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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Västvärlden har hög medellivslängd vilket inte bara innebär att människor 

är friska utan att de också finns många som lever med svåra sjukdomar och stort 

lidande. I Australien startades den Mobila Intensivvårds Gruppen, MIG-team för att 

minska dödlighet av akut sviktande patienter, som sedan infördes runt om i världen. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser 

av den mobila intensivvårdgruppen (MIG-team) samt National Early Warning Score 

(NEWS), samt beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

Metod: Beskrivande litteraturstudie. De inkluderade vetenskapliga artiklarna söktes 

fram i databasen PubMed. Elva artiklar inkluderades som svarade på syftet. Artiklarna 

inkluderade både kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 

Huvudresultat: Många sjuksköterskor ansåg att kommunikationen var viktig. NEWS – 

National Early Warning Score sågs som ett viktigt verktyg för att effektivisera 

patientvården då kommunikationen blev snabb och exakt mellan sjuksköterskan och 

MIG-team. Detta ökade även patientsäkerheten genom att både hjärtstoppslarm och 

dödsfall har minskat. Sjuksköterskorna önskar överlag mer utbildning för att stärka den 

egna kompetensen. Det har påvisats att en del av sjuksköterskorna känner sig osäkra att 

hantera NEWS samt att de känner sig osäkra vid vilken tidpunkt de bör kontakta MIG-

team. Osäkerheten skulle med största sannolikhet minska om de fick tillgång till mer 

utbildning samtidigt som det skulle stärka teamarbetet kring patienten. 

Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade studierna var ett flertal intervjuer, en 

observationsstudie och datainsamlingar från olika dataprogram. 

 

Slutsats: Kommunikation har visat sig ha stor betydelse både för att säkerhetsställa 

patientarbete och främja teamarbete i personalgruppen. Införande av NEWS och MIG-

team runt om i världen har visats minska hjärtstopplarm och dödligheten på sjukhus, 

vilket skulle kunna motivera till ytterligare utbildning för sjuksköterskor i NEWS och 

MIG-team.  

 

Nyckelord: MIG-team, NEWS, sjuksköterskans roll, sjuksköterskans upplevelse 



 

 

Abstrakt 

 

Background: In the west world it is a high life expectancy, which not only means that 

people are healthy but that they also are many who are living with serious illnesses and 

great suffering. The Mobile Intensive Care Group (MIG team) started in Australia to 

reduce mortality from acute fragile patients, who then introduced around the world. 

 

Aim: To describe the nurse´s experiences of Rapid Response Team (MIG-team), and 

the National Early Warning Score (NEWS), and to describe the data collection of the 

included articles. 

 

Methods: A literature study with descriptive design. The included scientific articles 

were sought out in the PubMed database. Eleven articles were included who answered 

the aim. The articles included both qualitative and quantitative approach.  

 

Results:  Many of the nurse´s concider that the communication was important. NEWS 

seen as an important tool to streamline patient care when communication was fast and 

accurately between the nurse and the MIG- team. This also increased patient safety, 

which showed that both cardiac arrest alarm and deaths have declined. Nurses wish 

generally more education to enhance their skills. It has been demonstrated that some of 

the nurses feel insecure dealing with NEWS and that they feel uncertain when they 

should contact MIG -Team. The uncertainty would most likely decrease if they had 

access to more education while it also would strengthen the teamwork around the 

patient. Data collection methods in the included studies were several interviews, one 

observational study and data collection from various data programs. 

 

Conclusion: Communication has proved to be very important both to the collateral 

patient work and promote teamwork in the personnel group. Introduction of NEWS and 

MIG teams around the world have been shown to reduce cardiac alarms and mortality in 

hospitals, which could warrant additional training in the MEWS and MIG team for the 

nurse´s. 

 

Keywords: Rapid Response Team, NEWS, nurse´s role, nursing experience 
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund  

Västvärlden har hög medellivslängd vilket inte bara innebär att människor är friska utan 

att det också finns många som lever med svåra sjukdomar och stort lidande. Fler äldre 

människor lever som multisjuka, med exempelvis hjärtsvikt och stroke, och behöver 

ofta någon form av akutsjukvård. Detta kan innebära att problemet som är aktuellt inte 

är det allvarligaste. Här kan vårdsituationen bli mer komplicerad om patienten som har 

en höftfraktur egentligen behöver få omvårdad på en medicinklinik för andra 

allvarligare underliggande sjukdomar (Karlberg 2009). Överbeläggningar är ett välkänt 

fenomen som kan leda till att patienter hamnar på fel klinik med försämrad 

patientsäkerhet och onödigt lidande (Sveriges Kommuner och Landsting 2016). 

 

 

1.2 Mobila intensivvårdsgruppen 

Under 1990-talet startades en mobil intensivvårdsgrupp i Australien, ”Medical  

emergency team (MET)” för att minska dödligheten av akut sviktande patienter på 

sjukhusen runt om i Australien och därmed öka patientsäkerheten (Nordlund & 

Joelsson-Alm 2009). På flera sjukhus runt om i världen infördes senare mobila 

intensivvårdsgrupper som fick beteckningar som, Medical emergency team (MET), 

Rapid response system (RRS) och Rapid response team (RRT). I Sverige används 

benämningen MIG-team, mobil intensivvårdgrupp (Etter, Takala & Merz 2014, 

Nordlund, Joelsson-Alm 2009, Kwak et. al. 2014, Rashid et. al. 2014). Teamen som är 

bemannade av intensivvårdssjuksköterskor och narkosläkare utgår från 

intensivvårdsavdelningarna på respektive sjukhus, där de finns tillgängliga 24 timmar 

om dygnet alla dagar i veckan. Teamen är utrustade med akuta läkemedel, 

förbrukningsmaterial, återupplivnings material, avancerade luftvägsmaterial samt 

intuberings material. Utrustningen är i stort sett lika runt om i världen för de olika 

mobila intensivvårdsgrupperna (Etter, Takala & Merz 2014, Rashid et. al. 2014). Inom 

luftfarten har CRM (Crisis Rescource Management) funnits i många år. Det är en 

säkerhetsförebyggande metod som tillvaratar tillgångar i team på bästa sätt. Vid 

effektivt teamarbete förbättras säkerheten som kan leda till att negativa händelser kan 

minskas. Denna metod har även överförts till sjukvården (Engqvist, 2015). 
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Målet med införande av MIG-team och användande av NEWS är att i tidigt skede 

upptäcka akut sviktande patienter, vilket görs genom att patientansvarige sjuksköterska 

på vårdavdelningen noggrant observerar patientens vitala parametrar med hjälp av 

skattningsskalan National Early Warning Score (NEWS) Se bilaga I, (blodtryck, puls, 

andningsfrekvens, syresättning, medvetandegrad samt urinproduktion) allt mellan 2 

ggr/dag till 1gång/timme beroende på patientens tillstånd. Teamet utbildar även 

sjuksköterskor på vårdavdelningarna så de kan upptäcka tidiga tecken på försämring hos 

patienter. De får även insikt i hur regelbundna observationer av de vitala parametrarna 

kan hindra försämring i patienternas tillstånd, och därefter inleda rätt behandling i tid 

(Etter, Takala & Merz 2014, Kwak et. al. 2014, Engqvist 2015). 

