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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) bestående av anestesiolog och 

intensivvårdssjuksköterska utgår från intensivvårdsavdelningen och är ett sätt att arbeta 

i en akut fas inom sjukhusorganisationen. Syftet är att identifiera kritiskt sjuka patienter 

på vårdavdelningar med hjälp av vårdavdelningssjuksköterska. MIG bygger på att 

förutse, förebygga och behandla svårt sjuka patienter enligt ett strukturerat 

prioriteringssätt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdavdelnings-

sjuksköterskors upplevelser vid kontakt med mobila intensivvårdsgrupper (MIG-team). 

Metod: Intervjustudie med beskrivande design. Sammanlagt genomfördes 9 intervjuer i 

studien. Huvudresultat: Sjuksköterskor på vårdavdelningar upplevde närvaron och 

vetskapen om att de kunde kontakta ett MIG-team som en stor trygghet. Att det gick 

fort att få hjälp upplevdes som viktigt för tryggheten och sjuksköterskorna upplevde att 

de kände tillit till MIG-teamet. Dock fanns känslor av stress, oro och osäkerhet också 

med i bilden. Vid de allra flesta möten med MIG-team upplevde deltagarna att de fick 

ett bra bemötande, att de fick en teamkänsla av att arbeta tillsammans. Att 

sjuksköterskor på vårdavdelningar ”miggar” för sällan var upplevelser som också kom 

fram i studien.  Slutsats: MIG-team upplevdes som en positiv tillgång inom sjukvården 

för sjuksköterskor på vårdavdelningar. De upplevde trygghet av att kunna tillkalla ett 

MIG-team men tryggheten blandades med en känsla av stress när dessa situationer 

uppstod. 
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Abstract 

 

Background: Mobile Emergency Teams (MET) consisting of an anesthetist and an 

intensive care nurses is a way of working in an emergency phase within the hospital 

organization. The purpose is to identify critically ill patients in care departments with 

the help of a nurse. MET is based on predicting, preventing and treating severely ill 

patients according to a structured prioritization approach. Aim: The purpose of the 

study was to describe nurse’s experiences of contacting Mobile Emergency Teams 

(MET). Method: Interview study with descriptive design. Nine interviews were 

conducted. Results: Nurses in healthcare departments experiences the presence and the 

knowledge that they could contact MET as a high level of security. Getting help quickly 

felt important to safety and nurses felt that they trusted the MET. However, feelings of 

stress, concern and insecurity were also included in the picture. In the majority of 

meetings with MET, the participants felt that they received a good response, that they 

had a team feeling of working together. Something that also was found in the study was 

that nurses in healthcare departments used MET too seldom. 

Conclusion: MET was experienced as a positive asset in health care for both nurses and 

patients. Nurses in healthcare departments felt safe to call an MIG team, but the safety 

was mixed with a sense of stress when these situations occurred. 
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1. Introduktion 

Kortare sjukhusvistelser och längre livslängd har i Sverige lett till att patienter som 

ligger inlagda på sjukhus, är både äldre och sjukare än de varit tidigare (Socialstyrelsen, 

2016). Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) bestående av narkosläkare och 

intensivvårdssjuksköterska utgår från intensivvårdsavdelningen och är ett sätt att arbeta 

i en akut fas inom sjukhusorganisationen. Syftet är att identifiera kritiskt sjuka patienter 

på vårdavdelningar med hjälp av vårdavdelningssjuksköterska. MIG bygger på att 

förutse, förebygga och behandla svårt sjuka patienter enligt ett strukturerat 

prioriteringssätt. Tidigare studier visar att patienter som kommer till intensivvården med 

allvarliga sjukdomstillstånd, ofta under flera timmar eller dygn dessförinnan haft 

försämringar i kroppsfunktioner såsom andning, blodtryck, puls och medvetande (Smith 

et al. 2002; Fuhrman et al. 2007). Kvalitativa studier som utförts tidigare med syfte att 

beskriva upplevelser hos sjuksköterskor på vårdavdelningar som tillkallar MIG-team, 

visar varierande resultat. En känsla av trygghet var genomgående i alla studier men även 

känslor av otillräcklighet, rädsla och stress belystes (Santiano et al. 2007; Daffurn et al. 

1994; Salamonson et al. 2006). 

 

1.1 Sjuksköterskans yrkesprofession 

Sjuksköterskans ansvarsområde inom omvårdnad är bl.a. att åtgärda sådant som berör 

patientens hälsa samt sviktande hälsa (Henderson, 1982). Det är sjuksköterskans uppgift 

att utföra de åtgärder som patienten själv skulle ha utfört om hen hade kunnat.  

Sjuksköterskor på vårdavdelningar utbildas i att tidigt upptäcka tecken på begynnande 

organsvikt hos patienter, detta bl.a. genom att använda sig av MEWS, Modified Early 

Warning Score. MEWS började användas i Lund i början på 2000-talet. Systemet 

kommer från England och innebär att patienternas tillstånd regelbundet bedöms utifrån 

fem parametrar: andning, puls, systoliskt blodtryck, temperatur och medvetande. Vid 

avvikande värden poängsätts och värderas patientens tillstånd utifrån varje parameter 

(Vårdhälsan 2011). Huvudansvaret för patienten ligger hos avdelningsläkaren och 

avdelningssjuksköterskan till dess att MIG-teamet är på plats och kan göra en 

bedömning av patientens tillstånd och en eventuell övertagning till 

intensivvårdsavdelningen (Svenska intensivvårdsregistret 2016).  
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1.2 MET och MIG 

 1.2.1 Brist på kunskap 

I en observationsstudie gjord av Mullins och Psirides (2016) där man studerade 630 

sökningar av ett Medical emergency team (MET, som är den internationella 

motsvarigheten till Sveriges MIG) under ett års tid visade resultatet att sjuksköterskorna 

på vårdavdelningar inte var tillräckligt uppmärksamma på försämrat tillstånd hos 

patienterna. För att tidigare upptäcka sviktande tillstånd hos patienterna behövdes mer 

utbildning. Tidigare forskning har visat att i 21,4% av 1481 MIG-sökningar, sökte 

sjuksköterskorna på vårdavdelningar hjälp för sent. Resultatet visade> 60 % högre 

dödlighet för dessa patienter jämfört med de patienter som personalen hade tillkallat 

MIG-team till i tid (Boniatti 2014; Massey et al. 2014).  

