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Sammanfattning    

En stor utmaning för hälso- och sjukvården är att på bästa sätt hantera den stora mängd 
svårt sjuka patienter som är inneliggande på sjukhus. Mobila Intensivvårdsgrupper 
arbetar på många sjukhus runt om i Sverige med att hjälpa avdelningspersonal att 
bedöma och stabilisera patienter på plats samt att identifiera patienter som eventuellt 
kan komma behöva vårdas på en högre vårdnivå. För att identifiera dessa patienter 
behövs ett gott samarbete med vårdavdelningspersonalen. Med hjälp av olika 
bedömningskriterier kan vårdavdelningspersonalen tidigt notera signaler på att patienten 
försämras. Tidigare forskning har belyst att ett gott samarbete kan stärka de involverade 
i vårdandet, få dem att känna sig delaktiga och ge ett snabbare omhändertagande av 
patienten vid försämring. Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur 
intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor upplever samarbete och 
delaktighet vid MIG-konsultation. En kvantitativ metod har valts utformad som en 
surveyundersökning med webbenkäter. Studien visar att upplevelsen av MIG skattas 
som generellt mycket god. De flesta upplever att MIG-konsultationer ökar deras 
kunskap om diagnostik och åtgärder vid akuta försämringar hos patienter. Resultatet i 
studien tyder på att ju större erfarenhet avdelningssjuksköterskor har i yrket och av 
MIG-konsultationer desto mer positiv var deras upplevelse och desto säkrare och mer 
delaktiga kände de sig. Intensivvårdssjuksköterskor upplever sig generellt mer delaktiga 
än avdelningssjuksköterskor i beslutsfattande frågor. Lägst delaktighet upplevde 
avdelningssjuksköterskor i fråga om vårdnivå hos patienten. Samarbetet tycks för det 
mesta fungera bra. För att förbättra samarbetet föreslås teamöverskridande dialog kring 
de olika personalkategoriernas funktioner, förmågor och arbetssituationer. Studien 
skulle kunna användas som ett underlag för vidare diskussion kring dessa frågor för att 
ytterligare förbättra teamarbetet vid MIG och därmed öka patientsäkerheten.  

Nyckelord:  Mobil intensivvårdsgrupp, samarbete, delaktighet, intensivvård, 
vårdavdelning, upplevelser, erfarenhet 
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INLEDNING 

Antal vårdplatser vid svenska sjukhus har under de senaste åren minskat och köerna till 
specialistvården har växt (Socialstyrelsen 2018). Detta innebär en situation där 
inneliggande patienter på vårdavdelningar kan vara mycket svårt sjuka. På 
vårdavdelningar kan patienter ha uppvisat tecken på försämring i flera timmar. Dessa 
patienter kan med rätt och tidiga insatser behandlas och onödigt lidande eller en dödlig 
utgång förhindras (Devita et al. 2006). Runt om i världen har flera olika system skapats 
för att använda intensivvårdens kompetens utanför intensivvårdens väggar (Devita et al. 
2006). I Sverige kallas detta för mobil intensivvårdsgrupp (MIG). Vår studie handlar 
om att belysa mötet som uppstår mellan vårdavdelningssjuksköterskan och 
intensivvårdssjuksköterskan i samband med att MIG tillkallas. I studien behandlas hur 
delaktighet och samarbete vid MIG-konsultation upplevs av avdelningssjuksköterskan 
och intensivvårdssjuksköterskan. Att jämföra och utvärdera samarbetet vid MIG skulle 
kunna vara av intresse för såväl vårdavdelningar, intensivvård och hälso- och sjukvård 
som organisation. Målet är att finna områden med förbättringspotential som kan leda till 
bästa möjliga vård för patienten. 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans situation på vårdavdelningen  
På en vårdavdelning vårdas patienter av sjuksköterskor inom ett specifikt medicinskt 
område eller specialitet. Vården som bedrivs på vårdavdelningar är ofta komplex. 
Vårdplatserna på svenska sjukhus har minskat och köerna till specialistvården har växt 
(Socialstyrelsen 2018). Kombinationen av en befolkning som blir allt äldre och den 
specifika vården som blir allt mer avancerad gör det möjligt att genomföra svårare 
ingrepp och utföra allt mer avancerade behandlingar trots kritiska sjukdomstillstånd 
(Devita et al. 2006). Under pågående sjukhusvistelse kan situationer uppstå där patienter 
oväntat blir akut försämrade vilket kraftigt ökar risken för mortalitet (Lee et al. 2018). 
Allvarliga komplikationer föregås oftast av kroppens varningssignaler (Devita et al. 
2006), exempelvis förändrade vitalparametrar eller sjunkande medvetande. 
Sjuksköterskor på vårdavdelningar har en mycket viktig roll då de är den 
personalkategori som har mest patientkontakt (Mohammed Iddrisu, Hutchinson, 
Sungkar & Considine 2018). Den ”kliniska blicken” och bedömningen av patientens 
vitalparametrar är viktig kunskap och avgörande för hur sjuksköterskan fattar 
kommande beslut (Stafseth, Grønbeck, Lien, Randen & Lerdal 2016). Sjuksköterskor på 
vårdavdelningar som utbildats att använda tidiga bedömningsskalor vid försämring hos 
patienten har uppgett sig känna en ökad trygghet (Stafseth et al. 2016). 

Användning av standardiserade bedömningsskalor 
Ett samband finns mellan dödlighet på sjukhus och att tidigt upptäckta samt identifiera 
tecken hos en försämrad patient (Stafseth et al. 2016). Enligt Svenska 
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intensivvårdsregistret (SIR) (2015) är målsättningen med MIG att tidigt identifiera 
patienter som befinner sig i riskzonen att utsättas för livshotande tillstånd. 
Identifieringen av dessa patienter görs genom att arbeta utifrån ett nationellt 
kriteriesystem som följer en nationell standard och kriterierna är godkända av Svenska 
intensivvårdsregistret. De bygger alla på bedömning av vitalparametrar och 
medvetande. Följande tre bedömningsskalor är i Sverige godkända: MEWS, Medical 
Emergency Team Calling Criteria (MET) och National Early Warning Score (NEWS) 
(ibid.). De bedömda parametrarna i bedömningsskalorna genererar olika poäng 
beroende på grad av avvikelse från det normala och poängen räknas därefter samman. 
Den totala summan ger riktlinjer om vidare åtgärder så som tid till nästa omgång 
kontroller av parametrarna eller kontakt med läkare (Ghosh, Eshelman, Yang, Carlson & 
Lord 2018). 

Intensivvård som en vårdnivå 
Intensivvård är en av det mest resurskrävande vårdformerna. Det är en avancerad 
vårdnivå som innebär noggrann övervakning samt behandling för att stabilisera vitala 
funktioner hos kritisk sjuka patienter. Arbetet inom intensivvården klassas som ett 
högriskyrke med högteknologisk miljö och kräver specialistutbildad personal (SIR 
2015). Intensivvårdsavdelningar är skapade för att ge patienten maximal möjlighet till 
överlevnad. Insatserna handlar om att vårda, stabilisera och utföra åtgärder i syfte att 
främja patientens kroppsliga funktioner med störst fokus på andning, cirkulation och 
medvetande. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar är ofta uppkopplade till 
medicinsk teknologi som mäter vitalparametrar och samlar viktig information om 
patientens tillstånd. Det innebär mycket apparatur, personal, täta kontroller och 
undersökningar, vilket skapar en påfrestande miljö för patienten att läka i (SIR 2015).  

I Sverige finns intensivvårdsavdelningar på ett flertal sjukhus men med ett begränsat 
antal vårdplatser. Detta leder till återkommande prioriteringar om vilka patienter som 
ska få en plats för intensivvård (SIR 2015). Svenska intensivvårdsregistret uppskattar att 
ett vårddygn på intensivvårdsavdelning kostar mellan 50 000 – 80 000 kronor (SIR 
2018). Stafseth et al. (2016) beskriver hur intensivvård är dyrt och att vårdas inom 
intensivvården orsakar ofta mycket lidande och stress för patienten, vilket många 
gånger förlänger vårdtiden. I flera fall behöver inte en försämrad patient förflyttas och 
vårdas på intensiven utan kan om rätt vård och förutsättningar ges vårdas av 
sjuksköterskor på avdelningen. Det orsakar mindre lidande för patienten och är 
kostnadseffektivt, under förutsättningar att sjuksköterskorna på avdelningen får rätt stöd 
(ibid.). 

Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) 
I Australien utvecklades 1990 en ny form av vårdteam: Medical Emergency Team 
(MET), med mål att förebygga hjärtstopp genom att tidigt kunna identifiera och 
behandla svårt sjuka patienter. Utifrån förutbestämda kriterier så som avvikande 
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vitalparametrar, provsvar eller vid oro över patientens tillstånd kunde teamet bli 
kontaktat för konsultation. Teamet bestod av läkare inom medicin, narkos och 
intensivvård samt en intensivvårdssjuksköterska (Daffurn, Hillman, Bishop & Bauman 
1994). Sedan dess har ett flertal varianter på liknande team skapats runt om i världen 
där den gemensamma faktorn är att de bygger på snabb identifiering av akut kritiskt 
sjuka patienter som är inlagda på sjukhus (Devita et al. 2006; Winters, Weaver, Pfoh, 
Yang, Pham & Dy 2013). Ytterligare en term används på många håll i världen: Rapid 
Response Team (RRT). Ofta kallas MET för RRT då teamet leds av en sjuksköterska, 
men i USA heter teamet RRT oavsett ledning (Jones & Brast 2018, s. 149). I Sverige har 
MET sedan 2003 funnits under namnet Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) (Nordlund & 
Joelsson-Alm 2009). Medlemmarna i International Conferences on Medical Emergency 
Team beslutade 2006 att konceptet Medical Emergency Team (MET) ska vila på två 
grundpelare; att förhindra kris för patienten och att skydda patienten i kris (Devita et al. 
2006).  

En mobil intensivvårdsgrupp (MIG) består i Sverige av en intensivvårdsläkare och en 
intensivvårdssjuksköterska. Att arbeta med MIG innebär att arbeta horisontellt mellan 
vårdavdelningen och intensivvårdsavdelningen samt att bidra till att minska glappet 
däremellan (SIR 2015; Stafseth et al. 2016). Målet är att identifiera kritiskt sjuka 
patienter på vårdavdelningar. MIG bygger på att förutse, förebygga, behandla och 
kommunicera enligt ett strukturerat prioriteringssystem såsom standardiserade 
bedömningsskalor, för att främja patientens hälsa. Att utbilda personalen på 
vårdavdelningarna i att tidigt upptäcka tecken på försämring genom att mäta och 
registrera ett fåtal men mycket avgörande parametrar skapar förutsättningar för att 
handlägga riskpatienter i ett tidigt skede (SIR 2015). Att upptäcka tidiga tecken på 
försämring inom 24 timmar hos patienter på vårdavdelningar minskar risken för 
organsvikt och kan förhindra hjärtstopp (Avis, Grant, Reilly & Foy 2016; Lee et al. 
2018). När kritiska värden upptäcks, eller allvarlig oro föreligger hos personalen, ska 
MIG-team kontaktas och verka som konsul ter. Den MIG-ansvar iga 
intensivvårdssjuksköterskan tar emot första kontakten med vårdavdelningen för att 
sedan kontakta MIG-ansvarig läkare. Huvudansvaret ligger fortfarande på avdelningens 
läkare och sjuksköterskor tills dess att MIG-teamets bedömning eventuellt leder till 
övertag till IVA. Åtgärder som föreslås syftar till att patienten ska kunna stabiliseras på 
avdelningen och i de fall det inte är möjligt att stabiliseras bör vårdnivån ändras (SIR 
2015). Den mobila intensivvårdsgruppen har visat sig reducera inläggning av patienter 
på intensivvårdsavdelningarna och förbättra samarbetet mellan sjuksköterskor på 
avdelningarna och läkarna (Stafseth et al. 2016). 

Att samverka i team  
En viktig hörnsten i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF) 2017) är att samverka i team. Att samverka i team innebär 
enligt kompetensbeskrivningen att komplettera och stärka varandras kunskaper, att 
tillsammans främja en ständig utveckling av kunskap och att bidra till ett gemensamt 
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lärande. Målet är att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. En legitimerad 
sjuksköterska ska kunna utföra teamarbete genom att kommunicera på ett lyhört, 
empatisk och respektfullt sätt. Via kommunikationen ska den legitimerade 
sjuksköterskan systematiskt ta initiativ till, prioritera, samordna och utvärdera 
teamarbetet (ibid.). International Council of Nurses (ICN) fastslår fyra koder för ett 
korrekt etiskt handlande inom sjuksköterskeprofessionen (Svensk sjuksköterskeförening 
(SSF) 2012). En av dessa koder belyser att sjuksköterskan ska verka för gott samarbete 
och visa respekt för sina medarbetare. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt 
förhållningssätt och vägleda samt stödja kollegor och medarbetare. Vidare menar ICN 
att sjuksköterskor och ledare inom verksamheten ska arbeta med fokus att skapa 
förutsättningar för god vård samt att främja system som möjliggör utveckling, 
underlättar yrkesmässiga bedömningar och stimulerar till kontinuerligt lärande. 
Sjuksköterskor och ledare ska göras medvetna om sjuksköterskans specifika 
arbetsuppgifter, den viktiga gränsdragningen gentemot andra yrkesgruppers funktion 
och de spänningar som kan uppstå. Tydliga strategier ska utarbetas för hur dessa 
konflikter bör hanteras (ibid.). Kompetensbeskrivningen (SSF 2017) och de etiska 
koderna (SSF 2012) gäller för alla sjuksköterskor, oavsett utbildningsnivå. I 
intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning finns dessutom den konsultativa 
funktionen specificerad som en egen punkt, där råd och stöttning till andra verksamheter 
och vårdavdelningar ingår i intensivvårdssjuksköterskans uppdrag (Riksföreningen för 
Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2012). 

En förutsättning för en bra MIG-konsultation är att samarbetet fungerar. I flera studier 
har det framkommit att hinder för att kontakta MIG varit exempelvis rädslan för dåligt 
bemötande, att känna sig nedvärderade eller att inte bli tagen på allvar (Astroth, Woith, 
Jenkins & Hesson-McInnis 2016; Chalwin, Flabouris, Kapitola & Dewick 2016; Jones 
& Brast 2018, s. 150). Vid ett välfungerande samarbete kan istället MIG stärka den 
involverade personalen i sina olika professioner, få dem involverade i vårdandet av 
patienten samt stärka dem så att de vågar ta plats med sin kompetens (Azimirad, 
Karjalainen Paakkonen, Parviainen & Turunen 2016; Chalwin et al. 2016; Jones & 
Brast 2018, s. 150). Studier har visat att bra kommunikation och samarbete förbättrar 
sjuksköterskors respons vid försämring hos patienter, men också att rädsla för dåligt 
bemötande från medarbetare gör att sjuksköterskan agerar senare (Massey, Chaboyer & 
Anderson 2016). I en australiensk studie (Chalwin et al. 2016) fick 297 respondenter 
som använde sig av motsvarigheten till MIG och 79 respondenter som ingick i teamet 
svara på frågor om hur de upplevde samarbetet. Det framkom att det fanns problem med 
diskrepans i svaren mellan hur grupperna upplevde samarbetet. Inom teamet upplevde 
en stor majoritet, ca 75–80%, att samarbetet var bra, att ansvarsområden var kända, att 
allas roller och arbetsuppgifter var tydligt definierade samt att kommunikationen var 
god. Avdelningspersonalen upplevde däremot problem med exempelvis oklarheter i 
roller och endast 27% av de som tillkallat MIG uppgav att teamet presenterat sig och sin 
funktion. Vid beslutsfattande kring vårdnivå upplevde 79,5% av de som ingick i MIG 
att avdelningspersonalen var delaktiga i planeringen, medan knappt 38% av 
avdelningspersonalen upplevde detsamma (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 

En stor utmaning för hälso- och sjukvården idag är att på bästa sätt hantera den stora 
mängd svårt sjuka patienter som finns inneliggande på sjukhus. Intensivvårdsplatserna 
är begränsade samtidigt som den kompetens som finns inom intensivvård ibland även 
kan behövas på vårdavdelningar. Mobila Intensivvårdsgrupper (MIG) arbetar på många 
sjukhus runt om i Sverige med att hjälpa avdelningspersonal att bedöma och stabilisera 
patienter på plats, samt att identifiera patienter som eventuellt kan komma behöva 
vårdas på en högre vårdnivå. För att identifiera dessa patienter behöver det finnas ett 
gott samarbete med vårdavdelningspersonalen, som med hjälp av olika 
bedömningskriterier tidigt noterar signaler på patientens försämring. Tidigare forskning 
har belyst att ett gott samarbete kan stärka de involverade i vårdandet, få dem att känna 
sig delaktiga och ge ett snabbare omhändertagande av patienten vid försämring. Ett 
dåligt samarbete kan försvåra omhändertagandet och i värsta fall leda till att 
avdelningspersonalen vid senare tillfällen undviker att kontakta MIG. Inga publicerade 
svenska studier har hittats som jämför samarbete och känslan av delaktighet hos 
intensivvårds- och avdelningssjuksköterskor vid MIG-konsultation. Detta kommer 
därför att vara fokus i vårt examensarbete. 
SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur intensivvårdssjuksköterskor och 
avdelningssjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid MIG-konsultation. 