Stalldorf och Jones (2015) beskriver olika uppföljningar i samband med larm till MIG-

team, bland annat uppföljningssamtal och debriefings (efter - genomgång av händelsen 

mellan de berörda i arbetsgruppen). 

 

Bedömningen av patienternas vitala parametrar görs utifrån en uppsatt poängskala 

(NEWS) se bilaga I. Om patienten har normala parametrar får de 0 poäng och behöver 

endast kontrolleras 2 gånger/dygn. Ser sjuksköterskan att patienten börjar bli sämre i sitt 

mående skall nya kontroller tas, och beroende på parametrarnas värde kan patienten få 

högre poäng och då krävs flera och tätare kontroller. Sjuksköterskan på vårdavdelningen 

ringer teamet om de har visat sig att patienten når en viss poäng i poängskalan 

(Nordlund & Joelsson-Alm 2009). 

MIG-teamet går dagligen tillsammans med patientansvarig sjuksköterska och läkare 

igenom patientens avvikande vitala parametrar under det senaste dygnet. De utvärderar 

därefter insatta behandlingar och resultaten av dessa. Detta kan därmed förhindra 

ytterligare försämring och överflyttning till intensivvårdsavdelning (Etter, Takala & 

Merz 2014, Kwak et. al. 2014). 

I en studie har det påvisats att det finns en ökad risk för patientens hälsa vid transport 

mellan olika vårdinstanser på grund av ofullständig bedömning enligt NEWS innan 

förflyttning. De ökade riskerna kan vara orsakade av sjuksköterskornas otillräckliga 

kunskap hur och i vilken omfattning sviktade patienter ska bedömas på vårdavdelningen 

(Ott et. al. 2009). 
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1.3 Sjuksköterskornas roll 

Sjuksköterskor har alltid genomfört olika granskningar av hälsotillstånd hos patienter, 

vilket avgör vilka resurser och omvårdnadshandlingar som är aktuella. Sjuksköterskan 

behöver därför tillfredsställande information kring patienten och framförallt ha den 

kliniska blicken för att ha förmåga att ta avgörande beslut om aktuella 

omvårdnadsåtgärder (Florin 2009). Enligt International Council of Nurses (ICN) har 

sjuksköterskan fyra fundamentala ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återuppbygga hälsa samt mildra plågande. Sjuksköterskorna har eget ansvar hur det 

egna yrket skall utföras och bevara den egna kvalifikationen genom fortlöpande 

information och utbildning (Svenska Sjuksköterskeföreningen 2012). 

För att omvårdnadsarbetet ska bli optimalt är det viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om sin ledarfunktion och har förmåga att skapa den egna yrkesrollen. Det leder tillslut 

till att sjuksköterskan kan tro på sin egen styrka och kompetens (Kihlgren, Engström & 

Johansson 2009). 

 

1.4 Begreppsdefinition av vårdande  

Sjuksköterskornas huvuduppgift är vårdande och vårdandets kärna innefattar människa, 

hälsa och grundmotivet för vårdande. Människan består av kropp, själ, ande och psyke. 

Hälsa innebär att sträva efter jämvikt och harmoni och att erfara en känsla av helhet. 

Grundmotivet i vårdande är att vilja en annan människas väl. Närhet, värme och 

beröring är viktiga delar i vårdande som visar att sjuksköterskan har omtanke om 

patienten. Vårdande innebär även att lära, att ha förmåga att genomföra tydlig 

patientundervisning vilket underlättas med god kommunikation från sjuksköterskan 

(Lepp 2013). Genom kommunikation ger sjuksköterskan god vård till andra människor. 

Kommunikationen ses som mycket viktig i vården, främst i form av direkta samtal men 

även som beröring eller via olika samtalstoner. Med hjälp av god kommunikation både 

verbalt och kroppsligt ger sjuksköterskan ett säkert och professionellt intryck av 

ömsesidigt förtroende både till patienter och anhöriga (Baggens & Sandén 2009).   

  

1.5 Teoretisk referensram  

Aaron Antonovsky (2005) belyser sjuksköterskans yrkesroll där KASAM ”känslan av 

sammanhang” som innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet somt 

används inom omvårdnad. Begriplighet innefattar känslan av det som händer inom eller 

utanför personen och att det är begripligt och förklarligt. Hanterbarhet innebär vilken 
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grad av kapacitet som kan disponeras vid olika krav. Låg grad av hanterbarhet kan visas 

genom att personen känner sig som ett offer, att livet är orättvist medan personen med 

hög grad av hanterbarhet inser att olyckliga saker händer i livet och att det kan 

kontrolleras. Antonovsky menar att andemeningen av meningsfullhet är hur stor 

omfattning i livet som har en känslomässig mening, eller att hantera olika problem som 

utmaningar istället för bördor. Begreppet det salutogena perspektivet innebär att istället 

för att fråga sig varför saker händer så fokuseras på egna copingresurser, vilka avser 

människans förmåga att hantera stress eller känslomässigt krävande situationer 

(Antonovsky 2005).  

 

1.6 Problemformulering  

Tidigare studier har visat att förmågan för att upptäcka försämrade patienter med hjälp 

av NEWS har ökat hos vårdpersonalen genom MIG- team utbildningar på sjukhus i 

Sverige och i övriga världen. Åtgärder kan då snabbare sättas in för att motverka 

försämring i patientens status och som ett resultat av detta har också hjärtstillestånden 

minskat runt om i världen. Det har även påvisats att larm till MIG- team har ökat i 

samband med förflyttningar av patienter till andra kliniker som t.ex. röntgen. Trots 

utbildningar på många sjukhus finns det fortfarande ett kunskapsglapp hur stor 

betydelse noggranna regelbundna kontroller av vitala parametrar har, och hur samarbete 

med MIG-team kan motverka försämring i patientens tillstånd. Sjuksköterskan har här 

en viktig roll i omvårdnadsarbetet och denna studie vill härmed beskriva vilka 

upplevelser sjuksköterskan har av NEWS och MIG team på vårdavdelningar. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av den 

mobila intensivvårdgruppen (MIG-team) och National Early Warning Score (NEWS), 

samt beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

1.8 Frågeställning 

1) Vilka upplevelser har sjuksköterskor av den mobila intensivvårdsgruppen samt 

National Early Warning Score? 

2) Vilken datainsamlingsmetod beskrivs i de inkluderade artiklarna? 



 

5 
 

 

2 Metod 

 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Databaser 

Databasen medline via PubMed har använts för att hitta vetenskapliga artiklar som 

svarar på studiens syfte samt frågeställning. PubMed är en användbar sökmotor vid 

områden som hälsa, omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2016).  

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

I PubMed kan fler begränsningar göras samt att sökning på Medical Subject Headings, 

MeSH, termer finns tillgängliga (Polit & Beck 2016) MeSH används för att göra 

sökningen bredare med underkategorier som kan liknas med ett träd med alfabetisk 

ordning. Huvudkategorierna är stammen och underkategorierna ses som trädets grenar. 

(Willman, Bahtsvani, Nilsson & Sandström 2016).   

I sökningen användes både MeSH term och fritext med hjälp av den booleanska termen 

AND. De booleanska termerna AND, OR samt NOT kan användas för att begränsa 

sökningen så de blir mer relevanta till syfte och frågeställning (Polit & Beck 2016). 