I en kvantitativ dansk studie framkom att många inneliggande patienter får avvikande 

vitala parametrar under sin tid på vårdavdelning och att detta dokumenteras av 

sjuksköterskorna i fri text i journalen utan att de reagerade på patienternas försämring i 

hälsotillståndet (Fuhrmann et al. 2007). En av anledningarna till att 

vårdavdelningssjuksköterskorna inte tillkallade MIG-team i tid var att de hade 

missuppfattat innebörden av MIG. De trodde inte att det var en förebyggande åtgärd att 

sätta in när man vårdade kritiskt, dåliga patienter. I stället ansågs MIG vara en ”sista 

utväg” och några tyckte att det var enklare att trycka på hjärtlarmet när patienten var 

döende än att ringa efter MIG-teamet. Ytterligare en anledning till att MIG-team inte 

kontaktades i tid eller inte kontaktades alls var att sjuksköterskorna på 

vårdavdelningarna var rädda för att bli kritiserade eller ifrågasatta när de tog kontakt 

med MIG (Bagshaw et al. 2010).  

 

1.2.2 Ökad överlevnad 

Silva et.al. (2016) visade att av 389 MET-sökningar ledde 123 till att patienten flyttades 

från vårdavdelning och vidare till en intensivvårdsavdelning. Dödligheten bland 

patienter var 4,1 % innan studien påbörjades och efter att MET infördes minskade 

dödligheten till 3,6 % hos inneliggande patienter. Minskad dödlighet efter att MET 

infördes visade även en studie gjord av SantaMaria et al. (2010) där antalet hjärtstopp 

och fall av plötslig död hos inneliggande patienter minskade succesivt under en 

tvåårsperiod. Liknande resultat visade även Majid et als. (2012) studie där införandet av 

MIG reducerade mortaliteten till följd av att sjuksköterskor på vårdavdelningar blev 

bättre på att upptäcka sviktande tillstånd hos patienterna.  
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Dessa team samt satsning på utbildning för avdelningssjuksköterskor visade sig ha en 

god effekt som med rätt handläggning kunde minska antalet ”plötsliga dödsfall” inom 

slutenvården (Daryl et al. 2005). Sabahi et. al. (2012) och Jones et. al. (2005) styrker 

detta då de i sina studier sett att dödligheten minskat vid införandet av MET samt 

utbildningsinsatser för avdelningssjuksköterskor. I Topple et als. studie från 2015 har 

intensivvårdssjuksköterskorna som ingår i MIG-team erhållit en speciell utbildning för 

just det ändamålet och i den studien hade MIG-teamet med sig en speciell vagn med 

läkemedel och utrustning som skulle kunna tänkas behövas under uppdragen. 

 

 

1.3 MEWS 

Modifierade Early Warning System (MEWS) är ett validerat bedömningsinstrument 

som kan användas i kliniska situationer för att tidigt upptäcka tecken på svikt i vitala 

funktioner hos patienter (Mapp et al. 2013). MEWS mäter och poängbedömer 

parametrar som patientens andningsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur, 

medvetandegrad och urinproduktion. MEWS poäng >5 är associerad med ökad risk för 

död (Subbe et al. 2001).  Att vårda kritiskt sjuka patienter på en vårdavdelning kan vara 

en utmaning för sjuksköterskor som kan ha otillräcklig kunskap om i vilken omfattning 

sviktade patienter ska bedömas (Ott et al. 2009).  

 I en studie utförd av Stafseth et al. (2015) visade att sjuksköterskorna var positivt 

inställda till MEWS-skalan och att detta ledde till att de i större utsträckning vågade 

kontakta intensivvårdens MIG-team för rådgivning och hjälp med patienter som 

uppvisade en försämring i sitt hälsotillstånd medan de låg inneliggande på en 

medicinavdelning. Sjuksköterskorna i studien tyckte även att MEWS var enkel och 

logisk att använda och kände sig mera betrodd när de kontaktade intensivvården än 

innan MEWS infördes. 

Studien bidrog till att sjuksköterskor fick inblick i de faktorer som påverkar hur de 

använder MEWS bedside, som en ram för att identifiera, ingripa och hantera patienter i 

behov av en mer avancerad nivå av vård (Stewart et al. 2014). Dock visade samma 

studie att MEWS-poängen kunde bli ”falskt” höga om patienten hade en bakomliggande 

sjukdom eller ett habituellt tillstånd som gjorde att några parametrar i skattningsskalan 

sviktade. 
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1.4 Teoretisk referensram 

I specialistsjuksköterskans ansvarsområde ingår fyra grundläggande 

omvårdnadsbegrepp; människa, hälsa, miljö och vårdande. Virginia Henderson var en 

av de första med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes omvårdnadsteori kom 

redan 1955 och går ut på att sjuksköterskan lär känna patienten för att skapa en relation 

med denne eftersom att sjuksköterskan måste kunna sätta sig in i patientens situation 

och behov. Specialistsjuksköterskan ansvarar för att identifiera och åtgärda sviktande hälsa 

hos patienten då patienten inte längre själv har kraft, vilja eller kunskap att hantera 

situationen rörande sin egen hälsa och omvårdnad. Enligt Henderson ska vården utföras 

på ett sådant sätt att det hjälper patienten att så snart som möjligt återvinna sitt 

oberoende (Alligood, 2014). Hendersons omvårdnadsteori utgår från 14 punkter vilka 

avhandlar patienters/människors omvårdnadsrättigheter. Tre av punkterna handlar om 

att hjälpa patienten att andas, att hålla en normal kroppstemperatur samt att undvika 

faror i omgivningen och dessa är sjuksköterskans ansvar att tillgodose (Henderson, 

1982). När en människa vårdas inom slutenvården och är i ett för dåligt skick för att 

själv kunna avgöra och påverka vilken vård denne behöver och vill ha, är det 

sjuksköterskans ansvar att se till att patienten får rätt vård. Sjuksköterskan ska utifrån 

International Council of Nurses (ICN) etiska yrkeskod kunna ”främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande”. Detta kan innebära att sjuksköterskor på 

vårdavdelningar tillkallar MIG-team när patienter visar oroväckande symtom som 

sviktande, vitala parametrar, ohälsa och lidande. I denna studie kommer fram för allt 

vårdande och människan att studeras.  

