarat Aldrig på fråga 1,  

besvara nedanstående frågor: 

 

 

 

 

27. Jag vet inte vad MIG innebär 

 och när de ska kontaktas          

 

28. Jag har aldrig haft en så instabil patient 

 att MIG behövt kontaktas 

             

29. Jag känner mig inte trygg 

 med att kontakta MIG 

                      

30. Jag har sedan tidigare dåliga 

 erfarenheter av MIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 