Sökordet Nursing skrevs som MeSH term. Nurses role, nursing experience, qualitative, 

early warning score, rapid response team, rapid response system samt medical 

emergency team användes som fritext. Rapid response system, rapid response team 

samt Medical emergency team användes då den mobila intensivvårdsgruppen benämns 

olika i andra länder. Resultatet av sökningarna redovisas i tabell 1. 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie var empiriska primära källor som 

svarade på syftet och frågeställningar. Artiklarna var etisk granskade eller etiskt 

godkända. Vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts.  

Artiklar som skrivits utifrån vård på akutmottagningen samt review artiklar har 

exluderats. 
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196 artiklar exkl. 
pga. att de ej var 

relevanta 

Begränsningar som gjorts var att artiklarna fanns i fulltext, skrivna inom de senaste 10 

åren, fritt tillgängliga genom Högskolan i Gävle och skrivna på engelska (Polit & Beck 

2016, Willman et. al. 2016). 

 

2.5 Urvalsprocess 

Vid sökningarna av artiklarna med sökstrategins kombinationer hittades sammanlagt 

255 artiklar (inkl. dubbletter). Gemensamt lästes titlar och abstrakt. Vid varje sökord 

skrev resultatlista ut för att ha som dokumentationsunderlag, dels för att identifiera 

dubbletter och för att underlätta urvalsprocessen. Dokumenten färgkodades för att 

säkerhetsställa urvalsprocessen. 196 artiklar exkluderades på grund av att det ej var 

vetenskapliga samt att studierna inte var baserad på vårdavdelningar. Efter det 

exkluderades 8 artiklar då de ej fanns i fulltext. 13 artiklar exkluderas p.g.a. dubbletter 

efter gemensam sökning i dokumenten. 38 tänkbara artiklar återstod där resultat och 

metod lästes och översattes enskilt för att gemensamt diskuteras och välja ut relevanta 

artiklar. 27 artiklar exkluderades eftersom de inte var relevant till syftet. 11 artiklar 

återstod och inkluderades. Utfallet av granskning återfinns i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

(inkl. 

dubbletter) 

Antal valda 

artiklar 

(exkl. 

dubbletter) 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Nurses role AND Rapid 

response system 

10 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Nurses role AND 

Medical emergency 

team 

69 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Nursing [MeSH] AND 

Rapid response system 

13 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Nursing [MeSH] AND 

rapid response team 

29 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Nursing [MeSH] AND 

Medical emergency 

team 

92 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Rapid response team 

AND nursing 

experience 

10 1 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Rapid Response Team 

AND qualitative 

23 3 

10 år, Engelska, 

Tillgänglig för 

Högskolan Gävle 

Early Warning Score 

AND qualitative 

9 2 

Totalt:   255 11 

MeSH- Medical Subject Headings 
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2.6 Dataanalys 

De utvalda artiklarna har noggrant granskats individuellt för att sedan gemensamt 

diskuteras och komma fram till resultaten i de olika artiklarna. Vid delade meningar 

inkluderades alla synpunkter i diskussionen. Resultatet utarbetades gemensamt och 

dokumenterades noggrant utifrån all uppkommen data, som därefter färgkodades till 

olika teman som sedan bearbetades till rubriker. En resultat-tabell utformades där en 

sammanställning av resultaten i artiklarna gjordes för att bli tydligt överskådliga, se 

bilaga II (Polit & Beck 2016). Det metodologiska perspektivet undersöktes individuellt 

från de utvalda artiklarna för att utforska vilka datainsamlingsmetoder som har använts. 

Ett sammantaget resultat av det metodologiska perspektivet utfördes tillsammans och 

sammanställdes i tabellform, se bilaga III.   

 

2.7 Etiskt övervägande 

I de inkluderade artiklarna har etiska övervägande eller etiskt godkännande skett, 

förutom i en artikel där det ej var nödvändigt då den var granskad av annan kommitté 

(Ludikhuize et. al. 2011). Alla inkluderande artiklarna har redovisats, även alla resultat 

oavsett om de var stödjande eller icke stödjande till studien. Förvrängd eller 

exkluderande av data som uppstått under analysen har ej skett. Plagiering eller 

falsifiering av vare sig litteratur eller artiklar har förekommit.  

(Polit & Beck 2016). 

 

3 Resultat 

Fyra rubriker har utformats och kommer att presenteras i resultatet. 

Rubrikerna och innehållsbeskrivning presenteras i tabell II. I slutet av resultatet 

presenteras den metodologiska frågeställningen som avser de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 
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Tabell II: Resultatets rubriker och innehåll 

Rubriker Innehåll 

Sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation med MIG-team 

Exakt språk samt exakt information 

Sjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerhet  

Alla går mot samma mål 

Sjuksköterskors upplevelser av 

utbildning i NEWS 

Mer utbildning på grund av bristande 

kunskap 

Sjuksköterskors upplevelser av 

teamarbete med MIG-team 

Lagarbete samt stöd 

 

3.1 Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med MIG-team 

Sjuksköterskor upplever att kommunikation är viktig (Leach & Mayo 2013), att NEWS 

verktyget underlättar och förtydligar språket mellan sjuksköterskorna. Istället för att 

redovisa olika tillstånd hos patienten kan den fastslagna poängen rapporteras och 

härmed leda till snabb konkret åtgärd (Bonafide et. al. 2013, Mackintosh, Humphrey & 

Sandall 2014, Stafseth, Grönbeck, Lien, Randen & Lerdak 2015).  

Ibland förekommer nedlåtenhet och dålig attityd från vissa ur MIG-teamet. Detta 

påverkar de hjälpsökande sjuksköterskorna från vårdavdelningen negativt och resulterar 

i att sjuksköterskorna undviker och förhalar kontakten med MIG-team (Astroth, Woith, 

Stapleton, Degitz & Jenkins 2012, Stafseth et. al. 2015).  

SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendationer) - utbildning och 

fortsatt användande har visat sig främja kommunikationen som resulterar i snabb och 

exakt information vilket leder till ökad effektivitet av vård.(Astroth et. al. 2012, Leach 

& Mayo 2013). Sjuksköterskor anser att vikten av kommunikation tillsammans med 

MIG-teamet är av största prioritet för att patienten ska få rätt vård (Leach & Mayo 

2013).  

 

3.2 Sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet 

I samarbete mellan sjuksköterskor och MIG-team upplever sjuksköterskor att alla 

strävar mot samma mål där en snabb identifiering av patientens tillstånd leder till 

effektivitet i teamet, samt ett gemensamt mål att vara där för patientens skull. Här 
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fastställer även teamet vårdnivån som blir till stor hjälp för att ta kommande beslut om 

ytterligare insatser (Leach & Mayo 2013). 

Att observera patientens vitala parametrar upplever sjuksköterskorna som ett hjälpmedel 

för att hitta försämrade patienter i tid och därmed garantera patientsäkerheten (Bonafide 

et. al. 2013, Mackintosh, Humphrey & Sandall 2014, Massey, Chaboyer 2013, Stafseth 

et. al. 2015). Genom utbildningen i NEWS kan sjuksköterskorna påbörja behandling 

innan MIG-team anländer (Mackintosh, Humphrey & Sandall 2014). 