METOD 

Ansats 
En kvantitativ metod har valts utformad som en surveyundersökning med webbenkäter. 
Kvantitativ metod kan beskrivas som ett sätt att insamla data som går att kvantifiera, 
bearbeta och analysera genom statistik för att exempelvis testa hypoteser (Borg & 
Westerlund 2012, s. 37). Surveyundersökning är en form av självrapporteringsstudie, 
vilket enligt Polit och Beck (2011, s. 188) är ett bra sätt att undersöka tankar och 
känslor. Undersökningsmetoden har också fördelen att även retrospektiva data kan 
erhållas via deltagarnas svar. Designen ger även en förutsättning att studera 
förhållanden mellan olika fenomen (Polit & Beck 2011, s. 264) vilket varit av intresse i 
studien. Enkäter valdes då det kan generera ett stort urval vilket var önskvärt för att 
besvara studiens syfte.  

Deltagare 

Respondenter och bortfall presenteras i tabell 1.  
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I studien har två sjukhus i Västra Götalandsregionen valts ut enligt ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att de är ett icke slumpmässigt urval baserat på närhet 
till den som undersöker (Borg &Westerlund 2012, s. 26). Från dessa sjukhus valdes 
därefter de två intensivvårdsavdelningar ut som MIG-teamen utgår ifrån. 
Verksamhetscheferna och vårdenhetscheferna godkände deltagandet och webbenkäterna 
skickades via mail ut till totalt 137 intensivvårdssjuksköterskor. Vid urvalet av 
respondenter från vårdavdelningar tillfrågades de elva avdelningar som enligt 
Bengtsson & Sjöholm (2017) kontaktar MIG mest på det första sjukhuset, av dessa 
valde sex avdelningar att skicka ut webbenkäterna till totalt 137 sjuksköterskor. 
Vårdavdelningarna innefattade onkologi, medicinsk akutvård, kirurgi, kärlkirurgi och 
transplantation. För deltagare från vårdavdelningarna på det andra sjukhuset tillfrågades 
samtliga medicin-, geriatrik- och ortopedavdelningar (totalt nio). Där valde fem 
vårdavdelningar att delta vilket gav 81 sjuksköterskor. Inklusionskriterierna hos 
sjuksköterskorna var således att de skulle vara yrkesverksamma i en verksamhet som 
har eller som samarbetar med ett MIG-team.  

Sjuksköterskor f rån vårdavdelningarna kommer i arbete t benämnas 
avdelningssjuksköterskor, oavsett vilken avdelning eller akademisk nivå de har, för att 
särskilja mot intensivvårdssjuksköterskor: sjuksköterskegrupperna är alltså de som 
kontaktar MIG (avdelningssjuksköterskor) och de som går på MIG-konsultationer 
(intensivvårdssjuksköterskor).  

Datainsamling 
En webbenkät utformades då ingen redan existerande enkät kunde hittas som var 
lämplig för det aktuella syftet (Bilaga 1). Webbenkäten utformades med 26 frågor varav 
25 var slutna och endast frågan ”ålder” saknade förifyllda alternativ. Kommentarsfält 
fanns däremot tillgängligt för frågorna som berör upplevelsen av samarbete och 
delaktighet samt för frågan om verksamhet. Anledningen till att använda 
kommentarsfält var att kunna identifiera eventuella oklarheter i frågan, samt att ge 
deltagarna en möjlighet att motivera sina svar om de ville. Frågorna behandlade 
demografi, respondentens erfarenhet kring MIG, upplevelsen av samarbete och 

Tabell 1. Respondenter

Vårdnivå N

Totalt Svar (%) Bortfall (%)

Intensivvårds-
sjuksköterskor

137 38 (27,7)

Av d e l n i n g s -
sjuksköterskor

218 85 (39)

Totalt 355 123(34,6) 232(65,3)
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upplevelsen av delaktighet. Frågorna kring samarbete var även utformade för att försöka 
fånga upp både hur respondenten upplever sig själva och hur respondenten upplever 
personalen hen möter vid en MIG-konsultation.  Webbenkäten innehöll både frågor i 
nominalskala och ordinalskala. De mest använda ordinalskalorna var Likertskalor där 
svaren rangordnats mellan 1 och 5: 1 motsvarar ett lågt värde (exempelvis kort tid i 
yrket eller att inte hålla med alls om ett påstående) och 5 motsvarar ett högt värde 
(exempelvis lång tid i yrket eller att helt hålla med om ett påstående) (Borg & 
Westerlund 2012, s. 36). Endast ålder fylldes i med siffror och resten var kryssfrågor 
med ord och meningar som alternativ, vilket gör variablerna till kvalitativa (Borg & 
Westerlund 2012, s. 30).  

Enkäten testades på fem avdelningssjuksköterskor och tre intensivvårdssjuksköterskor 
som inte inkluderats i studien för att evaluera hur väl enkäten svarade på syftet och om 
frågorna var väl formulerade. Enkäten granskades med fokus framförallt på vad Polit 
och Beck (2011, s. 307) beskriver som fyra viktiga överväganden: en tydligt formulerad 
text utan tvetydigheter, att den är lättförståelig och kan rikta sig till alla de man vill 
undersöka, att texten är opartisk och formulerad på ett hänsynsfullt sätt. Efter detta 
ändrades några frågor vad gällde ordval och några fick tydligare svarsalternativ. 
Webbenkäten skapades i dataprogrammet Sunet Survey. Vid skapandet av webbenkäten 
lades kommandon in som dolde frågor för grupperna de inte riktade sig till, exempelvis 
frågor om intensivvård när respondenten svarat att de arbetar på vårdavdelning. För de 
respondenter som svarat att de aldrig kontaktat eller ingått i ett MIG-team doldes alla 
frågor som berörde upplevelsen av att arbeta med MIG. 

Kontakt togs med verksamhetschefer och vårdenhetschefer först via telefon och därefter 
mailades forskningspersonsinformation (Bilaga 2) samt webbenkäten ut (Bilaga 1). De 
som godkände deltagande mailade därefter ut länken till webbenkäten till 
sjuksköterskorna på sina respektive avdelningar. Enkäten fanns tillgänglig att besvara i 
tre veckor och en påminnelse skickades ut efter andra veckan. 

Dataanalys 
Data från Sunet Survey exporterades för analys till en programvara för statistik (IBM 
SPSS Statistics Viewer®, version 25). Data granskades för felaktiga värden både genom 
visuell granskning och genom funktionerna för deskriptiv statistik i dataprogrammet. 
När en fråga i webbenkäten dolts fick det datavärdet 999 för den respondenten, dessa 
felvärden togs bort och variabeln lämnades blank. Variabeln ålder fick omkodas för att 
visa siffror och inte text.  

Initialt gjordes jämförelser mellan typ av avdelning (vårdavdelning och intensivvård) 
och frågor under temat samarbete och delaktighet med hjälp av Pearsons Chi-square test 
(χ2). Med en multidimensionell Chi-square räknas den förväntade frekvensen ut och 
jämförs med den observerade för att hitta signifikanta skillnader (Polit & Beck 2011, s. 
166). Därför analyserades materialet från webbenkäten även med Mann-Whitney U-test. 
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Också detta test används vid icke-parametriska data, men kan istället testa om det finns 
en skillnad mellan två populationsmedianer (Borg & Westerlund 2012, ss. 390–391). 
Enligt Polit och Beck (2011, s. 127) bör, förutom U- och p-värde, endast medianen och 
variationsvidd (range) rapporteras vid detta test, men då våra nominalskalor har värden 
mellan 1 och 5 blir flertalet medianvärden likartade, trots att en signifikant skillnad 
föreligger. I Tabell 3 presenteras därför även medelrangvärdet för en bättre överblick. 
Mann-Whitney U-test har använts för att testa grupperna intensivvårdssjuksköterska och 
avdelningssjuksköterska mot varandra. Det har även använts för att testa erfarenhet av 
MIG och för att testa antal år i yrket som gruppvariabler. Åtta av frågorna berör parvis 
samma ämnen men är ställda utifrån hur deltagaren uppfattar sin egen roll och andras 
roller vid MIG-konsultation. För att jämföra dessa frågor har ett beroende 
signifikanstest med nollhypotesen ”medianerna i de två frågorna är identiska” utförts, 
enligt SPSS-tutorials (Sigma Plus Statistik 2018). De tabeller som presenteras i arbetet 
innehåller endast signifikanta svar. 