 

 

1.5 Problemformulering 

Medellivslängden i världen och Sverige ökar. De patienter som söker vård på landets 

vårdavdelningar är både äldre och sjukare än förut. Detta ställer högre krav på 

sjuksköterskor på vårdavdelningar, krav som inte alltid kan uppfyllas. MIG-team har 

visat sig i flertalet studier, vara en slags säkerhet för patienter på vårdavdelningar som 

under vårdtiden försämras i sitt sjukdomstillstånd. Studier visar även att utbildning i 

speciellt designade skattningsskalor och bedömningsinstrument är viktiga hjälpmedel 

för sjuksköterskor på vårdavdelningar för att tidigt upptäcka och dokumentera 

avvikande värden så att man tidigt kan identifiera och åtgärda/vårda sviktande hälsa hos 

patienter (Svenska intensivvårdsregistret, 2016). Men få studier, speciellt svenska 
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studier, har beskrivit hur sjuksköterskor på vårdavdelningar upplever att tillkalla ett 

MIG-team. Föreliggande studie är viktig för att beskriva hur kontakten med ett MIG-

team kan uppfattas och hur vårdandet av kritiskt sjuka patienter på en vårdavdelning 

kan kvalitetssäkras. 

 

1.6 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vårdavdelningssjuksköterskors upplevelser vid 

kontakt med mobila intensivvårdsgrupper (MIG-team). 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En kvalitativ ansats med beskrivande design har valts utifrån syftet med studien (Polit & 

Beck 2012). Kvalitativ forskningsansats har en empirisk holistisk utgångspunkt och 

eftersträvar att beskriva, förstå, förklara och tolka ett fenomen (Henricson 2012).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval har tillämpats för att få informanter med önskad information 

att besvara studiens syfte (Polit & Beck 2012). Intervjuer har genomförts med 9 

sjuksköterskor från två medicinska vårdavdelningar på ett mindre sjukhus i 

Mellansverige. På avdelningarna arbetar sammanlagt 50–60 sjuksköterskor. Sjukhuset 

har sammanlagt 48 medicinplatser samt 3 intensivvårdsplatser och saknar akutkirurgi 

samt förlossningsavdelning. På dessa två medicinska vårdavdelningar vårdas patienter 

dygnet runt som diagnostiserats med stroke, njursvikt, peritonit samt olika infektioner. 

Inklutionskriterier för att delta i studien var att deltagarna var legitimerade 

sjuksköterskor med erfarenhet av MIG. Både män och kvinnor i olika åldrar och med 

varierande yrkesverksamma år inkluderades. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som 

aldrig kontaktat ett MIG-team. Samtliga nio som tillfrågades tackade ja till att delta i 

studien. Sammanlagt 8 kvinnor och 1 man deltog frivilligt i studien. Deras ålder 

varierade mellan 25 och 61 år med en medelålder på 36 år. Yrkesverksamma år 

varierade mellan 2 och 32 år med ett genomsnitt på 9 år. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide användes då författaren ville vara säker på att syftet täcktes i den 

kvalitativa intervjun. De sex frågorna i intervjuguiden berörde sjuksköterskans 

upplevelse av kontakten med MIG-team. Frågorna som ställdes var:  

 Vad var det som fick dig att kontakta MIG-teamet? 

 Beskriv hur upplevde du bemötandet när MIG-teamet kom till avdelningen? 

 Vad upplevde du som bra/mindre bra i mötet? 

 Vad tycker du kan förbättras i mötet med MIG-teamet? 

 

Bakgrundsfrågor som även ställdes berörde informantens ålder, verksamma yrkesår 

samt vilken erfarenhet informanten hade sedan tidigare av att kontakta MIG-team. 

Följdfrågor som ställdes var t.ex. Hur tänkte du då? Hur kände du då? Är det något mer 

du vill tillägga? 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att bedriva studien har ansökts hos berörda verksamhetschefer på de 

medicinska vårdavdelningarna. Författaren till studien närvarade vid ett avdelningsmöte 

och informerade om studien, dess tillvägagångssätt och syfte. I samband med mötet 

tillfrågades sjuksköterskor om att medverka i studien och informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de närhelst de vill, kunde avsluta sitt deltagande utan 

närmare motivering. Ett skriftligt informationsblad om studiens syfte och 

tillvägagångssätt har hela tiden funnits tillgängligt på vårdavdelningarna för personalen 

att ta del av. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som spelades 

in på en MP3-spelare. Alla intervjuerna har genomförts i ett samtalsrum i anslutning till 

vårdavdelningen under, innan eller efter arbetstid, när verksamheten tillåtit, både under 

dag och kvällstid två veckor i maj 2017. Författarens ambition var att uppmuntra 

deltagarna att tala fritt och att berätta om sina egna upplevelser (Polit & Beck 2012).  

 En pilotintervju med en avdelningssjuksköterska genomfördes för att kunna utvärdera 

frågornas relevans, tidsåtgång och tydlighet. Pilotintervjun bedömdes besvara studiens 

syfte och inkluderades därför i studien. Intervjuerna varade mellan 5 och 14 minuter 

med ett genomsnitt på 12 minuter.  
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2.5 Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts i flera steg (Granheim & Lundman 2004). Det insamlade 

materialet transkriberas ordagrant för att sedan läsas igenom flera gånger av författaren 

för att få en känsla för innehållet, därefter plockades meningsbärande enheter ut som 

svarade på studiens syfte. Sedan analyserades texterna stegvis. I nästa steg kortades 

enheterna ned till kondenserade meningar utan att förlora sin kärna. I det sista steget 

delas de kondenserade meningarna in i koder efter likheter och skillnader och sorteras in 

i underkategorier och kategorier, tabell 1 (Granheim & Lundman 2004). Under arbetets 

gång har författaren deltagit i grupphandledning där studiekamrater samt handledare har 

läst det bearbetade materialet och kommit med synpunkter.  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

När de kommer 

känns det som att: 

nu har jag mina 

räddare här! De är 

erfarna, de vet vad 

de gör. Det ger mig 

lite mera trygghet 

att fortsätta att 

hjälpa dem 

När de kommer 

känns det som att 

räddarna är här. 