 

Studier har visat att sjuksköterskor och vårdteam upplever att det finns behov av bättre 

organiserade vårdmetoder för att hitta kritiskt sjuka patienter som har visats sig öka 

patientsäkerheten. Det har visat sig i studier att dödsfall har minskat efter införande av 

NEWS och MIG-team (De Meester et. al. 2013, Green & Williams 2006, Mackintosh, 

Humphrey & Sandall 2014). På ett universitetssjukhus i Belgien har en studie 

genomförts på totalt 4247 patienter under 12 månader före och 24 månader efter 

införande av NEWS. Under sex dagars postoperativ vård har antal dödsfall minskat från 

19 till 4 och antal reoperationer minskade från 141 till 78 stycken. Medelåldern på 

deltagarna i studien var 58 år. Yngre deltagare än 15 år var exkluderade (De Meester et. 

al. 2013).  

Western Hospital i Australien påvisar i en studie att hjärtstopplarm har minskat från 

52,1 % till 35 % efter införande av NEWS samt att överföring till IVA avdelning från 

vårdavdelning minskade från 41,2% till 24,5% (Green & Williams 2006). 

Även ytterligare studier har visat liknade resultat (Astroth et. al. 2012, Mackintosh, 

Humphery & Sandall 2014). 

 

3.3 Sjuksköterskors upplevelser av utbildning i NEWS 

Sjuksköterskorna önskar överlag mer utbildning (Astroth et. al. 2012, Leach & Mayo 

2013, Ranse & Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015), gärna innehållande fiktiva patientfall 

(Astroth et. al. 2012, Leach & Mayo 2013), och utbildning för att främja 

kommunikationen mellan berörda parter (Leach & Mayo 2013, Ludikhuize, de Jonge & 

Goossens 2011, Stafseth et. al. 2015).  

Sjuksköterskorna i en studie som gjorts i USA har delade meningar angående utbildning 

och uppföljning. Här får flera deltagare utbildning i användandet av NEWS både vid 

introduktionen och vid årlig kompetensutbildning. Några av sjuksköterskorna upplever 
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att de inte har fått någon utbildning alls, några bara vid introduktionen vid arbetets start 

vilket resulterar i bristande kunskap inom området (Astroth et. al. 2012). 

 

I en studie deltog både utbildade och outbildade sjuksköterskor med fokus på hur de 

hanterade NEWS verktyget. Av de utbildade klarade 53 % testet och 25 % av de 

outbildade klarade testet. 11 % av alla deltagarna bestämde och beräknade NEWS 

korrekt (Ludikhuize, de Jonge & Goossens 2011). På ett sjukhus i Singapore har 

sjuksköterskor utbildats i ett datasystem som heter e-RAPIDS (simulerad träning), 

vilket medförde att sjuksköterskorna upplevde att de fick en högre kompetens i att tidigt 

upptäcka försämrade patienter (Liaw et. al. 2016).  

Sjuksköterskor upplever i studier att NEWS är lätt att lära sig och lätt att använda 

(Stafseth et. al. 2015) samt att det är till stor hjälp i patientvården (Bonafide et. al. 2013, 

Liaw et. al. 2016). 

 

3.4 Sjuksköterskors upplevelser av teamarbete med MIG-team 

Sjuksköterskorna upplever det positivt att få stöd av MIG-team (Astroth et. al. 2012, 

Leach & Mayo 2013, Stafseth et. al. 2015). I en studie beskrivs samarbetet mellan MIG-

team och sjuksköterskorna som ett välfungerande gemensamt lag. Det skapas stort 

förtroende och MIG- sköterskan anses vara som en resurs för sjuksköterskorna på 

vårdavdelningar. MIG- ronder genomförs dagligen och sjuksköterskorna har möjlighet 

att diskutera försämrade patienter. I förlängningen upplever sjuksköterskorna ökad 

erfarenhet av att hantera patienter i kris (Leach & Mayo 2013). 

 

Sjuksköterskor upplever även att de får känslomässigt stöd av MIG-team, att de är 

omtänksamma och vägleder i komplicerade vårdsituationer runt den aktuella patienten. 

Uppföljning kan ske flera timmar efter händelsen (Astroth et. al. 2012). 

MIG-team har en stödjande och lugnande effekt på sjuksköterskor som vet att det 

kommer omedelbar hjälp vid MIG-larm (Astroth et. al. 2012). Andra aspekter som har 

visats i en studie är att sjuksköterskorna på vårdavdelningen får för lite stöd av både 

arbetskamrater och MIG-team. De ifrågasätter sina egna beslut av rädsla för negativa 

reaktioner från MIG-team i samband med misslyckanden att tidigt upptäcka försämrade 

patienter (Massey, Chaboyer & Aitken 2013). Ibland upplever sjuksköterskor att MIG-

team har orealistiska förväntningar på vad de ska ha gjort innan de kommer, eller att de 

är allt för upptagna för att komma (Astroth et. al. 2012).  
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På vårdavdelningen blir sjuksköterskor uppmuntrade av arbetskamrater och chefer vid 

aktivering av MIG-team vilket gör att de blir trygga att be MIG-team om hjälp (Astroth 

et. al. 2012). 

Det framkommer i en studie där nyexaminerade sjuksköterskor beskriver sina 

upplevelser av att aktivera MIG-team. De blev ifrågasatta angående beslut att ringa 

MIG-team, och får negativa kommentarer av nära arbetskamrater ”Mig- team kommer 

inte att bli glad när du ringer efter dem” (Ali) (Ranse & Arbon 2007 sid:42). Några  

upplever att det blev kaos när MIG-team kom till avdelningen, och att de var i vägen.  

En del sjuksköterskor var osäkra vad de kunde göra, och vissa fick känslan av att bli 

behandlad som studenter ” jag gör så gott jag kan men förvänta er inte att jag ska 

kunna allt” (Liz) (Ranse & Arbon 2007 sid:43).    

 

3.5 Metodologiska frågeställningen 

Av de 11 inkluderade vetenskapliga artiklarna har sju stycken kvalitativ ansats, (Astroth 

et. al. 2012, Bonafide et. al. 2013, Leach & Mayo, 2013, Mackintosh, Humphery & 

Sandall 2014, Massey, Chaboyer & Aitken 2013, Ranse & Arbon 2007, Stafseth et. al. 

2015) och fyra har kvantitativ ansats (De Meester et. al. 2013, Green & Williams 2006, 

Liaw et. al. 2016, Ludikhuize, de Jonge & Goossens 2011).  

 

Samtliga kvalitativa artiklar är utformade med semistrukturerade intervjuer som har 

spelats in och transkriberats (Astroth et. al. 2012, Bonafide et. al. 2013, Leach & Mayo 

2013, Mackintosh, Humphery & Sandall 2014, Massey, Chaboyer & Aitken 2013, 

Ranse & Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015). 

Av de kvalitativa artiklarna är det fem stycken med enskilda intervjuer (Astroth et. al. 

2012, Bonafide et. al. 2013, Leach & Mayo 2013, Mackintosh, Humphery & Sandall 

2014, Massey, Chaboyer & Aitken 2013). Två av artiklar valde att ha två fokusgrupper 

med tre sjuksköterskor i varje grupp (Ranse & Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015).  

 

Leach och Mayo (2013) har även gjort observationer av hur sjuksköterskan och MIG-

teamet arbetar under ett händelseförlopp. Detta pågick under 30 dagar och fokuserades 

på vilka roller och samspel deltagarna hade. Fältanteckningar gjordes under varje MIG-

team händelse. 