Etiska överväganden 
Valet av studie utgår från principen att göra gott och inte skada samt att bidra till ett ökat 
lärande inom ämnet (SSF 2012).  Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss. 5–6) består 
forskningsetik av fyra grundpelare; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att använda ett standardiserat brev 
från Högskolan i Borås angående forskningspersonsinformation (Bilaga 2) har detta 
tagits i beaktande då den tydligt synliggör dessa grundpelare. Telefonkontakt och 
mailkontakt har tagits med berörda verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Efter att 
både muntligt och skriftligt godkännande från verksamhetscheferna erhållits, har mail 
med information om studien samt en länk till webbenkäten sänts ut till deltagarna via 
respektive vårdenhetschef. Deltagarna har fått samtyckesinformation baserat på 
forskningsetikens fyra grundpelare om att medverkan är frivillig, anonym och att de kan 
avbryta deltagandet när som helst utan vidare förklaring (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–
14). Mailadress och telefonnummer till författarna har funnits tillgängliga för 
respondenterna vid eventuella frågor. En besvarad webbenkät har tolkats som ett 
medgivande till att delta i studien. Inga personuppgifter har samlats in, all data är 
anonym och risken att obehöriga skulle nå informationen bedöms som liten.  Studien 
har valts att göras då nyttan med studien anses vara större än eventuella risker, då ny 
kunskap inom ämnet kan innebära vinster inte minst för den enskilda patienten utan 
också för hälso- och sjukvården som organisation (Vetenskapsrådet 2002, ss. 15–16).  

RESULTAT 

Av de 355 tillfrågade sjuksköterskorna valde 123 (34,6%) att svara på webbenkäten. Av 
dessa arbetade 38 (30,9%) inom intensivvård och resterande på vårdavdelning (69,1%). 
Medelåldern hos avdelningssjuksköterskorna som svarade var 34,01 år (SD 9,590) och 
bland intensivvårdssjuksköterskorna 45 år (SD 12,390). Andelen män (14%) var mindre 
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än andelen kvinnor (86%). Andelen män på vårdavdelning var lägre (9,4% n=8) än 
inom intensivvård (23,7% n=9).  

Erfarenhet av MIG 
Merparten av respondenterna uppgav att de någon gång kontaktat eller ingått i ett MIG-
team (93,5%). Bland avdelningssjuksköterskorna hade 65,9% kontaktat MIG fler än två 
gånger, och bland respondenterna från intensivvården hade hela 94,8% ingått i MIG fler 
än två gånger (Tabell 2). De flesta hade även varit på en MIG-föreläsning någon gång; 
58,8% av sjuksköterskorna från vårdavdelningarna och 78,9% av de från 
intensivvården. 

Bland avdelningssjuksköterskorna syntes ett mönster i några av frågorna kring 
samarbete och delaktighet: ju fler gånger de kontaktat MIG desto mer instämde de. De 
avdelningssjuksköterskor som kontaktat MIG fler än två gånger gav signifikant mer 
instämmande svar på frågorna presenterade i Tabell 3. De som kontaktat MIG mer än 
tio gånger upplevde dessutom att personalen de möter vid en MIG-konsultation 
upplever att samarbetet fungerar bra (U= 363, N1=59, N2=19, p= 0,009, two-tailed). 

Vid jämförelse mellan avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor som 
varit med om fler än tio MIG-konsultationer fanns det inte någon signifikant skillnad i 
frågor om delaktighet i beslutsfattande. Fler avdelningssjuksköterskor än 
intensivvårdssjuksköterskor i denna grupp upplevde sig däremot delaktiga i utförande 

Tabell 2. Deskriptiv statistik

Variabler Avdelnings-
sjuksköterskor 
n(%)

Intensivvårds-
sjuksköterskor 
n(%)

Hur många gånger uppskattar 
du att du kontaktat MIG?

Aldrig 7(8,2) -

1-2 gånger 22(25,9) -

3-5 gånger 22(25,9) -

6-10 gånger 15(17,6) -

> 10 gånger 19(22,4) -

Hur många gånger uppskattar 
du att du ingått i en Mobil 
IntensivvårdsGrupp?

Aldrig - 1(2,6)

1-2 gånger - 1(2,6)

3-5 gånger - 2(5,3)

6-10 gånger - 6(15,8)

> 10 gånger - 28(73,7)
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av omvårdnadsåtgärder vid MIG (U= 183,5, N1=19, N2=28, p= 0,046, two-tailed). De 
kände sig även säkrare på vad som förväntades av dem vid MIG-konsultationer (U= 
169,5, N1=19, N2=28, p= 0,022, two-tailed) och hade större tilltro till att andra upplevde 
att samarbetet fungerade bra (U= 160, N1=19, N2=28, p= 0,007, two-tailed). 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad inom gruppen intensivvårdssjuksköterskor 
beroende på hur många gånger de ingått i ett MIG-team. Däremot instämde de 
intensivvårdssjuksköterskor som deltagit på MIG-föreläsning i högre grad än de som 
inte deltagit att MIG fungerar bra (U= 764,5, N1=30, N2=6, p= 0,036, two-tailed), att 
personalen de möter vid en MIG-konsultation vet deras yrke/funktion (U= 550, N1=29, 
N2=6, p= 0,003, two-tailed) och vad som förväntas av dem (U= 643, N1=29, N2=6, p= 
0,023, two-tailed). Denna skillnad kunde inte ses hos avdelningssjuksköterskorna.  

Tabell 3. Signifikanta skillnader i svar från avdelningssjuksköterskor beroende på antal gånger 
MIG kontaktats 
Avdelningssjuksköterskor: N1= Kontaktat MIG ≤2 ggr, N2= Kontaktat MIG >2 ggr

Variabler Avdelnings-
sjuksköterskor 
som kontaktat 
MIG ≤2 ggr   

Avdelnings-
sjuksköterskor 
som kontaktat 
MIG >2 ggr

Median 
(Range)

Mean 
Rank

Median 
(Range)

Mean 
Rank

Mann-
Whitney  
U-test

Jag upplever att MIG fungerar 
braa (N1=29, N2=56)

4(3) 35,6 4(4) 46,83 597,5, 
p = 0,027

Jag vet vad som förväntas av mig 
vid en MIG-konsultationa 
(N1=29, N2=56)

4(4) 34,14 4(3) 47,59 555, 
p = 0,009

De jag möter vid en MIG-
konsultation vet vad som 
förväntas av miga (N1=22, 
N2=56)

3(4) 30,86 4(3) 42,89 426, 
p = 0,026

Jag känner att jag är delaktig i att 
ge eller ta rapport vid MIG-
konsultationa (N1=22, N2=56)

4(4) 28,14 5(2) 43,96 366, 
p = 0,002

Jag känner mig delaktig i 
utförande av 
omvårdnadsåtgärder vid MIG 
(ex mobilisering, KAD/
urinmätning, sugning av övre 
luftvägar)a (N1=22, N2=56)

4(4) 31,57 4(4) 42,62 441,5, 
p = 0,039

a Skala 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till viss del, 3= varken eller/neutral, 4 = instämmer 
till stor del, 5 = instämmer helt.
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Samarbete och delaktighet 
I frågorna kring samarbete uppgav respondenterna generellt ett högt instämmande. En 
intensivvårdssjuksköterska kommenterade att ”Vi ser varandras yrkesfunktioner vilket 
är bra.” De signifikanta skillnader som kunde identifieras mellan hur 
avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor upplevde samarbetet vid 
MIG (Tabell 4) visade att avdelningssjuksköterskorna tyckte att det fungerade bättre. De 
visste i högre grad vad personalen de mötte vid MIG hade för yrke/funktion, att 
personalen de mötte i MIG-sammanhang visste vad respondenterna hade för yrke/
funktion samt att de i högre grad upplevde att MIG-teamet visste vad som förväntades 
av respondenten. Avdelningssjuksköterskor instämde även i högre grad till att MIG-
konsultationer ökar deras kunskap om diagnostik och åtgärder vid akuta försämringar 
hos patienter. 