De är erfarna, det 

ger mig trygghet 

att fortsätta att 

hjälpa dem. 

Dom är erfarna, 

det ger trygghet. 

Att känna tillit till MIG Trygghet 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ett godkännande från verksamhetscheferna på båda avdelningarna att få bedriva studien 

inhämtades skriftligt. Godkännande från informanterna inhämtades både muntligt och 

skriftligt genom ett signerat samtycke innan intervjuerna påbörjades. 

 

Studien har följt Helsingforsdeklarationen (2008) där det beskrivs att studier ska ta 

hänsyn till olika etiska aspekter inom forskning som omfattar människor, att skydda 

deltagarnas integritet är en. De grundläggande etiska aspekterna är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen (Vetenskapsrådet 

2011). Dessa fyra principer har följts enligt följande: 

Informanterna fick förhandsinformation om studiens syfte och tillvägagångssätt både 

muntligt och skriftligt. Informationen innebar också att studien var frivillig och att 

informanterna när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ge någon 
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förklaring till varför utan att några negativa konsekvenser skulle uppstå 

(autonomiprincipen). Det material som kom fram genom intervjuerna har enbart använts 

för avsedd studie och kommer inte att användas i andra ändamål (principen att inte 

skada). Allt material som spelades in och transkriberades förvarades under studiens 

gång inlåst i ett kassaskåp hos författaren och kommer att förstöras i en av de 

deltagande vårdavdelningarnas dokumentförstörare när examensarbetet är godkänt. 

Varje intervju och transkribering har kodats så att inga deltagare kan identifieras till 

person (rättviseprincipen). Ingen ansökan hos Högskolan i Gävles etiska kommitté 

gjordes inför studien eftersom att inga personliga frågor om informantens hälsa eller 

andra frågor av personlig karaktär ställdes (godhetsprincipen) Polit och Beck (2012). 

 

 

3. Resultat 

Ur intervjumaterialet framkom tre huvudkategorier, Stress, Bemötande och Trygghet. 

Dessa åtföljs av tio subkategorier och illustrerar varje kategori, tabell 2. Resultatet 

presenteras i löpande text och stärks med citat illustrerat i kursiv stil i texten med en 

siffra för varje informant. 

 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier 

Kategori Stress Bemötande Trygghet 

Subkategori Att känna sig orolig för 

patienten 

Att känna sig osäker 

Att ha en magkänsla 

Att känna sig otillräcklig 

Att bli ifrågasatt 

Att få ett bra bemötande 

Att arbeta tillsammans 

Att snabbt få hjälp 

Att bli tagen på 

allvar/ få bekräftelse 

Att känna tillit till 

MIG 

 

 

  

 3.1 Stress 

Att känna sig orolig för patienten 

Den första kategorin som framkom av intervjuerna var en känsla av stress. Stressen 

bestod bland annat av att känna sig orolig för patientens välbefinnande. När 

sjuksköterskor vårdade en kritiskt försämrad patient upplevde de att de egentligen 

behövde ägna all sin tid åt just den patienten men samtidigt hade de flera andra patienter 

att ta hand om. Oron för att inte kunna uppmärksamma eller övervaka någon tillräckligt 
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mycket gav en känsla av stress både under arbetspasset men även efter arbetsdagens 

slut. 

 

”Samtidigt så är det ju, jag har hunnit att träffa honom och hans oroliga fru, och det är 

klart att det blir ett stressmoment, man går ju och tänker resten av kvällen – hur gick 

det för honom då?” 

 

Informant nr 6 

 

 

Att känna sig osäker 

Att känna sig osäker när situationer uppstod då man var tvungen att kontakta 

medicinjour och MIG-team upplevdes stressfullt. Osäkerheten bestod i tankar och 

funderingar på om det var adekvat att kontakta MIG-teamet, om att man inbillat sig att 

patienten var så pass dålig som man själv ansåg eller att man inte riktigt visste hur man 

skulle gå till väga för att komma i kontakt med MIG. Vårdande sjuksköterskor upplevde 

även en oro för att inte få den hjälp som behövdes eller att MIG-sökningen skulle ge 

IVA-personalen en högre arbetsbelastning spelade in. Något som upplevdes bra för att 

stilla sin oro var att ha en hög siffra på patientens MEWS-värden att rapportera till 

MIG, detta för att det då kändes rättfärdigat att söka kontakt och att det gav en upplevd 

tyngd i MIG-sökningen. 

 

”Jag blev nervös, det vore ju jättetråkigt om man ringer och miggar en patient i 

onödan, speciellt klockan nio på kvällen” 

 Informant nr 4. 

 

 

Att ha en magkänsla 

Några informanter berättade att de i samband med kontakt med MIG-team haft en 

magkänsla som gjorde att de tog kontakten. Patienten hade då inte några uppenbara 

problem med sina vitala parametrar, det var sjuksköterskornas kliniska blick som gjorde 

att de kontaktade MIG. Att använda sig av magkänslan var något som stressade 

informanterna då detta är en individuell bedömning som kanske inte alltid uppfattas på 

samma sätt av någon annan i personalen. En informant berättade dock att 
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sjuksköterskan på IVA som tagit emot samtalet om MIG-sökningen bekräftade att en 

magkänsla inte ska ignoreras och detta lättade då stressen och oron hos informanten. 

 

”Jag ringde och sa att jag hade en patient som jag hade en konstig känsla i magen för. 

Sköterskan i telefonen skrattade lite och sa att det var en konstig miggning, men sen sa 

hon att – en konstig känsla i magen ska man inte ignorera så jag pratar med 

narkosdoktorn och så kommer vi över.” 

Informant nr 4 

 

 

Att känna sig otillräcklig 

Känslan av att känna sig otillräcklig var ytterligare en aspekt av den upplevda stressen. 