Mackintosh, Humphrey och Sandall (2014) har gjort 180 timmar av observationer på en 
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medicinsk avdelning för att se hur personalen samverkar kring patientvården. Där har de 

samlat in information utifrån patientens vitala parametrar, rapporteringar, ronder samt 

transkriberade diktat från läkare.  

 

Av de kvantitativa artiklarna var de en som utformade en Web-baserad utbildning för 

sjuksköterskor. Här utbildades de i användandet av A-E som innefattar bedömning och 

åtgärder vid akut försämrade patienter enligt ett systematiskt förhållningssätt. Luftväg 

(A) bedöms först och därefter Andning (B), Cirkulation(C), Medvetandegrad (D) och 

till sist exponering (E) där man utför en helkroppsinspektion. Utbildningen innehöll 

även kommunikationsverktyget SBAR (Engqvist 2015). En femgradig Likertskala 

användes direkt efter avslutad utbildning för att bedöma uppmärksamhet, relevans, 

förtroende och tillfredställelse efter utbildningen. Tre till fyra månader efter 

utbildningen fick sjuksköterskorna fylla i ett frågeformulär innehållande femgradig 

Likertskala för att utvärdera överföring av den nya kunskapen till praktiskt arbete (Liaw 

et. al. 2016). 

 

De Meester et. al. (2013) använde sig av daglig sammanställning på analyserade patient 

datajournaler, vilket genomfördes av en utomstående person. Här dokumenterades 

personnummer, kön, sal, operationstyp, intagningsdatum, tidpunkt då patienten blev 

försämrad på avdelningen, vilka vitala parametrar som tagits samt hur ofta, hur länge 

patienten varit på sjukhus och tidpunkt för eventuellt dödfall. Detta gjordes på alla 

oplanerade inläggningar samt återinläggningar på intensivvårdsavdelningen. 

 I Green och Williams (2006) studie sammanställdes alla oplanerade intagningar samt 

återintagningar till intensivvårdsavdelningen 12 månader innan och 24 månader efter 

införandet av NEWS. Patientjournaler och patienter undersöktes för att identifiera tidiga 

tecken på försämring som kunde leda till intag på intensivvårdsavdelning. Det fördes 

även statistik på alla hjärtlarm i en loggbok, falsklarm exkluderades dock. Detta 

analyserades i ett speciellt dataprogram (Green & Williams 2006). Här användes Mann-

Whitney – U-test för att utvärdera skillnader och �� (Chikvadrat) för att utvärdera antal, 

vilka är två vanligt förekommande tillvägagångssätt för att säkerhetsställa analyser vid 

kvantitativa studier (Polit & Beck 2016).  

Ludikhuize et. al. (2011) har utfört en kvasiexperimentell studie där utbildade och 

outbildade sjuksköterskor använder  NEWS. Sjuksköterskorna  observerades agerade 

under fiktiva patientfall. Sjuksköterskorna undanhölls studiens exakta syfte. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Många sjuksköterskor ansåg att kommunikationen var viktig. NEWS sågs som ett 

viktigt verktyg för att effektivisera patientvården då kommunikationen blev snabb och 

exakt mellan sjuksköterskor och MIG-team. Detta ökade även patientsäkerheten genom 

att både hjärtstoppslarm och dödsfall minskade. Sjuksköterskorna önskar överlag mer 

utbildning för att stärka den egna kompetensen. Det har visat sig att en del av 

sjuksköterskorna upplever osäkerhet vid hantering, bedömning av NEWS och att de 

även är osäkra vid vilken tidpunkt de bör ta kontakt med MIG-team. Detta skulle 

minska om de fick tillgång till mer utbildning som även skulle stärka teamarbetet kring 

patienten. Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade studierna var intervjuer, en 

observationsstudie och datainsamlingar från olika dataprogram. 

   

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kommunikation  

I tidigare studier framkommer det att sjuksköterskornas kommunikation är viktig 

(Leach & Mayo 2013) och misstag och skador inom hälso- och sjukvården uppkommer 

oftast av bristande kommunikation (Öhrn  2013). Därför är snabb och effektiv 

kommunikation att föredra för att säkerhetsställa att patienter inte försämras ytterligare 

och får rätt behandling (Smith & Roberts 2014).  Nedlåtenhet och dålig attityd i 

arbetsgruppen påverkar de inblandade negativt (Astroth et. al. 2012,  Stafseth et. al. 

2015). Detta kan stärkas genom Antonovsky (2005) teori, att de berörda har ett val hur 

de kan tolka och hantera situationen. Om sjuksköterskor har stark KASAM så finns 

möjlighet att hantera situationer utan att bli ett offer (hanterbarhet), eller förståelse att 

den dåliga attityden som yttras inte handlar om denne personligen utan om den 

påtalande sjuksköterskans mående eller dennes stress (begriplighet). Att känna 

meningsfullhet innebär att sjuksköterskor får ökad motivation i sitt arbete genom 

positivt tänkande vilket innebär att sjuksköterskor därigenom kan påverka sin egen 

situation (Antonovsky 2005). Sammanfattningsvis visar KASAM vilka förutsättningar 

sjuksköterskor har för att hantera ansträngande situationer och förmår att anpassa sig till 

dessa (Langius-Eklöf 2009).  
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4.2.2 Patientsäkerhet  

I föreliggande studie framkommer vikten av att säkerhetsställa patientvården genom 

snabb identifiering av försämrade patienter, och att personalen strävar mot samma mål 

(Leach & Mayo 2013).  

Detta stöds av Kihlgren, Engström och Johansson (2009) då personalen på avdelningen 

utvecklar en kultur som tillåter kreativitet och förnyelse som kan leda till ett 

utvecklande arbetsklimat. Arbetsgruppen når upp till ett visst resultat och strävar mot 

uppsatta gemensamma mål. Här finns förutsättningar till optimal omvårdnad om 

teamutvecklingen lyckas.  

Den snabba identifieringen av försämrade patienter sker genom noggrann 

övervakning(NEWS) och tidig behandling som reducerar sjukdomsutvecklingen, 

förebygger eventuella komplikationer samt resulterar till förbättrad prognos. På grund 

av användandet av NEWS har mortalitet, svåra komplikationer, vårdtid och kostnader 

till viss del reducerats (Nortvedt & Grönseth 2011). 

Att fastställa rätt vårdnivå är av stor betydelse för vägledning av framtida beslut om 

eventuella ytterligare vårdinsatser (Leach & Mayo 2013). Detta bekräftas i 

Patientsäkerhetslagen där Svenskförfattningssamling beskriver begreppet vårdskada 

som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

undvikits om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och 

sjukvård (SFS 2010:659). 

 

I begreppet vårdande förekommer principen att göra gott och principen att inte skada. 

Detta innebär att sjuksköterskor ska se till att minimera smärta och obehag samt avvärja 

agerande som oberättigat kan utsätta patienten för skada eller onödigt lidande. Att inte 

skada innebär även att skydda liv och hälsa (Nortvedt & Grönseth 2011).  