Signifikanstest mellan två medianer visade att fler sjuksköterskor på vårdavdelningen 
skattade sitt eget bemötande högre än bemötandet från personalen de mötte vid en MIG-
konsu l t a t ion ( exak t b inomina l fö rde la t p= 0 ,001 , two- t a i l ed ) . Hos 
intensivvårdssjuksköterskorna syntes inte denna skillnad. Två avdelningssjuksköterskor 
tar i sina kommentarer upp att de upplever att MIG-teamet kommunicerar mer med 
varandra och sällan delger resonemang kring beslut. Flera sjuksköterskor från båda 
grupperna berörde i kommentarsfältet att det är problematiskt när ansvariga läkare på 
vårdavdelningarna inte är på plats vid en MIG-konsultation, ofta på jourtid eller på 
grund av att de står upptagna på operation. Detta uppgav de kunde leda till irritation 
från MIG-teamet vilket försämrade samarbetet. Även stress och hög arbetsbelastning på 
avdelningen uppgavs bland kommentarerna som en anledning till försämrat samarbete.  
En avdelningssjuksköterska skrev att ”Ibland är viss personal på vårdavdelningen 
ovana vid en akut situation vilket gör dem stressade och ofokuserade. Samarbetet blir 
då sämre.” En annan beskrev MIG-personalen som ”Jätteduktiga och trevliga. Ibland 
känner jag dock önskan att patienten kunde få vara i deras överinseende en stund 
medan de är på vårdavdelningen. Har ju många andra patienter, som jag inte hinner 
med, när det drar ut på tiden på vårdavdelningen i väntan på beslut om tex vårdnivå.”  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i upplevelsen av delaktighet kring utförande 
av omvårdnadsåtgärder vid MIG mellan de två grupperna när alla respondenter 
analyserades. Däremot svarade avdelningssjuksköterskor i högre grad att de kände sig 
delaktiga i att ge eller ta rapport vid MIG-konsultation. Intensivvårdssjuksköterskorna 
instämde mer i de frågor som berörde delaktighet i beslutsfattande (Tabell 4). 

Tabell 4. Signifikanta skillnader i svar mellan avdelningssjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor. 
N1= Vårdavdelning, N2= Intensivvårdsavdelning

Variabler Vårdavdelning   Intensivvård
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Erfarenhet i tid som sjuksköterska 
Antal år som sjuksköterska skilde sig signifikant mellan de två grupperna (U= 718, N1= 
85, N2= 38, p= <0,001, two-tailed). Av avdelningssjuksköterskorna hade 34,1% arbetat i 
yrket mindre än tre år och bland intensivvårdssjuksköterskorna var det endast en person 
( 2 , 6 % ) s o m u p p g a v d e t s a m m a . S a m t i d i g t h a d e h e l a 8 9 , 5 % a v 
intensivvårdssjuksköterskorna arbetat som sjuksköterskor i över sex år och 68,4% i mer 

Median 
(Range)

Mean 
Rank

Median 
(Range)

Mean 
Rank

Mann-
Whitney  
U-test

Jag upplever att MIG fungerar 
braa (N1=85, N2=38)

4(4) 66,58 4(3) 51,75 1225,5,  
p = 0,018

Jag vet vad personalen jag möter 
vid en MIG-konsultation har för 
yrke/funktionb (N1=78, N2=37)

5(3) 64,67 4(4) 43,93 922,5, 
p = 0,001

Personalen jag möter vid en MIG-
konsultation vet vad jag har för 
yrke/funktionb (N1=78, N2=37)

5(3) 61,87 4(2) 49,85 1141,5 
P = 0,043

De jag möter vid en MIG-
konsultation vet vad som 
förväntas av miga (N1=78, N2=37)

4(4) 63,53 3(4) 46,35 1012, 
p = 0,006

MIG-konsultationer ökar min 
kunskap om diagnostik och 
åtgärder vid akuta försämringar 
hos patientera (N1=78, N2=37)

4(3) 66,12 4(4) 40,89 810, 
p = <0,001

Jag känner att jag är delaktig i att 
ge eller ta rapport vid MIG-
konsultationa (N1=78, N2=37)

5(4) 63,24 4(3) 46,96 1034,5, 
p = 0,007

Jag känner mig delaktig i 
beslutsfattande kring 
omvårdnadsåtgärder vid MIG (ex 
mobilisering, KAD/urinmätning, 
sugning av övre luftvägar)a 
(N1=78, N2=37)

3(4) 52,06 4(3) 70,53 979,5, 
p = 0,004

Jag känner mig delaktig i 
beslutsfattande kring vårdnivå hos 
patienten (ex att patienten 
kvarstannar på avdelningen eller 
överflyttas till intensivvården)a 
(N1=78, N2=37)

2(4) 51,16 4(4) 72,42 909,5, 
p = 0,001

a Skala 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till viss del, 3= varken eller/neutral, 4 = instämmer 
till stor del, 5 = instämmer helt. 
b Skala 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till viss del, 3 = instämmer till hälften av gångerna, 
4 = instämmer till stor del, 5 = instämmer helt.
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än tio år. Motsvarande siffror för sjuksköterskorna på vårdavdelning var 45,9% 
respektive 24,7%. För att undersöka om skillnaderna mellan sjuksköterskorna på 
vårdavdelning och intensivvården kunde bero på tid inom yrket utfördes ytterligare ett 
Mann-Whitney U-test där endast de sjuksköterskor som arbetat sex år eller mer testades 
mot varandra. Vid sex eller fler års yrkesverksamhet fanns det inte längre någon 
signifikant skillnad mellan intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor 
gällande frågorna: ”Personalen jag möter vid en MIG-konsultation vet vad jag har för 
yrke/funktion”, ”Jag känner mig delaktig i beslutsfattande kring omvårdnadsåtgärder 
vid MIG” och ”Jag känner mig delaktig i beslutsfattande kring vårdnivå hos patienten”. 
Vid mer än tio års yrkeserfarenhet uppkom dock en ny skillnad i att 
avdelningssjuksköterskorna svarat signifikant högre på frågan om deras eget bemötande 
vid en MIG-konsultation oftast är bra (U= 172, N1= 20, N2= 26, p= 0,027, two-tailed). 

Förväntningar och oro 
I båda sjuksköterskegrupperna var medianerna (och därmed instämmandet) högre i 
frågan om de tog andras oro över patientens tillstånd på allvar, än om deras egen oro 
togs på allvar vid en MIG-konsultation (avdelningssjuksköterskorna, p= <0,001, two-
t a i l e d ; i n t e n s i v v å r d s s j u k s k ö t e r s k o r n a , p = 0 , 0 1 2 , t w o - t a i l e d ) . E n 
avdelningssjuksköterska beskrev i kommentarsfältet ”Tycker att jag på avdelningen 
oftast fortsätter att vara orolig för patienten efter att MIG har varit på plats, då jag 
oftast kontaktar MIG när det känns som att patienten ej kan vara på vanlig 
vårdavdelning. Patienten stannar dock oftast kvar på avdelningen efter MIG. Detta 
tolkar jag som att min oro ej tas på allvar.”  Även frågan om de själva visste vad som 
förväntades av dem gav en signifikant högre median än frågan ”de jag möter vid en 
MIG-konsultation vet vad som förväntas av mig” (avdelningssjuksköterskorna, p= 
<0,05, two-tailed; intensivvårdssjuksköterskorna, p= 0,001, two-tailed). I 
kommentarsfältet fanns bland avdelningssjuksköterskorna uttryck av frustration över 
ordinationer och rekommendationer de inte hade möjlighet att fullfölja och en ”övertro 
på vad vi kan hantera på en vanlig vårdavdelning (i kombination med platsbrist på 
IVA)”. Flera avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor tog upp att 
patienter ibland kvarstannar på avdelningen på grund av platsbrist på IVA, trots behov 
av en högre vårdnivå. Bland kommentarerna lyftes vikten av dialog och tidigt stöd för 
att skapa marginaler. En intensivvårdssjuksköterska beskrev att “narkosläkare och vi 
som sjuksköterskor har som mål att upprätta en vårdplan tillsammans med de på 
avdelningen så de känner sig trygga. Trygghet är ett mål.” 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en webbenkät för att nå ut till så många som möjligt under 
den begränsade tidsramen. En fördel med detta är att data kunde överföras direkt från 
enkätsidan till dataprogrammet det sedan skulle analyseras i, vilket minskar risken för 
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felinmatningar. Det ger också, enligt Polit och Beck (2011, s. 305), fördelen att 
respondenterna kan svara anonymt, vilket minskar risken för påverkan från intervjuaren. 
En nackdel med att inte ställa frågorna på plats kan vara att frågorna kan misstolkas 
(Polit & Beck 2011, s. 306). För att minska risken för misstolkningar testades först 
enkäten på ett antal sjuksköterskor från vårdavdelning och intensivvård, varefter några 
frågor omformulerades. Frågor som enbart riktades till en personalkategori doldes för 
den andra personalkategorin för att undvika förvirring. I mailet till respondenterna 
uppmuntrades de att kontakta författarna vid frågor, samt kommentarsfält fanns 
tillgängligt att fylla i på de flesta frågor, för möjlighet att exkludera svar där 
respondenten inte förstått frågan.  