Otillräckligheten handlade mest om när MIG-teamet väl var på plats på avdelningen och 

bad om olika hjälpmedel eller läkemedel, så som reservoarmask eller paracetamoldropp. 

Sjuksköterskorna på vårdavdelningarna upplevde då att de blev tvungna att ägna mycket 

tid åt att leta saker åt MIG-teamet, saker som ibland endast fanns på IVA. De fick då gå 

till IVA för att hämta dessa saker och upplevde att det skulle vara bättre om MIG-

teamet hade med sig de saker de skulle kunna tänkas behöva. Stressen bestod till största 

del av att informanterna upplevde att de blev ”låsta” till MIG-teamet och den aktuella 

patienten medan de visste att de hade fler patienter som behövde deras hjälp och 

omvårdnad. 

 

”…det blir ett stort stressmoment och det är faktiskt väldigt skönt om MIG-teamet har 

med sig sakerna de behöver, så slipper man springa och leta efter det också, för de har 

sådan erfarenhet att de bör veta på ett ungefär vad de behöver” 

 Informant nr 7 
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3.2 Bemötande 

 

Att bli ifrågasatt 

Den andra kategorin som framkom ur intervjumaterialet var bemötande. Hur man blir 

bemött när man kontaktade MIG-teamet var något som informanterna diskuterade 

mycket under intervjuerna. Att bli ifrågasatt vid kontakt med IVA och MIG-team var ett 

återkommande ämne. Det första steget i en MIG-sökning enligt gällande rutin på det 

aktuella sjukhuset består av att först kontakta sin avdelningsläkare för konsultation 

under dagtid på vardagar. Övriga tider ska man i första hand kontakta medicinjouren 

som är stationerad på akutmottagningen. Var det mycket att göra på akutmottagningen 

var det svårt att få hjälp från medicinjouren berättade många informanter.  Detta 

upplevdes som en svårighet, att behöva stå på sig för att få hjälp. Flera informanter 

upplevde att de måste ”tjata” och övertala personalen på IVA för att få hjälp. Vissa 

gånger hade IVA-personalen sagt att de hade fullt upp och inte kunde komma, eller att 

informanten skulle ringa medicinjouren i stället. Vid sådana tillfällen berättade några 

informanter att de kände att de inte ville ”migga” några patienter i fortsättningen utan att 

de hellre skulle försöka att klara situationen på egen hand. Det upplevdes frustrerande 

att bli ifrågasatt som sjuksköterska eftersom att de själva upplevde att de endast 

kontaktade MIG då det var absolut nödvändigt för patientens skull, något de tyckte att 

IVA-personalen borde tänka på. 

 

”Jag ringde först medicinjouren som sa att han inte kunde komma för att han hade så 

mycket på akuten…Då tog jag kontakt med MIG-teamet och då ifrågasatte de – jaha, 

vad ska vi göra åt det? …Man blir lite osäker när man får det bemötandet…Jag tänkte 

att – det var väl själva f*n att det ska gå så här nu när jag behöver hjälp rätt fort!”     

Informant nr 1 

 

 

Att få ett bra bemötande 

Att få ett bra bemötande var något som informanterna upplevde som väldigt viktigt, 

nästan alla påpekade vikten av att bli bra bemött. Ett bra bemötande lindrade stressen 

och osäkerheten de kunde ha haft innan kontakten med MIG togs och en informant 

tyckte att ett bra bemötande kunde lugna hela situationen. Alla informanter var eniga 

om att de i de allra flesta fall blivit bra och trevligt bemött. En del upplevde att humor 
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var något som underlättade i situationer där MIG-team kontaktades. Humor ledde till att 

den allvarliga situationen upplevdes lättare att handskas med. 

 

 

”Jag stod där och väntade på dem utanför salen och sa att: här står jag och min 

magkänsla och väntar på er och så skrattade jag lite, det kändes som en liten 

icebreaker, det blev liksom en lättare stämning i hela situationen.” 

Informant nr 4 

 

 

Att arbeta tillsammans 

Även att arbeta tillsammans, som ett team kring patienten, var en faktor som upplevdes 

som bra. När informanterna kände sig delaktiga i vården som MIG-teamet gav kände de 

att de fick en bättre kontroll över situationen och att det kändes enklare att sedan ta över 

igen om patienten skulle kvarstanna på vårdavdelningen. De upplevde också att de 

kände sig motiverade och fick ett bättre självförtroende att kunna stanna på plats och 

hjälpa MIG-teamet med olika saker då de kände sig inkluderade som en i teamet. Här 

tyckte informanterna även att det var bra om MIG-teamet ”tänkte högt” när de arbetade, 

att de hela tiden delgav avdelningssköterskan hur planen för patienten såg ut. På så sätt 

kunde avdelningssköterskan ligga steget före i tanken och förbereda undersökningar 

eller läkemedel som kunde tänkas behövas. 

 

”Så det är bra om man har en plan. En plan kanske, att de tänker högt: vi kommer och 

tittar på patienten och så vidare, så att jag vet vad jag ska göra, vilken roll jag ska ha.” 

Informant nr 7 

 

 

3.3 Trygghet 

Att snabbt få hjälp 

Den tredje kategorin som framträdde ur materialet var trygghet. Alla informanter 

pratade mer eller mindre om den trygghetskänsla de fick av att veta att de kunde 

kontakta ett MIG-team vid en svår situation med en patient. Den största tryggheten var 

att snabbt få hjälp, vilket de allra flesta upplevde positivt. De framkom även att det gick 

snabbt och smidigt att få kontakt med teamet och att de snabbt fanns på plats på 
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vårdavdelningen. De flesta upplevde också att det snabbt togs ett beslut gällande planen 

för patienten, om denne skulle kvarstanna på avdelningen eller följa med till IVA för att 

stabiliseras och optimeras. Några informanter tyckte dock att det ibland gick långsamt 

och trögt att få hjälp och att väntan var värst. Sjuksköterskorna kände sig utelämnad i 

väntan på att få hjälp. Det kunde upplevas att patientens liv hängde på att MIG-teamet 

kom snabbt och då kändes varje sekund av väntan lång. MEWS var något som 

informanterna tyckte var ett bra hjälpmedel för att snabbt få hjälp, vid höga poäng 

brukade MIG komma snabbt. 