Att utifrån denna princip ta beslut om rätt vårdnivå för enskild patient kan ses svårt och 

uppfattas som en komplicerad etisk frågeställning där den utilitaristiska principen kan 

vara vägledande. (Den utilitaristiska principen – göra-gott-principen) (Henriksen & 

Vetlesen 2013) 

I dessa situationer är det en stor fördel om sjuksköterskor har stark KASAM och inte 

drar sig för att ta upp problemet med ansvarig läkare samt har förmåga att konfronteras 

med de utmaningar som är värda investering och engagemang (Antonovsky 2005). 
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Med hjälp av NEWS och MIG-team har det visat sig att dödsfall och hjärtstoppslarm 

har minskat (Astroth et. al. 2012, De Meester et. al. 2013, Green & Williams 2006, 

Mackintosh, Humphrey & Sandall 2014). På grund av strukturellt införandet av NEWS 

och MIG-team kan därför patientsäkerheten öka (National Institute for Health and 

Clinical excellence 2007, Ödegård 2013) 

4.2.3 Utbildning 

I många av de inkluderade studierna visar det sig att sjuksköterskor på vårdavdelningar 

önskar mer utbildning i NEWS (Astroth et. al. 2012, Leach & Mayo 2013, Ranse & 

Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015). Vid förebyggande arbete för att undvika hjärtstopp 

och att ge intensivvård i ett tidigt skede har utbildning i NEWS en nyckelroll. I Sverige 

förekommer en undervisningsmodell som bygger på teori och praktik. Teorin innehåller 

föreläsningar och praktiken kan innehålla simulerande patientfall. Både A-E och SBAR 

används under utbildningen. Med hjälp av utbildning, rutiner och ökade kunskaper hos 

sjuksköterskor finns möjlighet att förändra vården för kritiskt sjuka till det bättre 

(Engqvist 2015).  

 

I en av studierna påtalas hur brist på utbildning påverkar sjuksköterskornas kompetens 

vid hantering av kritiska patienter (Astroth et. al. 2012). 

Detta styrks i vårdhandboken där det finns information om klinisk träning och 

simulatorverksamhet som ökar och införs i fler landsting. Detta ger en ökad möjlighet 

för sjuksköterskor att öka den egna kompetensen att agera i en akut situation (Ahrnstedt 

u.d.).   

Att utbildning och möjlighet att få ökad kompetens påverkar i största grad 

sjuksköterskors KASAM. Trygghet och säkerhet i den egna rollen och samarbete med 

andra ökar vilket även begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet gör (salutogena 

perspektivet). Upplevelse eller känslan av sammanhang infinner sig och självkänslan, 

motivationen ökar till att fortsätta genomföra sitt arbete på bästa sätt (Antonovsky 

2005). 

Att upprätthålla kompetens och anta den senaste forskningen inom området bekräftas 

även av ICN:s etiska koder (Svenska Sjuksköterskeföreningen 2012), och med ökad 

kompetens hos sjuksköterskorna finns det även ett klart samband till patienters 

överlevnad och välbefinnande (Willman 2015). 
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4.2.4 Teamarbete 

Det framkommer betydande olikheter i några av de inkluderade studierna när det gäller 

kontakten mellan medarbetarna (Astroth et. al. 2012, Leach & Mayo 2013, Massey, 

Chaboyer & Aitken 2013, Ranse & Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015). I strukturen i 

teamarbete strävar medarbetarna att ha samma värderingar, uppfattningar och 

beteenden. De får då ökad förmåga att se varandras behov, sätta sig in i varandras 

situationer och ta vara på varandras erfarenheter, vilket leder till att sjuksköterskorna 

kan tillgodose patientens alla behov (Berlin 2015).  

I Ranse och Arbon (2007) studie genomfördes intervjer av  nyutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter från en akutsituation. Sjuksköterskorna upplever att de känner sig 

dumförklarade av sina medarbetare och saknar uppbackning. 

Detta resultat stöds även av Kihlgren, Engström och Johansson (2009) då det är av stor 

vikt för nyutbildade sjuksköterskor att få professionell handledning för att kunna stärka 

sin nya yrkesroll och för att få förutsättningar att utveckla sina kunskaper. 

CRM (Crisis Rescource Management) har funnits inom luftfarten i många år och har 

sedan några år överförts till sjukvården som en säkerhetsförebyggande metod. Den 

effektiviserar teamarbetet som leder till att negativa händelser kan minskas. Vid 

omhändertagande av den kritiska patienten krävs många medicinska åtgärder, och 

samarbetet i vårdteamet tillsammans med MIG-team kräver ett effektiviserat teamarbete 

för att nå bästa resultat. Teamet kring patienten ses med fördel som en grupp som 

arbetar tillsammans för att nå ett speciellt bestämt mål. För att nå det gemensamma 

målet är det av stor betydelse att arbetsklimatet är öppet och tillåtande (Engqvist 2015). 

Att vara del av en arbetsgrupp där klimatet är öppet och tillåtande samt att arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål ökar förutsättningar för enskild utveckling för 

sjuksköterskan. Känna trygghet och trivsel i arbetsgruppen bidrar till att de olika 

stressorerna (inre eller yttre påfrestningar) kan bli mer hanterbara. I denna miljö finns 

även förutsättningar att fler i arbetsgruppen kan stärkas i sin KASAM (Antonovsky 

2005). 

 

4.2.5 Metodologisk frågeställning 

I de kvalitativa studierna användes semistrukturerade intervjufrågor som spelades in och 

transkriberades (Astroth et. al. 2012, Bonafide et. al. 2013, Leach & Mayo, 2013, 

Mackintosh, Humphery & Sandall 2014, Massey, Chaboyer & Aitken 2013, Ranse & 

Arbon 2007, Stafseth et. al. 2015). Semistruturerade intervju frågor används av forskare 
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för att säkerhetställa så att deltagarna håller sig till ämnet. Här uppmanas även 

deltagarna att svara på följdfrågor som gör att innehållet blir mer berikande. Inspelning 

vid intervjuer rekommenderas då samtidigt gjorda anteckningar kan äventyra 

slutresultatet och försvåra total närvaro av intervjuaren, vilket kan upplevas som 

nonchalans av den intervjuade (Polit & Beck 2016). Transkribering görs genom att 

ordagrant omvandla inspelad intervjun till text inklusive pauser, skratt, eller andra 

känsloyttringar. Detta utförs med fördel av den aktuella intervjuaren som då enklare kan 

förstå sammanhang och nyanser i det inspelade materialet (Trost 2010). 

 
Två av de kvalitativa studierna gjordes på fokusgrupper (Stafseth et. al. 2015, Ranse & 

Arbon 2007). Användandet av fokusgrupper är att föredra när  kunskap om 

förhållningsätt och erfarenheter efterfrågas i områden där flera människor samspelar. 

Fördelen med fokusgrupp är att gruppdynamiken kan leda till mer innehållsrik 

information. Nackdelen med fokusgrupp är att vissa deltagare inte vågar delge sina 

erfarenheter då de känner sig obekväm i situationen, eller att dominanta deltagare tar 

över. Här krävs det att ledaren för intervjun har erfarenhet av fokusgrupper, och är noga 

förberedd så gruppen kan styras till demokratisk delaktighet  (Malterud 2009, Polit & 

Beck 2016).  

 

I en studie fick deltagarna presentkort på 20 dollar som tack för deltagandet i studie 

(Astroth et. al. 2012). Detta förkommer sällan på grund av att det kan de ge en större 

kostnad samt att resultatet riskerar att bli felaktigt(Barmark & Djurfeldt 2015). 

 

Fördel att samla in data från patientjournaler kan vara av ekonomisk art. Nackdelar är 

att det krävs mycket av personen som skall samla in alla data, dels att vara medveten om 

vilka lagar som gäller kring sekretess- samt patientdatajournalen, och att ha en insikt i 

hur de olika journalsystemen fungerar. I denna datainsamlingsmetod är det av stor vikt 

att få tillstånd från patienten om att personliga uppgifter får användas i studien (Polit & 

Beck 2016). 

 

En observationsstudie genomfördes med fokus på hur sjuksköterskorna agerade under 

fiktiva patientfall (Ludikhuize, de Jonge & Goossens 2011). Fördelar med observationer 

har visat sig enligt Polit och Beck (2016), att de ger ett mer övergripande resultat än 

intervjuer. I en intervju kan vissa svårigheter att förmedla känslor uppstå och även att 
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erinra det totala  händelseförloppet. Under en observation ser  och hör observatören hela 

människan, känslor som speglas, kroppsspråk samt den verbala kommunikationen. 

Brister vid observationsstudier har visats att deltagarnas beteenden kan blir konstlat vid 

medvetenhet om observationerna, detta kallas reaktivitet. Görs observationerna utan 

personers vetskap så elimineras detta men kan då ses som ett etiskt dilemma (Polit & 

Beck 2016). 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är likertskalan den mest användbara poängskalan vid 

enkäter. Enkäter fylls i efter olika svarsalternativ hur de förhåller sig till olika 

påståenden. En sex-gradig skala är att föredra då den ger ett mer nyanserat reslutat än en 

fem-gradig, samtidigt som neutralitet undviks. En web-baserad utbildning där 

sjuksköterkorna fick fylla i en utvärderingsenkät innefattande en fem-gradig likterskala,  

direkt efter avslutat utbildning samt ännu en efter tre-fyra månader (Liaw et. al. 2016). 

Enkäten som fylldes i var omarbetad från en tidigare studie för att passa den aktuella 

studien. Enkäten fick en förbättrad Chronbach alpha än den ursprungliga (Liaw et. al. 

2016).  

Chronbach alpha är mått på hur väl enstaka data i testet eller enkäten mäter samma sak. 

Siffran ska vara mellan 0,7-0,99 för att vara tillförlitlig (Polit & Beck 2016). För att en 

enkät skall få en hög trovärdighet krävs det enligt Polit och Beck (2016) att den är 

validitet och reabilitetstestad.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser av MIG-team samt NEWS. En deskriptiv design valdes för att få en 

fördjupad förståelse om sjuksköterskors upplevelser (Willman et. al. 2016). Kvalitatitva 

och kvatitativa artiklar har inkluderats som leder till bredare och nyanserad 

undersökning vilket ses som en styrka för resultatet. De kvalitativa artiklarna beskriver 

deltagarnas fördjupade upplevelse och de kvantitativa artiklarna ligger ofta till grund för 

ett upplevt problem. I kvantitativa artiklar kan exempelvis beskrivande statistik 

användas för att sammanfatta data (Polit & Beck 2016). 

 

Vid sökning av ventenskapliga artiklar användes sökmotorn PubMed. Här fanns 

tillräckligt med artiklar som svarade på syftet i tillfredställande omfattning. I PubMed 

fanns verktyget MeSH som användes på ett systematiskt och strukturerat 
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tillvägagångssätt. Fördelen med MeSH är att sökningen blir mer nyanserad och inriktad 

mot det specifika området (Willman et. al. 2016). Nackdelen med MeSH var att alla 

sökord inte fanns som MeSH term, och resulterade i att det blev ord som fritext söktes 

vilket ledde till högt antal sökträffar.   

Då de valda artiklarna är skrivna i olika länder så som USA, Australien, Belgien, 

Singapore, Nederländerna, England och Norge anser författarna att det är en styrka då 

studien visar hur MIG-team fungerar ur ett värdsperspektiv.  

 

Artiklarna granskades individuellt för att sedan tillsammans diskuteras och  därefter 

sammanställa de olika resultaten som framkommit. Resultaten antecknades och 

färgkodades till olika teman som sedan bearbetades till rubriker. Denna process anses 

vara ett tillförlitligt tillvägagångssätt för att inte relevant information ska utebli och för 

att öka reabiliteten (Willman et. al. 2016). En svaghet för denna studie var att de valda 

artiklarna var skrivna på engelska, då mordersmålet är svenska kan det föreligga risk för  

misstolkning av texten (Polit & Beck 2016). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Föresatsen med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av MIG-

team och NEWS. Studien belyser viktiga aspekter som utbildning i NEWS och 

teamarbete tillsammans med MIG-team och hur detta påverkar sjuksköterskornas 

förmåga att agera i akuta situationer. Föreliggande studie vill här med 

öka medvetenheten kring dessa aspekter för att öka möjligheterna för sjuksköterskorna 

att använda sig av NEWS och MIG-team. Vidare forskning behövs angående 

sjuksköterskors upplevelser av MIG-team och NEWS speciellt i Sverige eftersom 

begränsad vetenskaplig forskning finns att tillgå i ämnet i vårt land. 

 

4.5 Slutsats 

Kommunikation har visat sig ha stor betydelse både för att säkerhetsställa patientarbete 

och främja teamarbete i personalgruppen. Införande av NEWS och MIG-team runt om i 

världen har visats minska hjärtstopplarm och dödligheten på sjukhus, vilket skulle 

kunna motivera till ytterligare utbildning för sjuksköterskor i NEWS och MIG-team.  
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Bilaga II: Resultattabell 



 

 
 

Författare Syfte Resultat 

Astroth, Woith, 
Stapleton, Degitz & 
Jenkins 

Att identifiera hinder och stöd för 
sjuksköterskors beslut att aktivera 
snabbinsatsteam (RRT) på sjukhus. 

Egenskaper: ICU kompetens lugnande, stödjande, vägledning 
Kommunikation: Snabb, exakt info SBAR, känslomässigt stöd, använde 
humor för att underlätta spänd situation 
Arbetsmiljö: Positivt stödjande av RRT aktivering, uppmuntran av 
arbetskamrater och chef. Säker på att ringa -  vet att de får hjälp. 
Lagarbete- personal hjälps åt vid RRT händelse. Sjuksköterskan 
upplevde snabb högre nivå av omvårdnad samt hindrade Kod blå 
Hinder: Hos enskilda sjuksköterskor var kroppsspråk, kommunikation 
och metod negativa, ibland nedlåtenhet. Vid dålig attityd från RRT vill 
ej sjuksköterskan ringa igen. Mindre erfarna var rädd att visa sig 
dumma. Mer erfarna kan hantera på min avdelning- ringer doktorn först 
Utbildning: Mer RRT utbildning behövs 

Bonafide, Roberts, 
Weirich, Paciotti, 
Tibbetts, Keren, Barg 
& Holmes 

Att identifiera mekanismer som utanför deras 
förmåga att förutsäga försämring använder 
läkare och sjuksköterskor NEWS för att stödja 
sina beslut 

NEWS underlättar patientsäkerhet, NEWS ger mindre erfarna 
sjuksköterskor referenser att gå på vid försämrade patienter. 

De Meester, 
Haegdorens, 
Monsieurs, 
Verpooten, Holoet & 
Van Bogaert 

Att bedöma effekten av en sjuksköterskas 
standardiserade observationer och 
dokumentation med ökad frekvens, mätning av 
vitala tecken samt förekomsten av dödlighet och 
reoperationer på sjukhus. 

Under 6 dagar postoperativ vård minskade dödsfall från 19 till 4 
patienter. 
Antal reoperationer minskade från 141 till 78 stycken 

Green & Williams Att utvärdera införande det kliniska markör 
verktyget med hjälp av en före- och efterdesign 
på ett universitetssjukhus.  

Efter införande 84 % patientremiss till ICU Liaison Team. Minskat 
oplanerade ICU antagningar 41,2% till 24,5% och minskning av Kod blå 
från 52,1% till 35 % 

Leach & Mayo Att beskriva effekten av rapid response team på 
ett sjukhus i Kalifornien, som har använt teamet 
under 5 år. 

 Teamet reagerar snabbt när som helst på dygnet, alla dagar. RRT 
sjuksköterskor utvecklar en handlingsplan för patienten med 
vårdsköterskan samt narkosdoktorn. Målet är att hindra försämring 

Liaw, Wong, Lim, 
Ang, Mujumdar, Ho, 

Att utvärdera effekterna av webbaserad 
simulering för sjuksköterskor att hitta 

99 sjuksköterskor deltog alla 50 % mindre än 3 års arbetslivserfarenhet. 
100 % avslutade kunskapstestet. Motiverande att lära sig, uppfattades 



 

 
 

 
 
 
 

Mordiffi & Ang försämrade patienter i den kliniska miljön. mycket positivt, praktisk betydelse av innehållet. Visade signifikant 
förbättring efter kunskapstest. Högre grad av förtroende 

Ludikhuize, de Jonge 
& Goossens 

Att utvärdera om sjuksköterskor som utbildats i 
användningen av MEWS och SBAR verktygen 
får det enklare att identifiera försämrade 
patienter. 

95 sjuksköterskor deltog. Två grupper deltog: en utbildad och en 
outbildad i MEWS. De utbildade hade högre procent korrekta svar. 
Enbart 11 % tog rätt beslut och beräknade MEWS korrekt. 

Mackintosh, 
Humphrey & Sandall 

Att undersöka de sociala och institutionella 
processerna i samband med utövandet av 
räddningsaktion, och konsekvenser vid 
införandet och effektivitet av RRS inom 
akutsjukvården. 

Minskning av hjärtstillestånd samt relativ låg dödlighet jämfört med 
andra lokala sjukhus 

Massey, Chaboyer & 
Aitken 

 Syftet med denna studie var att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar 
att använda och aktivera en MET, för att förstå 
de möjligheter och hinder för sjuksköterskor 
användning av MET. 

Identifiera klinisk försämring – Ann citat 
Avstå, tveka kalla på MET-citat – överreagerar jag? 
Tryck på knappen- brist på förståelse 
Ledarskap och stöd – främja förbättrad metod för att hantera försämrade 
patienter 

Ranse & Arbon Att undersöka, beskriva och tolka livserfarenhet 
av nyexaminerade sjuksköterskor som har 
deltagit i en återupplivning händelse på sjukhus i 
en icke-intensivvård miljö. 
 

Deltagarna önskar arbetsmiljö som främjar samarbete kring patient. Ser 
utbildning som positivt 

Stafseth, Grönbeck, 
Lien, Randen & 
Lerdal 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att 
använda sig av MEWS och MICN som finns 
tillgängligt 24-timmar om dygnet 

Det visade sig att användningen av NEWS ger stödjande samarbete och 
kunskapsöverföring mellan sjuksköterskor, samt ett ”exakt” språk för att 
kommunicera med läkare. Förbättrar vården för försämrade patienter och 
bidrar till ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna.  



 

 
 

 
 

Bilaga III: Metodologisk aspekt 

Författare, år 
och Land 

Titel Design och 
ev. Ansats 

 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Astroth, Woith, 
Stapleton, 
Degitz & 
Jenkins 
2013 
USA 

Qualitative exploration 
of nurses´decisions to 
activate rapid response 
teams 

Kvalitativ  

 

15 stycken frivilliga 
sjuksköterskor, 
24-69 års ålder, 
5-41 års erfarenhet, 
1-25 år på arbetsplatsen 

Enskilda semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor som 
spelades in och transkriberades 

Deskriptiv analys 

Bonafide, 
Roberts, 
Weirich, 
Paciotti, 
Tibbetts, Keren, 
Barg & Holmes 
2013 
USA 

Beyond Statistical 
Prediction: Qualitative 
Evaluation of the 
Mechanisms by Which 
Pediatric Early Warning 
Scores Impact Patient 
Safety 

Kvalitativ 30 Läkare 
27 Sjuksköterskor, Som 
nyligen har använt sig av 
EWS 

Enskilda semistrukturerade 
intervjuer som spelades in och 
transkriberades 

Deskriptiv analys 

De Meester, 
Haegdorens, 
Monsieurs, 
Verpooten, 
Holoet & Van 
Bogaert 
2013 
Belgien 

Six-day postoperative 
impact of a standardized 
nurse observation and 
escalation protocol: a 
preintervention and 
postintervention study 

Kvantitativ 
 

Analys av alla vuxnas 
patientjournaler som har en 
6 dagars postoperativ period 
på 4 kirurgiska avdelningar. 

Alla oplanerade intagningar (inkl. 
återinläggning från avdelning till 
IVA). 12 månader före och 24 
månader efter införande av MEWS. 
Daglig datainsamling på alla nya 
intagningar till IVA från 
vårdavdelningar.  

Regressionsanalys 



 

 
 

Green & 
Williams 
2006 
Australien 

An evaluation of an early 
warning clinical marker referral 
tool 

Kvantitativ 
 

Alla instabila inskrivna 
patienter som blev flyttad 
till IVA   

Alla oplanerade intagningar från 
vårdavdelningen till IVA under 
perioden 1 feb -12 till 31 jan-05 
(detta blev 12 månader före och 24 
månader efter genomförandet av det 
kliniska markeringsverktyget) 

Signifikant 
dataanalys 

Leach & Mayo 
2013 
USA 

Rapid response teams: 
Qualitative analysis of their 
effectiveness 

Kvalitativ 
 

17 deltagare, 
(sjuksköterskor som 
larmat, sjuksköterskor 
som ingår i teamet, läkare 
som ingår i teamet samt 
administratörer.)  

Enskilda intervjuer samt 
observationer som spelades in och 
transkriberades. 
En forskningsfråga: Hur fungerar en 
snabbinsatsstyrka effektivt? 
 

Deskriptiv 
analys 

Liaw, Wong, 
Lim, ANg, 
Mujumdar, Ho, 
Mordiffi & Ang 
2016 
Singapore 

Effeciveness of a Web-Bssed 
simulation in improving 
nurses´workplace practice with 
deteriorating ward patients: A 
pre-and postintervention study 
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	Slutsats: Kommunikation har visat sig ha stor betydelse både för att säkerhetsställa patientarbete och främja teamarbete i personalgruppen. Införande av NEWS och MIG-team runt om i världen har visats minska hjärtstopplarm och dödligheten på sjukhus, vilket skulle kunna motivera till ytterligare utbildning för sjuksköterskor i NEWS och MIG-team. 
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