Webbenkäten utformades också med slutna frågor istället för öppna, vilket enligt Polit 
och Beck (2011, s. 298) har fördelen att det är enklare att analysera men samtidigt 
svårare att skapa. Även detta undersöktes när testpersoner fick fylla i enkäten och 
svarsalternativen ändrades i vissa fall. En svaghet som upptäckts i analysfasen är att 
svarsalternativen med en gradering av instämmande varit svårt att tolka, då steget 
mellan ”instämmer inte alls” och ”neutralt” varit ”instämmer till viss del”. För att få en 
mer opartisk skala hade svarsalternativet istället kunnat vara ”lågt instämmande” eller 
liknande. Tanken var från början att analysera svaren med ett multidimensionellt Chi-
squaretest, men då krävdes att svaren delades in i två grupper (exempelvis lågt och högt 
instämmande). Denna analys valdes bort, då svaren är subjektiva och det inte går att 
veta hur respondenterna hade placerat in sig om de hade haft de svarsalternativen från 
början.  Istället användes Mann-Whitney U-test där ingen omkodning av svaren till nya 
svarskategorier behövde göras. I tidig utformning av webbenkäten var svaren ordnade 
på en 6-gradig skala för att få fram större skiftningar i svaren och undvika att för många 
svarade neutralt (Polit och Beck 2011, s.354), men detta övergavs då framtvingande till 
ställningstaganden ville undvikas. Att de flesta medianerna i slutändan var 4 på en 5-
gradig skala ses som en styrka, då det inneburit att respondenter i hög grad tagit 
ställning trots att ett neutralt svarsalternativ funnits. 

Att webbenkäten utformades av oss själva och ej varit ordentligt reliabilitetstestad i 
förväg är en brist i studien. Ett sätt att öka reliabiliteten i webbenkäten hade kunnat varit 
att låta testpersonerna svara på enkäten två gånger (test-retest) för att se om svaren hade 
blivit liknande trots tid emellan (Polit & Beck 2011, ss. 331–332), men på grund av 
tidsbrist gjordes inte detta. Frågorna som handlade om upplevelsen av MIG (fråga 11–
26) undersöktes dock med Cronbachs alfa och fick ett värde på 0,84, vilket talar för att 
frågorna i instrumentet mätt samma sak, det vill säga den interna konsistensen (Brace, 
Kemp & Snelgar 2016; Polit & Beck 2011, s. 333). I resultatet presenteras ett stort antal 
signifikanta fynd vilket skulle kunna ses som en styrka, men samtidigt har det stora 
antalet signifikansprövningar ökat risken för massignifikansproblemet: ju fler 
signifikansprövningar som görs desto större är risken att någon av dem blir signifikanta 
av en slump (Borg & Westerlund 2012, ss. 479–482). Det bör därför tas i beaktande vid 
läsning av studien. 
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En svaghet i studien är att det är ett bekvämlighetsurval, då det inte går att med säkerhet 
säga att det är generaliserbart till andra sjukhus i Sverige eller andra avdelningar inom 
de undersökta sjukhusen (Borg & Westerlund 2012, s. 26). Samtidigt kan det vara en 
styrka att vårdavdelningar med så många olika inriktningar valt att delta, då detta skulle 
kunna öka generaliserbarheten. Ytterligare en svaghet är den låga svarsfrekvensen på 
34,6%. Hade mer tid funnits hade även fler påminnelser kunnat skickas ut. En önskvärd 
svarsfrekvens för generaliserbarheten hade varit 65% (Polit & Beck 2011, s. 311). I 
planeringsfasen av studien tillfrågades fler sjuksköterskor från vårdavdelningar (218 
stycken) än från intensivvården (137 stycken), eftersom det endast fanns två 
intensivvårdsavdelningar som tillhandahöll MIG-team medan de avdelningar som 
kunde kontakta dem var betydligt fler. Att procentdelen tillfrågade sjuksköterskor från 
intensivvården som valt att svara (27,7%) i slutändan var lägre än från 
vårdavdelningarna (39%), trots lika lång svarstid, ökade snedfördelningen mellan 
grupperna ytterligare. 

Respondenterna i intensivvården hade en högre medelålder och ett högre medelvärde i 
yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. Ett sätt att hantera skillnaden mellan gruppernas 
yrkeserfarenhet har varit att utöver analys av hela populationen som svarat göra en 
analys av enbart de som arbetat i 5 år eller mer. En analys av nyare sjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor har dock ej gjorts då det bedömts vara för få inom 
intensivvårdsgruppen. För att öka validiteten hade det varit önskvärt att på förhand ha 
vetat alla tillfrågade respondenters kön, ålder och år i yrket för att på så vis kunna göra 
en bortfallsanalys och ta reda på om resultatet är snedvridet (Borg & Westerlund 2012, 
s. 27). Ett flertal analyser har dock gjorts som tagit hänsyn till ålder, yrkeserfarenhet och 
MIG-erfarenhet vilket skulle kunna anses öka styrkan i det presenterade resultatet.   

I resultatet presenteras några respondenters kommentarer från kommentarsfälten. 
Kommentarerna som valts ut har varit enskilda förtydliganden av svar på specifika 
frågor och kan inte generaliseras eller överföras till hela gruppen respondenter. De har 
ändå bedömts vara viktiga att presentera då det kan ge en djupare förståelse för hur 
frågorna tolkats. I några fall har också flera respondenter tagit upp samma ämnen, 
exempelvis platsbrist på IVA, och även då har kommentarerna valts att presenteras. Inte 
heller dessa kommentarer går att överföra till gruppen i stort, men kan betraktas som 
bifynd som skulle vara intressant att studera närmre i vidare studier. 

Resultatdiskussion 
Erfarenhet i yrket och erfarenhet av MIG 

I studien framkommer att den stora majoriteten av deltagare är nöjda med MIG. 
Avdelningssjuksköterskorna är generellt något mer positiva i upplevelsen av MIG än 
intensivvårdssjuksköterskorna vilket kan bero på flera faktorer. En faktor skulle kunna 
vara att de intensivvårdssjuksköterskor som valt att svara har en längre tid som 
yrkesverksamma sjuksköterskor bakom sig och att många av respondenterna från 
vårdavdelningar är nya i yrket. Nyutexaminerade sjuksköterskor som kommer direkt 
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från grundutbildningen tvivlar ofta på sig själv samtidigt som de känner ångest och 
rädsla inför yrkesutövandet (Labrague & McEnroe-Petitte 2018). Avsaknad av 
erfarenhet och självtillit kan försvåra arbetet för avdelningssjuksköterskan. Att MIG kan 
kontaktas och fungera som ett stöd skulle kunna bidra till att avdelningssjuksköterskor 
med kortare yrkeserfarenhet uppskattar MIG. I studien kvarstod dock den signifikanta 
skillnaden i upplevelsen av MIG när endast de som arbetat som sjuksköterskor i över tio 
år jämfördes mellan yrkestillhörighet. Erfarna avdelningssjuksköterskor upplevde att 
MIG fungerade bättre än vad erfarna intensivvårdssjuksköterskor upplevde, vilket talar 
mot att det endast handlar om en skillnad i yrkesaktiv tid.   

I intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning (Riksföreningen för Anestesi och 
Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2012) ingår att kunna vårda sviktande 
patienter, ge akut behandling och omvårdnad samt att på ett strukturerat sätt samarbeta 
vid akut omhändertagande. Det ingår även att ”arbeta konsultativt mot andra 
verksamheter genom att ge råd och stöd till vårdavdelningar” (ibid.). Specialiseringen 
innebär alltså att intensivvårdssjuksköterskan förväntas ha en större erfarenhet av att 
vårda svårt sjuka patienter. Att som avdelningssjuksköterska få hjälp av en mer erfaren 
kollega, oavsett funktion, borde i sig kunna ha en betryggande effekt för sjuksköterskan, 
vilket skulle kunna vara en del av förklaringen till att avdelningssjuksköterskan 
generellt är mer positiva till MIG. Vidare framkommer att 80% av 
avdelningssjuksköterskorna svarat att de instämmer till stor del eller helt i att de 
upplever att MIG-konsultationer ökar deras kunskaper om diagnostik och åtgärder vid 
a k u t a f ö r s ä m r i n g a r h o s p a t i e n t e r n a . M o t s v a r a n d e s i f f r a h o s 
intensivvårdssjuksköterskorna var 50%. Inte heller denna siffra kunde förklaras med att 
fler avdelningssjuksköterskor hade en kortare tid i yrket, då det fortfarande fanns en 
signifikant skillnad mellan grupperna när endast de som arbetat mer än tio år jämfördes. 
Tidigare forskning har visat att en arbetskultur med kontinuerligt lärande ökar 
arbetstillfredsställelsen hos sjukhuspersonal (Iliopoulos, Morrisey, Baryeh & Polyzois 
2018). Lärandet i sig skulle alltså kunna vara en anledning till att 
avdelningssjuksköterskorna upplever MIG mer positivt.  