 

 

”Dom kom så snabbt! Det är alltid skönt, väntan är ju värst! Vi är inte utrustade på 

avdelningen att ha så här dåliga patienter, speciellt inte den tiden på dygnet när vi inte 

har några egna läkare, då är man ganska utelämnad och då är det så himla skönt att 

faktiskt kunna ringa på IVA, på MIG”  

Informant nr 8 

 

 

 

Att bli tagen på allvar och att få bekräftelse 

En annan aspekt av tryggheten var att bli tagen på allvar och att få bekräftelse. När 

informanterna berättade att de upplevt stress vid situationer som involverat MIG-team 

berättar de samtidigt att nervositeten släppt helt när de upplevde att de blev tagna på 

allvar och att deras oro blev bekräftad som något verkligt. Några informanter kände att 

de hellre ringde en gång för mycket än en gång för lite och hade känslan av att som 

sjuksköterska på vårdavdelningarna egentligen använde sig av MIG för sällan. Vid 

sådana tillfällen var det extra skönt att få bekräftelse och det kunde upplevas att man då 

gjort så gott man kunnat och kände sig nöjd med sin insats. 
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”Och när hon blev så pass dålig när jag kom över dit med hennes papper, eller när jag 

såg att hon hade blivit så pass dålig på bara nån minut, då kände jag att, jag var nöjd 

över att jag hade, legat på så pass mycket. Och jag tror, eller så här, sköterskan som 

var kvar på IVA, hon som jag hade pratat med på telefonen, hon var inte med på 

avdelningen, jag hade pratat med henne innan, hon tittade på mej och så sa hon – 

Vilken tur att du ringde till oss… ja, det kändes bra.”  

Informant nr 6 

Att ha tillit till MIG 

Att ha tillit till MIG-teamet var också något som gav informanterna en känsla av 

trygghet. Individerna i MIG-teamet upplevdes som kompetenta och erfarna och teamet 

betraktades som vårdavdelningarnas back-up. Det var en stor trygghet för 

vårdavdelningarnas sjuksköterskor att veta att de kunde kontakta MIG, speciellt vid 

tillfällen då de upplevde att de inte fått något stöd eller respons hos medicinjouren som 

vid en MIG-sökning ska kontaktas i första hand. En informant tyckte även att vid ett 

akut läge var det huvudsaken att MIG-teamet anlände snabbt till avdelningen och att de 

fanns på plats, även om de kunde vara ifrågasättande eller ha ett mindre bra bemötande 

vid den första kontakten.  

 

”När de kommer känns det som att: nu har jag mina räddare här!... De är erfarna, de 

vet vad de gör. Det ger mig lite mera trygghet att fortsätta att hjälpa dem”  

Informant nr 5 

 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Studien visar att sjuksköterskor på vårdavdelningar upplever närvaron och vetskapen 

om att de kan kontakta ett MIG-team som en stor trygghet. Att det gick fort att få hjälp 

upplevdes som viktigt för tryggheten och sjuksköterskorna upplevde att de kände tillit 

till MIG-teamet. Vägen att gå för att komma i kontakt med MIG-teamet kunde dock 

vara stressig på grund av den egna osäkerheten, en oro för patienten, känslan av att 

känna sig otillräcklig samt en rädsla för att inte bli tagen på allvar eller för att bli 

ifrågasatt. Vid de allra flesta möten med MIG-team upplevde dock deltagarna att de fick 
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ett bra bemötande, att de fick en teamkänsla av att arbeta tillsammans. Att 

sjuksköterskor på vårdavdelningar ”miggar” för sällan var upplevelser som också kom 

fram i studien. Många upplevde MEWS som en tyngd i beslutet att tillkalla MIG-team, 

något som minskade osäkerheten de kunde uppleva.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Stress 

Studien visade att sjuksköterskor på vårdavdelningar upplevde stress när de kände sig 

osäkra och oroliga för patienter de vårdade som utvecklade kritiska tillstånd under 

vårdtiden, tillstånd som krävde intervention utifrån i form av ett MIG-team. Flera 

tidigare studier belyste detta och visade att sjuksköterskor på vårdavdelningar, speciellt 

sjuksköterskor med liten erfarenhet, kände sig nervösa och ängsliga inför beslutet att 

kontakta MIG-team eller inte. Osäkerhet och brist på självförtroende bidrog till att 

sjuksköterskorna i studierna valde att inte kontakta MIG trots att de ansvarade för 

vården av kritiskt sjuka patienter (Cretikos 2006; Kielpikowski 2006; Salamonsen et al. 

2006). De sjuksköterskor med lång erfarenhet av yrket var de som på dessa premisser 

kontaktade MIG. Dessa sjuksköterskor ”miggade” även i större utsträckning patienter 

som själva uppgett oro för sitt försämrade hälsotillstånd och berättat att de kände att 

något inte var som det skulle (Cioffi 2000; Cioffi 2000; Bagshaw et al. 2010). Enligt 

Henderson (1982) är vårdkvalitén en avspegling på sjuksköterskans utbildning och 

kompetens. Hon anser att okvalificerad personal har svårt att bedöma eller åtgärda 

kritiska vårdsituationer. Författaren till föreliggande studie kan till viss del hålla med 

om Hendersons resonemang men anser att en hög stressnivå till följd av tung och hög 

arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskor kan få svårt att upptäcka begynnande 

krissituationer.   

Att använda sig av en magkänsla var även i föreliggande studie något som stressade 

deltagarna då detta kändes som ett icke vedertaget och accepterad orsak till att kontakta 

ett MIG-team. Magkänslan ansågs som ett individuellt synsätt på om patienten behövde 

utökade vårdinsatser eller ej och deltagarna blev stressade av att inte ha något mer 

konkret att presentera. Detta fynd stärks av flera studier som visar att sjuksköterskor 

ibland använde sig av sin egen intuition eller ”magkänsla” vid ”miggning”. Att känna 

sig otillräcklig var något som många belyste i studien som en stressfylld upplevelse. I 



 

16 

 

Santiano et als. studie (2007) visade resultatet att sjuksköterskor kände sig otillräckliga 

och förbisedda då MIG-teamet inte inkluderade dem i den fortsatta vården av patienten 

när teamet kommit till avdelningen. Sjuksköterskorna blev då oroliga över att ses som 

oengagerade då de inte längre deltog aktivt i omhändertagandet av den kritiskt dåliga 

patienten. 

 

 

 

4.2.2 Bemötande 

Bemötandet från MIG-teamets sida var i studien en stor och viktig del i resultatet. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de kunde bli ifrågasatta vid kontakt med MIG 

och detta ledde till känslor av frustration och känslan av att inte vilja ”migga” igen, att 

hellre försöka att klara situationen på egen hand i stället. Liknande resultat från flera 

studier berättar om sjuksköterskor som blivit ifrågasatt vid ”miggningar” och därefter 

upplevt känslor av inkompetens, stress, rädsla och osäkerhet. Saker de blev ifrågasatta 

om kunde vara: Varför de ringde för tidigt, för sent eller varför de ringde över huvud 

taget. Detta i sin tur ledde till att de inte ville ”migga” igen (Daffurn et al. 1994; 

Santiano et al. 2007; Salamonson et al. 2006). Många sjuksköterskor upplevde dock att 

de fick ett väldigt bra bemötande av MIG-teamet och det i sin tur gav en positiv 

upplevelse som lindrade oro och stress de hade kunnat känna innan. Enligt Coffie 

(2000) kunde ett trevligt bemötande från MIG-teamets sida fungera som en positiv 

bekräftelse för sjuksköterskorna att de hade handlat korrekt i den svåra situation de 

befann sig i. Ett vänligt bemötande där MIG-teamet inkluderade sjuksköterskan i 

diskussionen kring patienten gav inte bara sjuksköterskan en bättre inblick i situationen, 

det motiverade även denne att snabbare försöka att upptäcka sviktande, vitala 

parametrar och snabbare kontakta MIG. En till effekt som kunde ses av att uppträda 

vänligt var att sjuksköterskan kände en teamkänsla och lättare kunde samarbeta för 

patientens bästa (Kielpikowska, 2006). Detta är något som även belystes i föreliggande 

studie då några deltagare upplevde det enklare och motiverande att arbeta tillsammans 

med MIG-teamet efter att ha fått ett bra bemötande. Enligt Henderson (1982) ska 

sjuksköterskan fungera som en del i ett team kring patienten där vårdandet utförs 

tillsammans för patientens bästa. 
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4.2.3 Trygghet 

Trygghet var en stor kategori som utlästes av resultatet. Tryggheten bestod av flera olika 

aspekter och en del var att snabbt få hjälp. De gånger MIG-teamet kom till undsättning 

snabbt kände sig sjuksköterskorna trygga till skillnad från de gånger det gick trögt att få 

hjälp och de var tvungna att vänta länge eller behövde vara påstridiga för att få den hjälp 

de behövde. I Jones et als. studie från 2006 upplevde sjuksköterskor på vårdavdelningar 

det som en stor lättnad och en källa till trygghet och sinnesro när MIG-teamet gav snabb 

respons, detta ledde även till att de blev mer positivt inställda till att kontakta MIG i 

framtiden. Föreliggande studie visade att sjuksköterskor på vårdavdelningar upplevde 

det jobbigt att kontakta MIG för att man inte ville ge den personalen en större 

arbetsbörda. Däremot visade en studie av Cioffi (2000) och Galhotra et al. (2006) att en 

hög arbetsbelastning på vårdavdelningar gjorde att sjuksköterskor lättare kontaktade 

MIG för att på så sätt kunna få mer tid med sina övriga patienter i stället för att bara ha 

fokus på den patient som blivit kritiskt dålig. Hillman et al. (2005) visade i motsats att 

en hög arbetsbelastning på vårdavdelningar gjorde att MIG kontaktades i mindre 

utsträckning då sjuksköterskorna missade vilka patienter som skulle kunna behöva 

”miggas”. 

Alla sjuksköterskor i denna studie var rörande överens om att MIG var en stor trygghet 

och de hade alla tillit till MIG-teamet som ansågs vara vårdavdelningarnas back-up. Att 

kunna vända sig till MIG för att få ”experthjälp” har även visat sig att sjuksköterskor 

fick ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla gällande sina egna, framtida 

sjuksköterskeinsatser (Galhotra et al. 2006; Jones et al. 2006). I Jones et al. (2009) 

visade det att sjuksköterskor med yrkeserfarenhet på 5 år eller mer kände sig mer trygga 

att kontakta MIG än kollegor med kortare erfarenhet. Även tidigare erfarenhet av akuta 

situationer gjorde det lättare att kontakta MIG-team. I föranliggande studie upplevde 

sjuksköterskorna att de kontaktade MIG för sällan. Detta kunde bero på att 

sjuksköterskorna upplevde det som krångligt att kontakta MIG-teamet, man visste inte 

med säkerhet hur man skulle gå till väga, vem man skulle kontakta först eller hur 

kontakten skulle gå till. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats med beskrivande design valdes utifrån studiens syfte. Metoden med att 

intervjua för att få information om ett specifikt ämne anses lämplig vid insamling av 

upplevelser och erfarenheter inom omvårdnadssituationer (Graneheim & Lundman 
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2012). Författaren tyckte att det var svårt att intervjua och hade ingen erfarenhet av 

detta sedan tidigare vilket kan vara en svaghet i studien, därför gjordes en pilotintervju 

för att få erfarenhet. Det kan ha påverkat datainsamlingen genom att all information om 

ämnet som informanterna beskrev kanske inte kom fram. Dock hade författaren 

erfarenhet av ämnet som undersöktes och det kan ha varit en styrka i studien enligt 

Dahlberg et  al. (1997). Samtidigt anser författaren att det skulle kunna var en nackdel 

att ha kännedom om ämnet då egna tankar och åsikter kan ha färgat resultatet. För att 

hindra detta fick några informanter läsa igenom sin egna transkriberade intervju för att 

på så sätt säkerställa att informationen i intervjun uppfattats korrekt av författaren. 

Ändamålsenligt urval tillämpades för att på så sätt komma i kontakt med informanter 

som varit delaktig i en omvårdnadssituation som svarar på studiens syfte (Polit & Beck 

2012). 

 

 Intervjuerna genomfördes på två medicinska vårdavdelningar på ett sjukhus där 

möjlighet att tillkalla intensivvårdsavdelningens MIG-team har funnits under flera år. 

Målsättningen med intervjuerna var att få fram information som svarade på studiens 

syfte och samtidigt få tag i informanter av båda könen samt i varierande ålder och med 

varierande yrkesverksamma år. Detta infriades delvis då åtta informanter var kvinnor 

och en var en man. Den ojämna fördelningen mellan könen kan bero på att det endast 

arbetar tre manliga sjuksköterskor på de båda vårdavdelningarna. Däremot blev 

spridningen bra i åldersskillnad och antalet yrkesverksamma år. Alla informanter som 

tillfrågades att delta i studien tackade ja. En intervju blev endast fem minuter lång och 

saknar därför den beskrivande fyllighet som kännetecknar en bra intervju (Polit & Beck 

2012). Denna intervju inkluderades då informationen som framkom svarade mot 

studiens syfte. Planen var att genomföra åtta intervjuer men då en intervju blev kort 

valde författaren att genomföra ytterligare en för att vara säker på att få så mycket 

material till resultatet som möjligt. 

 

För att studien skulle vara trovärdig behövde fyra begrepp involveras: giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Graneheim & Lundman 2004). Detta 

gjordes genom att genomföra studien på ett sätt som gjorde att resultatet, dataanalysen 

och tillvägagångssättet blev tillförlitligt, att författarens egna tankar och åsikter inte gick 

att utläsa i resultatet och att resultatet och tillvägagångssättet kunde sättas i perspektiv 

till andra utförda studier med liknande resultat.  
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I denna studie har författaren regelbundet träffat handledare och kurskamrater som varit 

insatta i ämnet och som granskat studiens transkriberade intervjumaterial, kodning och 

indelning i kategorier. De har läst igenom materialet och kommit med synpunkter på om 

koder och kategorier verkat rimliga och trovärdiga. Ytterligare ett sätt att stärka 

trovärdigheten i en studie är genom att använda citat från varje genomförd intervju 

(Polit och Beck 2012).   

 

Att noggrant beskriva arbetet med att analysera materialet stärker tillförlitligheten. 

Författaren genomförde samtliga intervjuer på egen hand vilket gör att informanterna 

ställdes samma frågor och följdfrågor, något som också kan stärka tillförlitligheten. Att 

vara ensam författare till en kvalitativ studie är en svaghet då detta kan innebära att 

författaren inte hade någon att reflektera och diskutera uppkomna kategorier och 

subkategorier med under arbetets gång men träffarna med handledare och 

studiekamrater kan ha neutraliserat den svagheten (Graneheim & Lundman 2004). 

Författaren transkriberade även allt material på egen hand och där kan det ha varit en 

fördel att författaren var insatt i det aktuella ämnet men det kan även ha varit en svaghet 

då det kan ha funnits risk för att ha förutfattade meningar om informanternas 

upplevelser.  

 

Överförbarheten handlar om möjligheten att kunna överföra resultatet till andra grupper 

och få samma resultat. I en liten studie med endast nio informanter och korta intervjuer 

kan överförbarheten diskuteras och det är läsaren som ska bilda sig en uppfattning om 

hur vida detta är möjligt. För att läsarna ska kunna bedöma överförbarheten har 

författaren försökt att på ett noggrant sätt beskriva informanterna, urvalet, 

datainsamlingen och dataanalysen med tillvägagångssättet av studien. 

I en kvalitativ studie har författaren alltid en delaktighet i resultatet eftersom att denne 

har utfört intervjuer, transkriberat och analyserat materialet, på så sätt kan en kvalitativ 

studie aldrig vara neutral eller oberoende. 

 

4.4 Kliniska implikationer  

Sjukvården står under ständig förändring med ökade krav på sjuksköterskor då 

patienterna både är äldre och fler än någonsin förr. Många patienter inom slutenvården 

är multisjuka och sköra med ett stort vårdbehov. Att ha tillgång till och använda sig av 

ett MIG-team kan minska dödligheten hos inneliggande patienter samt förhindra att 
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patienter utvecklar kritisk svikt i sin hälsa. I enlighet med Hendersons teori är det 

sjuksköterskans ansvar att på bästa sätt tillgodose och tillhandahålla en bra och 

patientsäker vård. Trots detta finns tveksamheter hos sjuksköterskor på vårdavdelningar 

till att kontakta MIG-team. Föreliggande studie visar på orsaker till just detta fenomen 

och kan genom sitt resultat bidra till ökad användning av och förståelse för MIG-team. 

Detta i sin tur kan bidra till en mer patientsäker vård, färre vårdskador och en ökad 

överlevnad hos kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar. 

 

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat upplever författaren det att utökade utbildningar i/om MIG för 

avdelningssjuksköterskor skulle kunna behövas. Studier där intensivvårdssjuksköterskor 

med erfarenhet av att ingå i ett MIG-team intervjuades om sina upplevelser om att gå på 

MIG-uppdrag, skulle vara av intresse, för att på så sätt få en bild av samma fenomen 

men ur en annan synvinkel. Även studier med att använda MIG-väskor eller studier där 

vårdavdelningar har en färdig MIG-låda vore intressanta att utföra för att se om detta 

skulle kunna minska stressen hos avdelningssjuksköterskorna. Ur ett patientperspektiv 

vore det även intressant och lärorikt att utföra studier som belyser upplevelsen av att 

vara en ”MIG-patient”. 

 

4.6 Slutsats 

MIG-team upplevdes som en positiv tillgång för sjuksköterskor på vårdavdelningar. De 

upplevde trygghet av att kunna tillkalla ett MIG-team vid kritiska tillstånd hos patienter 

men tryggheten blandas även med en känsla av stress när dessa situationer uppstår. Ett 

vänligt bemötande från MIG-teamets sida har dock en lugnande effekt på stressen som 

sjuksköterskorna kan uppleva. Föreliggande studie visade även att sjuksköterskor inte 

kände att det var en självklarhet att kontakta MIG vid kritiska och akuta situationer.  
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