Resultatet i studien tyder även på att ju fler gånger avdelningssjuksköterskor kontaktat 
MIG desto nöjdare med MIG och säkrare på sin egen funktion upplevde de sig vara, 
vilket väl överensstämmer med resultatet i en studie av Halupa, Halupa och Warren 
(2018). Att ingen signifikant skillnad fanns i svaren i studien beroende på om 
avdelningssjuksköterskorna varit på MIG-föreläsning eller ej är däremot förvånande, då 
även detta borde hjälpa till att förtydliga deras funktion vid MIG. I studien av Halupa, 
Halupa och Warren (2018) framkommer att undervisning var uppskattat och att 
ytterligare undervisning av MIG-teamet önskades. Denna studie har dock inte kunnat 
visa att deltagande i MIG-föreläsning hos avdelningssjuksköterskor påverkar deras 
uppfattning av samarbete och delaktighet vid MIG. Däremot tyder resultatet på att de 
intensivvårdssjuksköterskor som varit på föreläsningen upplever att MIG fungerar bättre 
och att deras egen roll är tydligare. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 5 kap. 4 
§) beskrivs att verksamheten ständigt och systematiskt ska utvecklas för att vården ska 
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förbli god och säker. Detta kan anses tala för att kontinuerlig utbildning inom MIG bör 
prioriteras för såväl avdelningssjuksköterskor som för intensivvårdssjuksköterskor. 

Samarbete 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan intensivvårdssjuksköterskor och 
avdelningssjuksköterskor gällande om deras oro blev tagen på allvar. Fler upplevde 
dock generellt att de tog andras oro på större allvar än att deras egen oro blev 
hörsammad. Currey, Allen och Jones (2018) beskriver och synliggör hur hinder för 
teamarbetet vid MIG-konsultation kan orsakas av avdelningssjuksköterskornas rädsla 
för kritik och bristande gehör då de upplever att patientens tillstånd försämras. Detta 
framförallt i kontakt med medicinskt ansvariga läkare och med personal från 
intensivvården. Teamarbetet kan ytterligare försvåras om upplevelsen i möte med 
intensivvårdspersonal vid MIG innebär en upplevelse av auktoritet eller hierarki (ibid.). 
Rädslan kan i sig utgöra ett hot för patientsäkerheten då MIG-larm kan komma att dröja 
(Astroth et al. 2016; Chalwin et al. 2016; Jones & Brast 2018, s. 150; Massey et al. 
2016). I studien uppgav dock 78,8% av avdelningssjuksköterskorna och ännu fler av 
intensivvårdssjuksköterskorna att de instämmer till stor del eller helt i att bemötandet de 
får av annan personal vid MIG-kontakt oftast är bra, vilket talar mot att bemötandet 
skulle vara ett stort problem på de undersökta avdelningarna. Men samtidigt skattades 
det egna bemötandet hos avdelningssjuksköterskorna som högre än det respondenterna 
fick av andra.  

Studien visade att respondenterna ibland upplevde att andra hade felaktiga 
förväntningar på dem. Som beskrivet i resultatet handlade kommentarer om att det 
kändes som att det fanns en okunskap kring vad avdelningspersonalen kunde hantera 
och om problemet med platsbrist samt hög arbetsbelastning. Tidigare studier framhävde 
en mer inkluderande arbetskultur, öppenhet för nya idéer och en möjlighet att lära 
genom gott mentorskap som viktiga faktorer för ett bra samarbete vid MIG-situationer 
(Currey, Allen & Jones 2018; Halupa, Halupa & Warren 2018; Jones, King & Wilson 
2009).  Problemet gällande svårigheter att få dit ansvariga avdelningsläkare 
överensstämmer med tidigare studier (Jones, King & Wilson 2009) vilket skapar en 
frustration bland sjuksköterskorna. I webbenkäten belystes detta av både 
avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.  Tidigare studier har visat att 
hög arbetsbelastning för sjuksköterskor på vårdavdelningar kan resultera i senare 
upptäckt av försämrade vitalparametrar hos patienten, senare kontakt med MIG men 
även att andra patienter på avdelningen inte hinns med när en enskild patients tillstånd 
försämras (Jones, King & Wilson 2009). Att då få stöttning och praktisk hjälp av ett 
MIG-team upplevdes förbättra arbetsmiljön och beskrevs vara en lättnad (Halupa, 
Halupa & Warren 2018; Jones, King & Wilson 2009). Hög arbetsbelastning i 
kombination med bristande stöd för sjuksköterskorna på vårdavdelningarna kan alltså 
leda till försämrat självförtroende i den egna professionen, och det kan även leda till 
förseningar i omhändertagandet av patienter som akut försämrats (Currey, Allen & 
Jones 2018; Jones, King & Wilson 2009; Peebles, Subbe, Hughes & Gemmes 2012). 
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I studien svarade 43,9% av respondenterna att de instämde helt till att de visste vilket 
yrke/funktion personalen de möter vid en MIG-situation har. Som tidigare nämnts 
framkommer i andra studier att det ofta finns oklarheter i personalens roller (Chalwin et 
al. 2016). Dessa oklarheter kan leda till dålig attityd och uteblivet positivt ledarskap 
som i sin tur skapar sprickor mellan, men också inom, teamen (Chalwin et al. 2016; 
Currey, Allen & Jones 2018). För ett gott samarbete borde det vara en självklarhet att all 
personal tydligt vet vem de möter vid en MIG-konsultation och vad hen har för 
arbetsuppgift. De olika rollerna bör tydligt synliggöras på ett konstruktivt sätt för att 
förebygga grogrunder för konflikter (SSF 2012). 

Delaktighet 

I studien framkommer att det inte fanns någon signifikant skillnad i direkta frågor kring 
upplevelsen av delaktighet kring utförande av omvårdnadsåtgärder vid MIG. 
Avdelningssjuksköterskor känner sig dock mer delaktiga i att ge eller ta rapport vid en 
MIG-situation medan intensivvårdssjuksköterskorna upplever högre delaktighet vad 
gäller beslutsfattande kring patientens vårdnivå eller val av omvårdnadsåtgärder. Detta 
överensstämmer med deltagarna i studien av Chalwin et al. (2016). Att 
intensivvårdssjuksköterskorna upplever en större delaktighet i beslutsfattande skulle 
kunna vara en naturlig följd av deras stödjande och konsultativa uppdrag 
(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2012). 
Studier visar att det är viktigt att även inkludera avdelningssjuksköterskorna i 
diskussionerna och låta dem bli mer deltagande för att stärka dem i deras profession, 
förbättra deras eget kliniska beslutsfattande samt öka deras förtroende för MIG-
systemet (Azimirad et al. 2016; Chalwin et al. 2016; Jones & Brast 2018, s. 150; Jones, 
King & Wilson 2009). Avdelningssjuksköterskan har tillsammans med avdelningsläkare 
huvudansvaret för patienten fram till beslut tagits om byte av vårdnivå. I 5 kap. 1§ av 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska god vård bedrivas genom att skapa 
trygghet, kontinuitet och säkerhet. Då många åtgärder som föreslås vid MIG syftar till 
att patienten ska kunna stabiliseras på avdelningen bör avdelningssjuksköterskan känna 
sig trygg och delaktig i beslutsfattandet eftersom det kan påverka patientsäkerheten. 

Hållbar utveckling och ekonomi 

Vården som bedrivs på en intensivvårdsavdelning är resurskrävande både ur ett 
hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv (Huffling & Schenk, 2014; SIR 
2018). Intensivvården förbrukar mycket energi och många giftiga kemikalier används 
samt stora mängder avfall produceras varje dag, allt sker med goda intentioner men kan 
på sikt skada vår gemensamma miljö (Huffling & Schenk, 2014). Enligt ICN ska 
sjuksköterskan medverka och upprätthålla säkra, rättvisa och ekonomiska 
arbetsförhållanden samt arbeta för en hållbar miljö och sprida medvetenhet kring 
sambandet mellan miljön och hälsa (SSF 2012).  I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30, 4 kap. 1 §) står det tydligt att offentlig vård som bedrivs av skattefinansierade 
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medel skall främja kostnadseffektivitet. Enligt Stafseth et al. (2016) beskrivs hur 
intensivvården både är dyr men också hur själva intensivvårdens miljö påverkar 
patienten negativt och ofta förlänger vårdtiden, vilket både är dyrt och ökar lidandet för 
patienten. I flera fall kan en försämrad patient vårdas utanför intensivvårdsavdelningen 
om rätt förutsättningar ges (ibid.).  Med hjälp av standardiserade bedömningsskalor och 
ett gott samarbete mellan vårdavdelningar och MIG kan patienter i många fall undvika 
intensivvård. Sammantaget innebär det att genom ett förbättrat användande av MIG kan 
vinsterna bli många; mindre lidande för patienten, färre vårddygn på 
intensivvårdsavdelningarna, mindre negativ påverkan på vår miljö och effektivare 
ekonomisk hållbarhet för vården som organisation (Huffling & Schenk, 2014). 

SLUTSATSER  

Upplevelsen av MIG som funktion skattas av respondenterna som generellt mycket god. 
De flesta upplever att MIG-konsultationer ökar deras kunskap om diagnostik och 
åtgärder vid akuta försämringar hos patienter. Resultatet i studien tyder på att ju större 
erfarenhet avdelningssjuksköterskor har i yrket och av MIG-konsultationer desto mer 
positiv var deras upplevelse och desto mer säkra och delaktiga kände de sig. 
Intensivvårdssjuksköterskor upplever sig mer delaktiga än avdelningssjuksköterskorna i 
beslutsfattande frågor, vilket kan förklaras av att de ingår i ett konsultativt team. Lägst 
delaktighet upplevde avdelningssjuksköterskor i frågan om vårdnivå hos patienten. 
Samarbetet tycks för det mesta fungera bra. Teamöverskrivande dialog kring de olika 
personalkategoriernas funktioner, förmågor och arbetssituationer hade behövts för att 
förebygga frustration kring yttre faktorer så som upptagna avdelningsläkare, platsbrist 
och hög arbetsbelastning på avdelning och IVA. Studien skulle kunna användas som ett 
underlag för diskussion kring dessa frågor för att ytterligare förbättra teamarbetet vid 
MIG och därmed öka patientsäkerheten. Jämförande studier som fokuserar på hur nya 
avdelningssjuksköterskor och nya intensivvårdssjuksköterskor upplever samarbetet vid 
MIG hade varit intressant. Även kvalitativa studier kring hur patienter upplever 
samarbetet mellan avdelningspersonal och MIG hade varit intressant, då denna grupp 
befinner sig i ett utsatt läge och behöver ett så tryggt omhändertagande som möjligt, 
men också hade kunnat tillföra ett nytt viktigt perspektiv på samspelet. 
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Samarbete och delaktighet vid MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp)  

1. Kön 
!  Man  
!  Kvinna  
!  Annan  

2. Ålder 
!  

3. Vad arbetar du i för verksamhet nu?  
!  Vårdavdelning  
!  Intensivvård  
Kommentar 
!  

4. Vilket sjukhus?  
!  Sahlgrenska SU/S  
!  Sahlgrenska Mölndal  

5. Antal år som sjuksköterska?  
!  < 1 år  
!  1-2 år  
!  3-5 år  
!  6-10 år  
!  > 10 år  

6. Antal år som intensivvårdssjuksköterska? (endast synlig för de som svarat att de 
jobbar inom intensivvård) 
!  < 1 år  
!  1-2 år  
!  3-5 år  
!  6-10 år  
!  > 10 år  

7. Antal år på nuvarande avdelning?  
!  < 1 år  
!  1-2 år  
!  3-5 år  
!  6-10 år  
!  > 10 år  
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8. Har du varit på MIG-föreläsning?  
!  Ja  
!  Nej  
!  Vet ej  

9. Hur många gånger uppskattar du att du kontaktat MIG? (synlig endast för de 
som svarat att de jobbar på vårdavdelning. Om svaret här är aldrig blir de enda 
frågorna att besvara härefter nr 11 och 17) 
!  Aldrig 
!  1-2 gånger  
!  3-5 gånger  
!  6-10 gånger  
!  > 10 gånger  

10. Hur många gånger uppskattar du att du ingått i en Mobil 
IntensivvårdsGrupp? (synlig endast för de som svarat att de jobbar inom intensivvård. 
Om svaret här är aldrig blir de enda frågorna att besvara härefter nr 11 och 17) 
!  Aldrig 
!  1-2 gånger  
!  3-5 gånger  
!  6-10 gånger  
!  > 10 gånger  

11. Jag upplever att MIG fungerar bra  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

12. Jag tror att den personal jag möter vid en MIG-konsultation upplever att 
samarbetet fungerar bra  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
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!  

13. Min oro över patientens tillstånd tas oftast på allvar vid MIG-konsultation  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

14. Jag tar andras oro över patientens tillstånd på allvar vid MIG-konsultation  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

15. Jag vet vad personalen jag möter vid en MIG-konsultation har för yrke/
funktion  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Instämmer till hälften av gångerna 
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

16. Personalen jag möter vid en MIG-konsultation vet vad jag har för yrke/
funktion  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Instämmer till hälften av gångerna 
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
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!  

17. Jag vet vad som förväntas av mig vid en MIG-konsultation  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

18. De jag möter vid en MIG-konsultation vet vad som förväntas av mig  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

19. Bemötandet från personalen jag träffar vid en MIG-konsultation är oftast bra  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

20. Mitt bemötande vid en MIG-konsultation är oftast bra  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
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Kommentar  
!  

21. MIG-konsultationer ökar min förståelse för andra yrkeskategorier  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

22. MIG-konsultationer ökar min kunskap om diagnostik och åtgärder vid akuta 
försämringar hos patienter  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

23. Jag känner att jag är delaktig i att ge eller ta rapport vid MIG-konsultation  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

24. Jag känner mig delaktig i beslutsfattande kring omvårdnadsåtgärder vid MIG 
(ex mobilisering, KAD/urinmätning, sugning av övre luftvägar)  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  
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25. Jag känner mig delaktig i utförande av omvårdnadsåtgärder vid MIG (ex 
mobilisering, KAD/urinmätning, sugning av övre luftvägar)  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  

26. Jag känner mig delaktig i beslutsfattande kring vårdnivå hos patienten (ex att 
patienten kvarstannar på avdelningen eller överflyttas till intensivvården)  
!  Instämmer inte alls  
!  Instämmer till viss del  
!  Varken eller / neutral  
!  Instämmer till stor del  
!  Instämmer helt  
Kommentar  
!  
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Information angående ett examensarbete om avdelnings- och 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelse kring samarbete och 
delaktighet vid MIG-konsultation 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019:19). Vi är två 
sjuksköterskor som studerar på intensivvårdsprogrammet vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Syftet med examensarbetet är att undersöka upplevelsen av samarbete och delaktighet 
när MIG-teamet (Mobil IntensivvårdsGrupp) tillkallas för konsultation och eventuellt 
övertag till IVA. Vi vill både undersöka intensivvårdssjuksköterskors- och 
vårdavdelningssjuksköterskors upplevelser och göra en jämförelse. Förhoppningen är 
att kunna lägga en grund för vidare förbättring i samarbetet kring patienten vid en MIG-
konsultation. Vi har kontaktat ett antal avdelningar som kommer i kontakt med MIG-
teamen regelbundet eller som själva driver ett MIG-team och har frågat om att få göra 
en enkätstudie på sjuksköterskor som någon gång varit i en MIG-situation.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Metoden i examensarbetet är kvantitativ med en datainsamling via enkäter. Att delta i 
studien innebär att svara på ett antal frågor om din upplevelse av MIG-konsultation. För 
att svara kryssar du i den ruta som passar bäst in på dig eller din upplevelse. Antalet 
frågor varierar beroende på svaren du kryssat i. Enkäten tar några minuter att svara på.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
muntliga samtycke. 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS
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Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, enkäterna, kommer att förstöras när examensarbetet är 
examinerat och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Handledare:  
Berit Lindahl, Professor  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås  
E-post: Berit.lindahl@hb.se  
Tfn 033 – 435 4739 

Examensarbete akututbildningarna, författare: 
Emilia Österberg  
E-post: Emilia.osterberg@vgregion.se  
Tfn 0737 – 427 111

Matilda Lönnstig  
E-post: Matilda.lonnstig@vgregion.se  
Tfn 0709 – 368 335

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS
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Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS


