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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdspersonalens reflektioner över mobil 

intensivvårdsgrupp (MIG). Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Fem 

läkare, fem sjuksköterskor och fem undersköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningen 

(IVA)/anestesikliniken på ett sjukhus i Mellansverige deltog. Datainsamlingen utfördes 

genom semistrukturerade intervjuer där IVA-personalen fritt berättade om sina reflektioner 

angående MIG-verksamheten. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 

resulterade i två teman, sex kategorier samt tretton underkategorier. Tema 1, En verksamhet 

endast möjlig med samverkan, innehöll kategorierna; samarbete, upplyftande men också 

betungande samt att ha och ge trygghet. Tema 2, Ett värdefullt patientsäkerhetskoncept med 

utvecklingspotential, innehöll kategorierna; MIG-verksamheten ger ökad kompetens, MIG-

verksamheten ett resultat av ett förbättringsarbete samt möjliga utvecklingsområden för 

verksamheten. Resultatet visade att IVA-personalen upplevde att MIG-verksamheten ökade 

patientsäkerheten på sjukhuset samt förbättrade samarbetet mellan personal på 

intensivvårdsavdelning och vårdavdelning. Men det framkom också att om verksamheten ska 

fungera så måsta alla ta sitt ansvar runt patienten. Slutsatsen är att MIG-verksamheten har 

givit ett mer strukturerat arbetssätt, vilket har medfört att samarbete och kommunikation 

mellan olika yrkesprofessioner på IVA och vårdavdelningar har underlättats. MIG bidrog 

också till att den medicinska kompetensen ökade på vårdavdelningarna.   
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Abstract 

The aim of this study was to describe how staff in an intensive care unit (ICU) reflected on 

the Critical Care Outreach Team (CCOT). The study had a descriptive design with a 

qualitative approach. Five doctors, five nurses and five assistant nurses from the ICU in a 

hospital in middle Sweden participated. Data were collected using a semi-structured interview 

guide where ICU staff could freely share their reflections on the CCOT activity. The data 

were analyzed with qualitative content analysis and resulted in two themes, six categories and 

thirteen subcategories. Theme no.1, An activity only possible with collaboration, contained 

the categories cooperation, uplifting but also burdensome and to have and to provide security. 

Theme no. 2, Valuable patient safety concepts with development potential, contained the 

categories CCOT activities increase competence, CCOT activities; a result from a 

improvement work and potential development areas for the activity. The results showed that 

the ICU staff feels that the activity increased patient safety in the hospital and improved the 

cooperation between staff in the ICU and ward units. But it also emerged that everyone 

involved must take on a high degree of patient responsibility in order for the CCOT activity to 

be effective. The conclusion is that the CCOT activity has provided a more structured 

approach that facilitates cooperation and communication between different professions in the 

ICU and ward units. CCOT also contributed to improve the medical skills in the ward units.  
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1. Introduktion 

För att öka kompetensen på vårdavdelningar och därmed höja patientsäkerheten samt förbättra 

samarbetet mot intensivvårdsavdelningen så har Mobila Intensivvårds Grupper (MIG) införts 

på flera sjukhus i Sverige. MIG bygger på den engelska ”outreach verksamheten”, vilken har 

utvecklats från de akutteam som först etablerades vid Liverpool Hospital i Sydney år 1990 

(Kerridge & Saul 2003). Verksamheten benämns olika beroende på i vilket land den används. 

I Australien kallas verksamheten för ”Medical Emergency Team” (MET-team), i USA för 

”Rapid response team” och i Storbritannien för ”Critical care outreach team” (Smith 2000). 

Verksamhetens uppbyggnad och utseende varierar något internationellt. MIG-teamen kan 

bestå utav både läkare och sjuksköterskor, men också bara av sjuksköterskor. I en 

litteraturstudie av Chan et al. (2010) beskrivs MIG som ett multidiscipinärt team som 

bedömer och behandlar patienter med tecken på klinisk försämring tillsammans med 

personalen på vårdavdelningen. Vid behov kan MIG-teamet också flytta patienten till en 

högre vårdnivå, som intensivvårdsavdelningen (IVA). Ett mindre antal studier har beskrivit 

MIG-sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i ett MIG-team (Shapiro et al. 2010, Thomas et 

al. 2007). Inga studier har hittats där all personal på IVA medverkar, och då MIG oftast är 

multidiciplinär och påverkar den dagliga verksamheten på IVA, så är det viktigt att belysa 

MIG från detta perspektiv.  

 

1.1 Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) 

År 2003 infördes MIG i Sverige och har spridit sig i landet där de flesta större sjukhus idag 

har någon variant av MIG. Den svenska MIG-verksamhetens utformning och registrering 

styrs av Svenska Föreningen för Anestesi och Intensivvård (SFAI). De har utformat riktlinjer 

för svenska intensivvårdsregistret (SIR) angående registrering av MIGs åtgärder. SFAIs 

definition av MIG är; ett arbetsteam som består av narkosläkare och intensivvårds-

sjuksköterska vilka arbetar horisontellt inom sjukhusorganisationen och vars syfte är att 

identifiera kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningarna. MIG ska bygga på att förutse, 

förebygga och kommunicera enligt ett strukturerat prioriteringssystem. När personal på 

vårdavdelning definierat tecken på begynnande organsvikt, genom att mäta och registrera 

värden, kontaktas MIG som ska arbeta konsultativt. Huvudansvaret för patienten ligger på 

patientansvarig läkare och sjuksköterska tills dess att MIG beslutar sig för att överta patienten 

till IVA. Målet med MIG-verksamheten är att 1) tidigt identifiera riskpatienter på 

vårdavdelning och eventuellt förebygga inläggning på IVA, 2) tidigt överta patient till IVA  
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vid livshotande tillstånd, 3) reducera antalet hjärtstopp på sjukhus och 4) reducera 

sjukhusmortalitet (SFAI 2011). Personal till MIG-teamet tas oftast från redan befintliga 

resurser på IVA vilket kan innebära en ökad arbetsbelastning för IVA-personalen samt 

minskad bemanning på IVA (Shapiro et al. 2010). Scott och Elliott (2009) beskriver att IVA-

sjuksköterskor, trots att de hade de patienter med lägst vårdtyngd på IVA, var oroliga för 

patientsäkerheten när de var tvungna att lämna IVA för en MIG-sökning. Vilket också innebar 

att sjuksköterskebemanningen sjönk på IVA under tiden för MIG-uppdraget. I Thomas et al. 

(2007) studie framkom att det var en utmaning att få IVA-sjuksköterskorna att acceptera den 

nya rollen som MIG-sjuksköterska. De var oroliga för att överge sina egna patienter på IVA 

när de fick en sökning från en vårdavdelning. Stöd och samarbete utvecklades mellan de olika 

IVA-avdelningarna på sjukhuset där studien utfördes vilket gjorde att sjuksköterskorna kände 

sig lugnare när de lämnade sina patienter för en MIG-sökning. De införde också rutinen att 

MIG-sjuksköterskan ansvarade för färre patienter på IVA. Det finns studier som stödjer 

sjuksköterskornas oro över risker med patientsäkerheten när bemanningen sjunker; Dimick et 

al. (2001) beskriver sambandet mellan ökat antal pulmonella komplikationer med risk för 

intubation och IVA-sjuksköterskans ökade patientansvar från två till tre patienter. Dang et al. 

(2002) visade också på ett samband mellan en lägre bemanning på IVA och risk för ökad 

antal postoperativa komplikationer efter bukaortakirurgi. 

 

1.2 Säker vård  

Tidigare studier har visat att klinisk försämring av en patient ofta föregås av fysiologiska 

förändringar som kan observeras flera timmar innan en allvarlig händelse som ett hjärtstopp 

inträffar (Chan et al. 2010). Tidig upptäckt av dessa varningssignaler är av stor betydelse för 

att kunna förhindra oväntade dödsfall. Enligt Thomas et al. (2007) är det framför allt tre 

huvudkomponenter som leder till ett försämrat omhändertagande av en akut sjuk patient; 1) 

bristande kommunikation mellan patient-personal eller mellan olika vårdpersonal, 2) brister i 

att upptäcka tidiga symtom på försämring och 3) otillräcklig bedömning samt ej optimal 

behandling. För att förbättra den medicinska säkerheten har därför MIG införts på många 

sjukhus (Chan et al. 2010, Thomas et al. 2007). MIG anses vara ett koncept som erbjuder en 

högre medicinsk säkerhet för patienter på vårdavdelning som plötsligt försämras och har ett 

ökat vårdbehov men som inte erhåller det av personalen på vårdavdelningen p.g.a. otillräcklig 

kunskap och kompetens (Massey et al. 2010). 
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I Socialstyrelsens Nationella indikatorer för god vård  (2009) beskrivs god vård bl.a. som; 

kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker sjukvård i rimlig tid. Grunden för säker vård är att 

diagnostik, vård och behandling utförs på rätt sätt. En förutsättning för att förebygga 

vårdskador är att utveckla system för kvalitet och säkerhet. Ett exempel på säkerhetsarbete är 

att upprätthålla sjukvårdspersonalens kompetens samt att samarbete, kommunikation och 

rapportering inom och mellan verksamheter fungerar väl. Patientsäkerhet är ett viktigt område 

i allt kvalitetsarbete. När säkerheten brister har det ofta bakomliggande orsaker i till exempel 

organisationen eller rutinerna. En viktig utgångspunkt för patientsäkerhetsarbetet är att det är 

mänskligt att fela. Därför måste vården utveckla säkra system så att fel och misstag inte leder 

till att patienter kommer till skada. Dödsfall till följd av vård och behandling är alltid ett stort 

misslyckande. Trots detta inträffar det att patienter på sjukhus dör både nationellt och 

internationellt, som en följd av vårdskada eller otillräcklig behandling (Social styrelsen 2009). 

 

1.3 Ökad kompetens 

För personal på vårdavdelning är det en trygghet när de kan upptäcka och förstå patientens 

signaler om ett försämrat tillstånd, men att vårda en snabbt försämrad patient kan vara 

skrämmande och ovant. Oro och stress över patientens tillstånd kan orsaka att personalen inte 

behärskar situationen (Smith 2000). Ett sätt att öka kompetens hos personal på vårdavdelning 

och på det sättet förbygga oväntade dödsfall på sjukhus är att utbilda personalen i att finna 

dessa riskpatienter samt att kunna omhänderta dem (Coombs & Dillon 2002). Vid införande 

av MIG-verksamhet utbildas ofta personal på vårdavdelningar i bedömning och akut 

omhädertagande av patient med sviktande vitala funktioner. Ett exempel på utbildnings-

koncept är Acute Life-threatening Events Recognition and Treatment (ALERT) från 

Storbritannien (Smith 2000). Konceptet innehåller bl.a. A-E bedömning (Airway, Breathing, 

Circulation, Disability & Exposure), kommunikationsövningar och samarbetsträning i 

patientfall, för att snabbt identifiera och behandla akuta tillstånd hos patienter. Modified Early 

Warning Score (MEWS), som ingår i konceptet, är ett verktyg för tidig upptäckt av en 

eventuell försämring hos en patient genom poängbedömning av vitala funktioner som; 

andningsfrekvens, hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck, temperatur, vakenhet och urin-

produktion, se figur 1. Poängen räknas sedan samman och summan av poängen och/eller 

sjuksköterskan oro för patienten ligger sedan till grund för MIG-sökningskriterierna. MEWS 

är en validerad skala och stöds av Svenska Intensivvårdsregistret (SFAI 2011). Om tecken till 

försämring upptäcks tidigt ökar möjligheterna att kunna vända sjukdomsförloppet innan 

tillståndet blivit kritiskt. Nationella och internationella erfarenheter visar att tidig upptäckt av 
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svikt i vitala funktioner påtagligt förbättrar patientens prognos (Smith 2000). 

     

 
Figur 1. Modified Early Warning Score (MEWS) (Stenhouse et al. 2000) 

 

 

1.4 Interprofessionellt samarbete 

Med ett interprofessionellt samarbete innebär att flera yrkesprofessioner/kategorier samverkar 

för att på bästa sätt möta upp patienternas behov (Kvarnström 2008). Att kunna samverka och 

känna till vilka kunskaper andra vårdprofessioner besitter och hur de kan använda den 

gemensamma kompetensen på bästa sätt, borde vara en självklarhet för all personal inom 

hälso- och sjukvård, menar Ponzer et al. (2009). För att förbättra samverkan mellan olika 

professioner anser Kvarnström (2008) och Ponzer et al. (2009) att interprofessionellt lärande 

är av stor vikt både under utbildningsfasen samt under det fortsatta yrkesverksamma livet. 

Flera lärosäten och universitet bedriver under senare år interprofessionell utbildning där 

studenterna lär av varandra i autentiska miljöer. ALERT-utbildningen är en multiprofessionell 

utbildning med interprofessionella inslag. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

verksamma på sjukhus erbjuds föreläsning och samarbetsövningar i olika patientfall (Smith 

2000). Ett exempel på interprofessionellt lärande kan också vara de handledande situationer 

som uppstår i interprofessionella team. Baker-McClearn och Carmel (2008), Coombs och 

Dillon (2002) samt Jones et al. (2006) beskriver i sina studier, att sjuksköterskor på 

vårdavdelning upplever att de utvecklar sin förmåga att ta hand om kritiskt sjuka patienter när 

de får handledning av MIG-teamet.  
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Benin et al. (2012) skriver i sin studie att samarbetet med MIG-teamet ansågs vara ett 

utbildningstillfälle för både läkare och sjuksköterskor på vårdavdelningen, men speciellt för 

oerfarna sjuksköterskor. Thomas et al. (2007) har visat i en studie att om MIG-verksamheten 

ska bli lyckad så krävs en ömsesidig respekt mellan de olika personalkategorierna omkring 

patienten. Personalen i MIG-teamet fick efter en tid en annan syn på patienten och på den 

arbetsbelastning personalen på vårdavdelningarna hade vilket ledde till ett förbättrat 

samarbete. I Cziraki et al. (2008) studie framkom också att MIG-teamet hade behov att få 

träna kommunikation och beteende för att få förtroende och bli respekterade i 

interprofessionella relationer utanför IVA. Det är av stor vikt att ha en bra kommunikation 

och ömsesidig respekt mellan personal på vårdavdelning och i MIG-teamet för att samarbetet 

omkring patienten ska bli så bra som möjligt (Jolley et al. 2007, Shapiro et al. 2010). För att 

förenkla och säkerställa kommunikationen mellan olika personalkategorier så har ett flertal 

verksamheter, både nationellt och internationellt, anammat kommunikationsformatet SBAR 

(Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation). Det skapar förutsättningar för 

vårdpersonal att rapportera viktig information i komplexa situationer och arbetsmiljöer 

(Wallin & Thor 2008). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

I Lucian Leape’s teori om patientsäkerhet (2009) beskrivs att synen på patientsäkerhet och 

vårdrelaterade skador traditionellt sett haft stort fokus på individens fel och brister. Han 

menar att utgångspunkten i stället bör vara att misstag och vårdrelaterade skador inte beror på 

oduglig personal utan på outvecklade system som tillåter att individuella misstag kan ske. 

Följaktligen vill han flytta fokus från individen till systemen och därmed ställa frågan ”Varför 

hände det?” i stället för ”Vem gjorde det?”. Stora delar av Leape’s teori om patientsäkerhet 

(2009) handlar om arbetet med att förebygga händelser och att kulturen inom vården måste 

vara mindre bestraffande vid misstag för att personal ska våga berätta om det som hänt och 

därmed få en lärande effekt. Han menar att vården runt patienten bör byggas upp utifrån 

interprofessionellt teamarbete. Arbetet med att öka patientsäkerheten på ett sjukhus kan en 

ensam individ inte göra utan det handlar om att skapa relationer som t.ex. team. Det ser han 

som en framgångsfaktor i att eliminera händelser. Det ska vara team som innehåller flera olika 

professioner där alla bidrar med sin kunskap för att lösa problemet på ett säkert sätt. Leape 

(2009) påpekar också hur teamet bör arbeta för att alla ska vara villiga att göra sitt bästa. Vad 

gäller ledarskapet i teamet menar han att det inte ska vara en diktatur utan det ska vara en 
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samarbetande miljö där ledaren mer ska ha en handledande roll. I ett sjukvårdsteam med olika 

professioner är det vanligast att det är läkaren som är teamledaren men Leape (2009) menar 

att det inte behöver vara så, det beror på situationen. Men någon måste vara den som    

formulerar målen, utvecklar en plan och uppmuntrar teamet vid uppdraget. Att visa respekt 

för varandras åsikter är också något som gör teamet framgångsrikt i deras arbete. Leape 

(2009) varnar dock för att stora omorganisationer eller ändringar i arbetssätt kan utlösa 

konflikter. Alla måste förstå bakgrunden till det förändrade arbetssättet innan något resultat 

kan skönjas. 

 

1.6 Problemformulering 

Flertalet studier (Campello et al. 2009, Dacey et al. 2007, Jones et al. 2006, Konrad et al. 

2009, Lighthall et al. 2010) som handlar om MIG utvärderar ”patienternas outcome” dvs. 

utfall av resultat mätt i sjukhusmortalitet, antal plötsliga hjärtstopp och antal oplanerade 

inläggningar på IVA efter införande av MIG. Andra studier (Chaboyer et al. 2004, 

Richardson et al. 2004) beskriver uppfattningar som att MIG ger en ökad trygghet och 

kunskap, utifrån personalens perspektiv på vårdavdelningarna men ingen studie har av 

författaren hittats där alla personalkategorier på en intensivvårdsavdelning (läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor) deltagit. För att kunna förstå hur MIG påverkar 

verksamheten på IVA är det därför viktigt att få alla personalkategoriers perspektiv på 

verksamheten samt samarbetet dem emellan och mot personal på vårdavdelningar. Detta för 

att kunna förbättra och utveckla MIG-verksamheten. 

1.7 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdspersonalens reflektioner kring MIG-

verksamheten. 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien genomfördes med beskrivande design och kvalitativ ansats (Polit & Beck 2010).  
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2.2 Urvalsmetod, undersökningsgrupp och kontext 

I studien användes ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2010). Detta innebär att välja 

studiedeltagare som ska kunna relatera så mycket som möjligt till det studerade ämnet. För att 

få så stor variation som möjligt av fenomenet har en spridning av deltagarnas ålder, kön, 

arbetslivserfarenhet och antal MIG-sökningar eftersträvats.  

Mars 2007 startade MIG-verksamhet på ett sjukhus i Mellansverige (som ingick i studien). 

Detta var från början ett projekt som involverade två vårdavdelningar. Under hösten 2008 

fastställdes MIG till en permanent verksamhet och utökades till att omfatta flertalet 

vårdavdelningar på sjukhuset. Intensivvårdsavdelningen på sjukhuset, som ingick i studien, 

har åtta patientplatser fördelat på fyra salar, där en sjuksköterska samt en undersköterska 

ansvarar för två platser. I MIG-teamet ingår en anestesiolog samt en IVA-sjuksköterska som 

ansvarar över MIG-sökaren och underrättar läkaren när teamet har fått en sökning. Teamet har 

en inställelsetid på 30 minuter för att kunna avsluta pågående arbetsuppgifter. På dagtid finns 

en frikopplad sjuksköterska som ansvarar för MIG-sökaren. Övrig tid ska det vara den 

sjuksköterska som har minst antal patienter eller de patienter med lägst vårdtyngd som 

ansvarar för MIG-sökaren. Innan en IVA-sjuksköterska får arbeta i MIG-teamet måste 

hon/han ha arbetat minst ett år på IVA-avdelningen och genomgått en halvdagsutbildning 

efter konceptet ALERT (Smith 2000).  

Undersökningsgruppen bestod av 15 studiedeltagare från IVA, 5 deltagare från varje 

personalkategori; läkare, sjuksköterska och undersköterska. Inklusionskriterierna för läkarna 

och sjuksköterskorna i studien var att de skulle ha; erfarenhet från MIG-uppdrag/sökningar 

under åren 2008-2011, läkarna skulle vara anställda på anestesikliniken, sjuksköterskorna 

skulle vara anställda på IVA och att de skulle ha varit på minst en MIG-sökning (det är ca. 

hundra MIG-sökningar per år, ca. fyrahundra sökningar under de första fyra 

verksamhetsåren). För att få en variation av deltagare tillfrågades de läkare och sjuksköterskor 

som varit på flest respektive minst antal sökningar. För att få en jämnt fördelad spridning av 

antal sökningar tillfrågades resterande relaterat till hur många sökningar de varit med på. Vid 

fem tillfällen lottade författaren fram deltagare p.g.a. att fler personer varit på lika många 

sökningar. Uppgifter om antal MIG-sökningar hämtades från dokumentation tillhörande MIG-

verksamheten. För att få spridning på deltagande undersköterskor tog författaren hänsyn till 

arbetslivserfarenhet, d.v.s. antal arbetade år på IVA. Inklusionskriterierna var; att de skulle 

vara anställda på IVA samt ha arbetat tillsammans med en sjuksköterska på patientsal som 

gått iväg på MIG-sökning och då blivit ”lämnad” ensam med patienterna vid minst ett tillfälle. 
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Undersökningsgruppen ålder var mellan 32 till 59 år (m= 47 år) och antal anställda år på 

anestesikliniken/IVA varierade mellan 1 till 34 år (m=11 år). Tio deltagare var kvinnor och 

fem var män. Spridningen på antalet genomförda MIG-sökningar var mellan 1/person till 

22/person. Studien hade inget bortfall. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2010) 

passar semistrukturerad intervjuteknik bra när författaren vet vad hon/han vill fråga om men 

är osäker på vad deltagaren kommer ge för svar. Metoden försäkrar att författaren erhåller all 

information som krävs för studien men ger ändå deltagarna frihet att berätta så mycket de vill. 

Författaren utformade en intervjuguide med ämnes- och frågeområden med fokus på IVA-

personalens reflektioner av MIG-verksamheten och om hur personal som arbetar i MIG-

teamet upplever samarbetet i teamet samt med personal på vårdavdelning. Intervjuerna 

började alltid med en fråga om bakgrundsvariabler gällande; kön, ålder, anställningsår på 

anestesikliniken/IVA samt antal MIG-sökningar sjuksköterskan och läkaren varit på under år 

2008-2011. Därefter ställdes öppna frågor där intervjudeltagarna fick reflektera fritt och 

berätta med egna ord om MIG-verksamhetens för- och nackdelar, samarbetet i MIG-teamet 

samt mot personal på vårdavdelning och utbildning för verksamheten. Till undersköterskorna 

ställdes också frågan om hur det kändes att vara kvar på IVA när MIG-teamet gick iväg. 

Beroende på vad de svarade ställdes följdfrågor för att klargöra och utveckla svaren. Alla 

intervjuer avslutades med frågan; är det något annat du reflekterar över än det som redan har 

tagits upp? Frågorna arbetades fram efter inspiration från tidigare studier (Scott & Elliott 

2009, Thomas et al. 2007) samt från diskussioner med MIG-verksamhetens medicinskt 

ansvariga.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för Anestesikliniken kontaktades både skriftligt och muntligt för att ge sitt 

medgivande till studien. Ett informationsmejl om syftet med studien och tillvägagångssätt 

skickades ut till alla sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på IVA i början av mars 

månad 2012. De som tillfrågades och tackade ja till att delta i studien, fick ytterligare muntlig 

och skriftlig information om studien. Författaren utförde först två testintervjuer för att prova 
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om intervjuguiden svarade mot syftet. En av intervjuerna kompletterades efter diskussion med 

författarens handledare, då det framkom att författaren inte fångat upp alla svar tillräckligt. De 

två testintervjuerna inkluderades sedan i studien. Intervjuerna varade mellan 8 till 50 minuter 

(m = 24 minuter), spelades in på en digital diktafon och utfördes i enskilda rum i närheten av 

IVA. De intervjuade fick inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes av författaren mellan slutet av mars och början av september 2012.   

 

2.5 Dataanalys 

Datamaterialet från intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Innehållsanalys innebär att insamlad data t.ex. transkriberad text från 

intervjuer, analyseras och meningsbärande enheter som innehåller fakta relevant för syftet 

plockas ut. Kvalitativ innehållsanalys gör det möjligt att redogöra för och dra slutsatser ur den 

utvalda texten genom att beskriva ett manifest (uppenbara, synliga) samt latent (dolt, 

underliggande) innehåll.  

Analysarbetet började med att författaren lyssnade på de inspelade intervjuerna ett par gånger 

som sedan transkriberades ordagrant. De nedskrivna intervjuerna lästes igenom ett flertal 

gånger för att författaren skulle lära känna sitt material och få en känsla för innehållet. De 

meningsbärande enheterna kondenserades dvs. förkortades utan att förlora kärnan i innehållet, 

för att materialet skulle bli mer hanterbart och därefter abstraherades ytterligare till koder. 

Koderna grupperades utifrån likheter och skillnader i kategorier och underkategorier som 

återspeglade huvudbudskapet i intervjuerna och som till slut bildade två teman. De två teman 

som växte fram under arbetets gång utgör sammanfattningen av de två grupperingar av 

kategorier som framkom från innehållet i intervjuerna, se exempel på analysprocessen, tabell 

1 (Granskär & Höglind - Nielsen 2008, kap.10). Under analysprocessen har författarens 

handledare varit medbedömare och under noga överväganden har viss justering av kategorier 

och underkategorier gjorts av författaren. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Koder Underkategorier Kategorier Teman 

”Men sen är det ju 

det här som ni sa 

att man, alltså bara 

det att få ett 

bollplank det 

kanske är den 

absolut viktigaste 

biten.” (I:6) 

 

Att få ett 

bollplank är 

kanske den 

viktigaste biten 

för personalen. 

MIG är ett 

viktigt 

bollplank 

Vara stödjande Att ha och ge 

trygghet 

En verksamhet endast 

möjlig med samverkan 

”Men jag förstod 

ju att dom måste 

ge sig iväg. Och då 

vet jag att jag sa 

till personalen på 

salen bredvid att – 

nu har hon stuckit 

iväg på en MIG-

sökning, kan jag 

ropa om jag 

behöver hjälp?” 

(I:15) 

 

Sa till personalen 

på salen bredvid, 

kan jag ropa om 

jag behöver 

hjälp. 

Ropa på 

hjälp 

Ha samsyn Samarbete 

”Fördelarna är ju 

för patienten i 

första hand. Eh, att 

hindra en process, 

en negativ process, 

att bryta den 

spiralen tidigt. Du 

får säga till om jag 

föregår några 

frågor sen. För det 

känns som att det 

är ju den största 

fördelen, att inte gå 

in i en manifest, 

alltså tillstånd som 

är svårare att 

bryta.” (I:7) 

Fördelarna är för 

patienten i första 

hand. Att hindra 

en negativ 

process, att bryta 

den spiralen 

tidigt. Det är den 

största fördelen, 

att inte gå in i ett 

manifest tillstånd 

som är svårare att 

bryta. 

Förhindra 

försämring 

är den 

största 

fördelen 

Rätt vårdnivå Se MIG-

verksamheten 

som ett 

resultat av ett 

förbättrings-

arbete 

Ett värdefullt 

patientsäkerhetskoncept 

med 

utvecklingspotential 

”Syrgas och 

andningsgymnastik 

och så där. Och få 

mer en second 

opinion, det 

behöver ju inte 

vara att man är 

bättre än den som 

vårdar patienten 

utan det kan ju 

vara att man har en 

annan syn på 

problemet.” (I:11) 

Få en second 

opinion, det 

behöver inte vara 

att man är bättre 

än den som 

vårdar patienten 

utan det kan ju 

vara att man har 

en annan syn på 

problemet. 

Få en 

annan syn 

på 

problemet 

Att handleda – 

erfarenhet och 

personlig 

utveckling 

MIG-

verksamheten 

ger ökad 

kompetens 
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2.6 Forskningsetiska övervägande   

De forskningsetiska övervägandena baserar sig på de forskningsetiska principerna gällande 

informationskrav, samtycke och integritet (Vetenskapsrådet 2013). Samtliga studiedeltagare 

fick information om att studien var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i studien utan särskild förklaring. Allt datamaterial behandlades konfidentiellt 

utav författaren. Datamaterialet avidentifierades och deltagarna tilldelades var sin kod. Allt 

datamaterial förvarades inlåst i en låda av författaren så att inga obehöriga haft tillgång till 

materialet, och kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. Författaren har inte 

ansökt om tillstånd för att få genomföra studien hos högskolans etiska råd, eftersom att 

deltagande vårdpersonal inte ansågs komma till någon skada genom att delta i studien 

(Vetenskapsrådet 2013). 

 

3. Resultat  

Resultatet redovisas utifrån två teman, sex kategorier och tretton underkategorier. De 

kategorier som framkom vid dataanalysen av intervjuerna var; Samarbete, Upplyftande men 

också betungande, Att ha och ge trygghet, MIG-verksamheten ger ökad kompetens,  MIG-

verksamheten ett resultat av ett förbättringsarbete  och  Möjliga utvecklingsområden för 

verksamheten. Av kategorierna utvecklades sedan två teman; En verksamhet endast möjlig 

med samverkan  och  Ett värdefullt patientsäkerhetskoncept med utvecklingspotential.          

De teman, kategorier och underkategorier som framkom under dataanalysen presenteras i 

löpande text och schematiskt (se tabell 2 och 3). Varje kategori beskrivs av två till tre 

underkategorier, i löpande text och med citat från intervjuerna där varje citat är märkt med ett 

nummer som visar vilken intervju citatet kommer ifrån. Intervjupersonerna benämns som 

IVA-personal/Intervjudeltagare (I:1 – I:15). Vid vissa tillfällen har författaren valt att i den 

löpande texten specificera IVA-personalens yrkeskategori. 

Tabell 2. Tema 1 med tillhörande kategorier och underkategorier. 

Tema En verksamhet endast möjlig med samverkan 

Kategori Samarbete Upplyftande men 

också betungande 

Att ha och ge 

trygghet 

Under-

kategori 

Ha 

samsyn  

Ansvars-

förhållanden 

Kommunikation Utmaning 

och 

stimulans 

Stress och 

frustration 

Uppleva 

sig ha 

kontroll 

Vara 

stödjande 
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Tabell 3. Tema 2 med tillhörande kategorier och underkategorier. 

Tema 

 

Ett värdefullt patientsäkerhetskoncept med utvecklingspotential 

Kategori MIG-verksamheten ger 

ökad kompetens 

MIG-verksamheten ett 

resultat av ett 

förbättringsarbete 

Möjliga 

utvecklingsområden för 

verksamheten 

Under-

kategori 

Kunskap ger 

ökad 

säkerhet 

Att 

handleda:- 

erfarenhet 

och 

personlig 

utveckling 

 

Kriterier 

och 

riktlinjer 

ger 

struktur 

Rätt vårdnivå Utöka MIG- 

verksamheten  

Förbättrings-

områden i 

konceptet 

 

 

3.1 En verksamhet endast möjlig med samverkan 

Från kategorierna; samarbete, upplyftande men också betungande samt att ha och ge trygghet 

framkom temat ”En verksamhet endast möjlig med samverkan”. Temat beskriver IVA-

personalens reflektioner kring hur MIG-verksamheten påverkat deras roll, ansvar och 

samarbetsförmåga av att ingå i ett interprofessionellt team. Temat beskriver också personalens 

reflektioner kring hur MIG-verksamheten påverkat samverkan i ett större sammanhang 

framförallt i relationer och möten med andra personalkategorier på olika vårdavdelningar.  

När nämnda faktorer fungerade bra ledde det till en ökad känsla av trygghet och positiv 

stimulans  

 

3.1.1 Samarbete 

Kategorin samarbete framkom från underkategorierna; ha samsyn, ansvarsförhållanden och 

kommunikation, som beskriver IVA-personalens reflektioner av att ett samarbete påverkas av 

samsyn mellan personal samt ansvar- och arbetsfördelning både i MIG-teamet och på 

vårdavdelningen. Även vikten av att försöka prata samma språk så att alla förstår såg IVA-

personalen som ett viktigt led i samarbetet. 

 

3.1.1.1 Ha samsyn 

Att ha samsyn med de andra personalkategorierna upplevde intervjudeltagarna som viktigt. 

När MIG-teamet inte var samstämmiga upplevde de att samarbetet inte fungerade, ofta hade 

de då olika åsikter om patienten skulle tas med till IVA, vara kvar på vårdavdelningen eller ha 

inskränkt behandling. ”…samsynen är nog viktig mellan sköterskan och doktorn…ibland är 
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det ingen samsyn och det kan man inte göra något åt. Man får påverka det man kan på sitt 

vis. Det är ju ändå dom som till syvende och sist dom som bestämmer.” (I:7) Men oftast ansåg 

de att teamsamarbetet fungerade bra och att det stärktes när de inte arbetade på ”hemmaplan”. 

IVA-personal som arbetade i MIG-teamet upplevde ibland brist på samsyn med personalen på 

vårdavdelningen. Teamet arbetade för att optimera behandling så att patienten skulle kunna 

stanna kvar på vårdavdelningen, men flera påtalade att förväntningarna från personalen var att 

patienten skulle flytta till IVA i stället. Samarbetet upplevdes annars positivt med 

sjuksköterskan och undersköterskan på vårdavdelningen medan den ansvarige läkaren ofta 

inte var närvarande. De gånger läkaren var med upplevdes som de bästa och mest effektiva 

MIG-mötena.  

 

3.1.1.2 Ansvarsförhållanden 

Intervjudeltagarna påpekade risken för att MIG-teamet kunde missbrukas om inte alla tog sitt 

ansvar runt patienten. De beskrev att när patientansvarige läkare inte var på plats så fick de 

ringa efter denne eller så fick diskussionen ske via telefon. Det upplevdes som sämre eftersom 

den ansvarige läkaren då inte kunde vara med och bedöma patienten. Ibland upplevde teamet 

att trots läkaren befann sig på vårdavdelningen så visade de sig vara oengagerade i 

bedömningen av patienten. Vid mer komplicerade fall var patientansvarig bakjour dessutom 

sällan kontaktad och diagnosdiskussion samt vårdnivåbeslut försvårades, vilket uppfattades 

som att ansvaret lades över på MIG-teamet. ”Så känns det ibland att dom läkarna slipper 

ansvaret, dom flyttar på ansvaret till MIG. Skickar problemet vidare.” (I:13) 

Rollfördelningen i teamet upplevdes som naturligt beroende på kompetens, och 

arbetsuppgifterna delades ofta upp beroende på yrkeskategori samt vem som hade mest tid. 

IVA-personalen beskrev vikten av att ansvaret för MIG-sökaren blev rättvist fördelad bland 

IVA-sjuksköterskorna med tanke på vårdtyngden på IVA och intresset om att vara MIG-

ansvarig sjuksköterska det arbetspasset. IVA-undersköterskans indirekta delaktighet i MIG-

verksamheten beskrevs genom att vara den som ”höll ställningarna” på IVA när teamet var 

borta samt förberedde patientplatsen när MIG-teamet kom tillbaka med en patient. 

 

3.1.1.3 Kommunikation 

IVA-personalen i MIG-teamet berättade hur viktigt det var att inte använda 

”intensivvårdstermer” på vårdavdelningen, då meningen var att få ett samförstånd mellan 

personal, patient och MIG-team. Om MIG-verksamheten skulle fungera så menar 

intervjudeltagarna att alla måste prata samma språk för att kunna ha ett bra samarbete. De 
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beskrev också hur teamet ibland gick utanför dörren och hade en ”intensivvårdsdialog” med 

varandra, vilket ökade samförståndet i teamet samt att MIG-sjuksköterskan uppskattade när 

MIG-läkaren var intresserad av att höra hennes/hans åsikt. ”…att man pratar samma språk… 

jag tror MIG-verksamheten på så sätt är bra för det är mer formaliserat när man ska 

diskutera kring patientens problem…att man pratar samma språk så det är lättare att 

samarbeta. Och att det finns en kanal hur man löser problemet…” (I:11). Vidare berättade de 

att den vanligaste kommunikationsvägen vid MIG-besöket var sjuksköterska till sjuksköterska 

och läkare till läkare, vilket de förklarade som att det kanske var lättare att kommunicera med 

en person i samma yrkeskategori som en själv. IVA-personalen påpekade vikten av att även 

vid telefonrådgivning tänka på att prata ett enklare språk eftersom flera av intervjudeltagarna 

uppfattade sjuksköterskorna på vårdavdelningarna som stressade och nervösa när de ringde 

till IVA. Undersköterskorna på IVA berättade om tillfällen då MIG-sjuksköterskan missat att 

informera dem om när MIG-teamet fått en sökning. Ibland fick de informationen först efter att 

teamet redan gått iväg något som de ansåg kunde öka risken för att känna sig åsidosatt.  

 

3.1.2 Upplyftande men också betungande 

Kategorin upplyftande men också betungande framkom från underkategorierna; utmaning och 

stimulans samt stress och frustration, som beskriver hur de tre personalkategorierna på IVA 

gav sin syn på vad det var som påverkade om MIG-verksamheten kändes positiv och 

upplyftande eller negativ och betungande. 

 

3.1.2.1 Utmaning och stimulans 

De flesta av IVA-sjuksköterskorna ansåg att MIG-ansvaret var en rolig och stimulerande 

uppgift och upplevde en tillfredställelse när de kom till vårdavdelningen där oftast personalen 

visade sin tacksamhet över att få hjälp av MIG-teamet. Det upplevdes också som spännande 

och utmanande att få arbeta i nya miljöer och att teamets kunskaper och erfarenheter kom till 

användning även utanför ”IVA’s väggar”. IVA-personalen kände att MIG-teamet var en 

betydelsefull medicinsk förstärkning på vårdavdelningen, vilket gav de som arbetade i teamet 

en positiv feedback. Anestesiläkarna, som var vana att bedöma patienter på vårdavdelning i 

andra sammanhang, tyckte det var trevligt och givande att gå som ett team i stället för att 

arbeta ensam. ”…roligt också om man rycker ut tillsammans med en sjuksköterska…och går 

som ett team…de andra tittar på oss, hur vi uppträder och hur professionella vi är och hur 

det fungerar mellan oss…på en MIG-sökning kan man uppleva den där berömda vi-känslan 
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av att vi är ett team” (I:13). IVA-undersköterskorna upplevde MIG-verksamheten som 

stimulerande genom känslan av utmaning att kunna klara sig själv med IVA-patienterna 

och/eller kunna förbereda patientplatsen om det skulle behövas, vilket var för vissa var 

sporrande och kändes värdefullt.  

 

3.1.2.2 Stress och frustration 

IVA-sjuksköterskorna upplevde ofta stress när MIG-sökaren pep vid fel tillfälle t.ex. vid 

skiftbyte, rapportering eller när sjuksköterskan hade mycket att göra med sina egna IVA-

patienter. Men även att bara ha sökaren på sig nämnde några kunde vara en stressfaktor, då de 

aldrig visste när de kom att bli sökta.”…ibland är det…att ingen vill ha den…det är väl en 

osäkerhet…dels är det ju det här att man måste lämna sina patienter och gå iväg. Så det är ju 

ett aber om man liksom har mycket att göra” (I:6). Det upplevdes också frustrerande att inte 

veta vad som skulle möta dem på vårdavdelningen samt hur länge de behövde vara borta från 

IVA. Anestesiläkarna beskrev att det kunde vara ett stressmoment när sökningarna kom för 

tätt eller att de var upptagna på annat håll och då måste prioritera vilket som var medicinskt 

viktigast. IVA-personalen som blev kvar med patienterna när teamet gick iväg, speciellt när 

vårdtyngden var hög på IVA, beskrev också en känsla av stress. Undersköterskan behövde då 

oftare be om hjälp från de andra, och den sjuksköterska som arbetade närmast blev plötsligt 

ansvarig för dubbelt så många patienter.  

 

3.1.3 Att ha och ge trygghet 

Kategorin att ha och ge trygghet framkom från underkategorierna; uppleva sig ha kontroll  

och vara stödjande, som beskriver hur IVA-personalen reflekterade över hur viktigt det var 

att de själva kände sig trygga, vara förberedd och att ha kontroll på situationen innan de kunde 

hjälpa och stödja andra. 

 

3.1.3.1 Uppleva sig ha kontroll 

De av IVA-personalen som var undersköterskor och hade en längre erfarenhet utav 

intensivvård upplevde sig tryggare än de undersköterskor med mindre erfarenhet när de blev 

lämnade ensamma på salen. De beskrev att tryggheten låg i att de kände att de hade kontroll 

på patienten och att de kunde bedöma när de behövde påkalla hjälp. ”…eller så är det för att 

man kanske känner sig trygg i sin egen situation så att det gör ingenting… jag kan inte säga 

att jag har känt mig liksom utlämnad eller otrygg” (I:5). IVA-sjuksköterskorna ansåg att om 
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de var mentalt förberedd på olika situationer och kunde släppa kontrollen och lämna över 

”sina egna” patienter på IVA till någon annan, så gjorde det att de kände sig mer redo att gå 

iväg på en MIG-sökning. De upplevde också att de kände sig trygga och hade kontroll under 

MIG-uppdraget om de kände till MIG-läkaren och om hon/han hade erfarenhet av MIG-

sökningar. MIG-läkarna kände en ökad trygghet när det inte var akut med patienten utan de 

kände att situationen var under kontroll så att teamet kunde arbeta systematiskt i lugn och ro. 

 

3.1.3.2 Vara stödjande 

Alla intervjudeltagare beskrev hur MIG-teamet gav stöd till personalen på vårdavdelningarna 

genom att komma och bedöma patienten eller ge råd via telefon. Intervjudeltagarna upplevde 

att MIG var som ett bollplank för sjuksköterskorna på vårdavdelning när de inte fick någon 

respons av sin patientansvarige läkare. Vilket uppfattades av flera intervjudeltagare som 

mycket värdefullt, eftersom de ansåg att sjuksköterskor på vårdavdelning ofta stod ensamma 

vid svårt sjuka patienter utan någon riktig stöttning från läkaren. De menade att det då måste 

kännas tryggt för personalen att ha någon annanstans att vända sig. Flera IVA-sjuksköterskor 

kände också att de tog parti för sina kollegor på vårdavdelningarna genom att t.ex. stötta 

henne/honom när läkaren ordinerade åtgärder som de hade svårt att hinna utföra. Ibland sökte 

personalen på vårdavdelningarna MIG-teamet bara för att de ville ha bekräftat att det var rätt 

att kontakta vårdavdelningens jour när de kände sig oroliga för patienten och kunde då få stöd 

av MIG-sjuksköterskan i det beslutet. ”… då kan man känna litegrann att det ofta också har 

funnits någon avdelningssköterska som har varit jävligt utsatt. Och som inte riktigt har haft 

någonstans att vända sig. Så jag tycker dom gångerna har den där MIG:en mer fungerat som 

ett socialt stöd än ett medicinskt stöd” (I:8). 

 

3.2 Ett värdefullt patientsäkerhetskoncept med utvecklingspotential 

Temat framkom från kategorierna; MIG-verksamhet ger ökad kompetens, MIG-verksamheten 

ett resultat av ett förändringsarbete  och  möjliga utvecklingsområden för verksamheten. 

Gemensamt för kategorierna som framkom var att de beskrev hur IVA-personalen upplevde 

att MIG-verksamheten var värdefull för patientsäkerheten på sjukhuset. Alla drog paralleller 

mellan utbildningen för personal på vårdavdelningar vad gäller bedömning av den kritiskt 

sjuke patienten samt möjligheten att handledas av MIG-teamet vid patientomhändertagandet 

och känsla av att verksamheten gav ökad patientsäkerhet. Även det strukturerade arbetet i 

verksamheten påverkade IVA-personalens upplevelse av att patientsäkerheten ökade. Det 
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framkom också förbättringsområden som kan bidra till att MIG-verksamheten förbättras 

ytterligare samt vidareutvecklas i framtiden. 

 

3.2.1 MIG-verksamheten ger ökad kompetens 

Kategorin MIG-verksamheten ger ökad kompetens framkom från underkategorierna; kunskap 

ger ökad säkerhet  och  att handleda – erfarenhet och personlig utveckling, som beskriver 

IVA-personalens reflektioner av enhetlig utbildning för all personal. Det framkom också att 

IVA-personalen upplevde att MIG-teamet bidrog med att höja kompetensen på 

vårdavdelningen samt att p.g.a. teamets erfarenhet, ofta fick den handledande rollen vid MIG-

uppdraget. 

 

3.2.1.1 Kunskap ger ökad säkerhet 

IVA-sjuksköterskorna upplevde MIG-utbildningen som värdefull och på lagom nivå. Några 

ansåg att utbildningen borde upprepas med jämna mellanrum. Utbildningen hade gjort att 

IVA-sjuksköterskorna kände sig stärkta i situationen på vårdavdelningen samt att den gjorde 

så att all personal runt patienten hade ett liknande arbetssätt. IVA-undersköterskorna upplevde 

att de inte behövde någon utbildning men att de saknade information om MIG-verksamheten 

och hur den skulle påverka deras arbetsuppgifter, när den startade eller när de kom som ny till 

IVA. Anestesiläkarna upplevde sig sakna utbildning i själva MIG-konceptet samt introduktion 

i verksamheten av en van MIG-läkare, vilket resulterade i att några av läkarna kände sig 

osäkra i vad deras arbetsuppgift var. De ansåg att det hade varit värdefullt att få utbildning i 

verksamhetens kriterier och riktlinjer och framför allt att få vetskap om vad de andra 

yrkeskategorierna hade för ansvar och uppgifter.”...det är ju inte så att man har gått någon 

utbildning eller någon sådär…haft föreläsning om MIG-sökning eller så där…så då har jag 

känt att jag har inte vetat egentligen vad kanske målet är och hur ska man agera.” (I:11) 

IVA-personalen upplevde att utbildningen hade gjort personalen på vårdavdelningen mer 

uppmärksam, säkrare och mer initiativtagande än tidigare samt att utbildningen sänkte antalet 

”onödig” sökningar, men att MIG-teamet ändå behövdes för att höja den medicinska 

kompetensen. 

 

3.2.1.2 Att handleda – erfarenhet och personlig utveckling 

Erfarenhet inom yrket ansåg IVA-personalen var viktigt för att kunna känna sig säker i MIG-

verksamheten. Därför uttryckte IVA-sjuksköterskorna att det var lagom att efter ett års 
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erfarenhet ta på sig MIG-ansvaret. Flertalet upplevde att MIG-teamet ofta hamnade i en 

handledande position på vårdavdelningen, detta upplevdes naturligt eftersom de hade en 

annan erfarenhet av att bedöma svårt sjuka samt såg patienten från ett annat perspektiv. 

Intervjudeltagarna beskrev att det också ofta skapades en handledande dialog i MIG-teamet, 

oavsett vem av sjuksköterskan eller läkaren som var den erfarne. Ibland tillkallades MIG-

teamet till vårdavdelningen bara för en så kallad ”second opinion”, vilket de beskrev som att 

teamet kanske inte hade en bättre lösning men de kunde ha en annan syn på problemet. IVA-

personalen upplevde att desto fler sökningar de gick på ju mer erfarenhet och säkerhet fick de 

i olika situationer som teamet hamnade i, vilket också gjorde så att MIG-sökningarna kändes 

lugnare. ”…spelar stor roll hur många år man jobbat…det kanske är lite svårare för en som 

har jobbat  mindre år eller har varit få år på intensiven… man har inte erfarenheten och den 

där säkerheten att bli sökt” (I:4). IVA-personalen ansåg att MIG-verksamheten gav dem 

erfarenheter som möjliggjorde både deras professionella och personlig utveckling.  

 

3.2.2 MIG-verksamheten ett resultat av ett förbättringsarbete 

Kategorin MIG-verksamheten ett resultat av ett förbättringsarbete framkom från 

underkategorierna; kriterier och riktlinjer ger struktur samt rätt vårdnivå. Kategorin beskriver 

att IVA-personalen var enig om att MIG-verksamheten förbättrade patientsäkerheten på 

sjukhuset, genom att patienter med svikt i vitala funktioner upptäcktes tidigare och att 

förebyggande åtgärder kunde sättas in samt att patienterna fick optimerad behandling på 

vårdavdelningen. Även att patienter som behövde intensivvård, fick det i ett tidigare skede än 

förut.  

 

3.2.2.1 Kriterier och riktlinjer ger struktur 

IVA-personalen ansåg att MIG-verksamheten hade gjort att arbetet blivit mer strukturerat. 

Sjuksköterskan som bar MIG-sökaren kände att hon/han fick tidigare information om ev. 

blivande IVA-patienter, vilket gjorde det lättare att planera IVA-platser och personal.  

Anestesiläkarna ansåg att IVA-sjuksköterskan kunde avlasta dem då vissa frågeställningar 

kunde lösas på telefon. De upplevde också att de fick tidigare vetskap om svårt sjuka patienter 

samt att sjuksköterskan på vårdavdelningen hade blivit bättre på att påkalla uppmärksamhet. 

Men MIG-konceptet bidrog till att fler patienter bedömdes på vårdavdelning. ”Har man en 

MIG-sökning är man förpliktigad att gå och göra en bedömning vid sängen och titta på 

patienten. Det har blivit lite mera därför att det har blivit mer strukturerat…som sagt det ökar 
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patientsäkerheten” (I:13). IVA-personalen upplevde att de riktlinjer och kriterier som fanns 

för att söka MIG-teamet underlättade för personal på vårdavdelning att upptäcka riskpatienter, 

bedöma och söka hjälp i tid. Det uppfattades som en säkerhet för oerfarna sjuksköterskor att 

kunna stödja sig på fasta mätvärden. Det underlättade även för MIG-sjuksköterskan att veta 

vilka frågor hon skulle ställa för att få en så bra bild av patienten som möjligt. MIG-teamet 

fann inställelsetiden på 30 minuter som tillräcklig för att de skulle kunna avsluta pågående 

arbetsuppgifter samt förbereda sig för MIG-uppdraget. Det uppfattades även som att det 

skapade en tydlighet för personalen på vårdavdelningen att se skillnaden på MIG- och 

akutsökningar. IVA-undersköterskorna upplevde att de fick bättre och tidigare information 

om när en ny patient skulle komma, vilket gjorde att de kände sig mer förberedda än förut.  

 

3.2.2.2 Rätt vårdnivå 

IVA-personalen var enig om att MIG-teamets huvuduppdrag var att i tidigt skede optimera 

behandling på vårdavdelning och på så vis förhindra försämring och behov av intensivvård. 

De upplevde ibland att en försämring av patienten upptäcktes för sent på vårdavdelningen och 

att patienten legat för länge utan behandling trots att patienten visat tecken på svikt i vitala 

funktioner. Ofta handlade det om att se över patientens vätskeregim, då denne fått för lite 

vätska under en tid.  ”…vårdförlopp där det känns som att man inte har mött upp vad  

patienten behöver i vätska eller vad det nu har varit, mycket tidigare. Utan man har låtit det 

gå så det har blivit så där väldigt jobbig situation som man inte riktigt vet hur man ska lösa” 

(I:11). MIG-teamets arbete ansågs som extra viktigt när IVA hade hög vårdtyngd och ett högt 

patienttryck, eftersom teamet då kunde förhindra ytterligare försämring och behov av 

intensivvård. Men bedömde teamet att patienten ändå behövde intensivvård, ansåg de att 

patienten förflyttades snabbare än innan MIG-verksamheten fanns. IVA-personalen upplevde 

att MIG-teamet bidrog till att ”rätt patient” kom till IVA och att behandling redan hade 

påbörjats eftersom en anestesiläkare varit med och bedömt patienten innan inläggning.  

 

3.2.3 Möjliga utvecklingsområden för verksamheten 

Kategorin möjliga utvecklingsområden för verksamheten framkom från underkategorierna; 

utöka MIG-verksamheten och förbättringsområden i konceptet. Kategorin beskriver hur IVA-

personalen reflekterade över vad som inte fungerade så bra i MIG-verksamheten, hur 

verksamheten bör utvecklas och att MIG-verksamheten påverkade arbetssituationen på IVA. 
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3.2.3.1 Utöka MIG-verksamheten  

De flesta intervjudeltagare ansåg att det var dags att vidareutveckla MIG-verksamheten på 

sjukhuset. De föreslog att MIG-teamet rutinmässigt skulle besöka patienter som legat på IVA 

och hjälpa till med t.ex. andningsgymnastik och skötsel av trakealkanyl, för att förhindra att 

de åter behövde intensivvård. Andra patientgrupper som de ansåg att MIG-teamet skulle titta 

till var patienter med pancreatit, preeklapsi, presepsis och KOL.”… att utveckla MIG till en 

mer outreach-funktion för att minska risken att patienterna ska komma tillbaks och dels för 

att få en fantastisk möjlighet till att lära ut kunskaper…ha den här kommunikationen, att vara 

en liten bro emellan. För våra patienter är ganska sjuka när vi skickar dom faktiskt” (I:7). 

Men för att detta skulle kunna genomföras så var alla överens om att det behövdes ett MIG-

team som var frikopplad från övrig verksamhet. Det framkom att det på dagtid fanns en 

frikopplad sjuksköterska som bar MIG-sökaren. Det innebar att de flesta upplevde att MIG-

verksamheten då kunde skötas utan att övrig verksamhet blev påverkad. Flera deltagare 

påpekade också vikten av att ha rätt bemanning på IVA för att kunna sköta både 

verksamheten där samt gå iväg på MIG-sökningar. Alla ansåg att IVA-patienternas säkerhet 

inte fick äventyras för att bemanningen sjönk när MIG-teamet gick iväg. 

 

3.2.3.2 Förbättringsområden i konceptet 

Flera av deltagarna upplevde dokumentationen runt MIG-verksamheten som oklar och 

krånglig. MIG-remissen som användes för att dokumentera aktuella MEWS-poäng och 

föreslagna åtgärder ansågs rörig och sökorden i datajournalen upplevdes som otydliga. 

Avsaknad av feedback och utvärdering från ansvariga i MIG-verksamheten påtalades också. 

Det sågs som ett lärorikt utbildningstillfälle där IVA-personalen kunde få återkoppling på om 

de handlat rätt vid olika patientfall samt då också ha möjlighet att bidra med förslag till hur 

verksamheten skulle kunna vidareutvecklas. En del påpekade att mätvärdena i MEWS kunde 

vara vilseledande. Om personalen på vårdavdelningen enbart bedömde patienten efter antal 

MEWS-poäng så fanns risken att de inte sökte MIG-teamet trots att svikt i vitala funktioner 

var överhängande. De ansåg därför att det var viktigt att personalen på vårdavdelningen också 

behärskade kunskapen om att kunna bedöma patientens kliniska tecken. ”… patienterna kan 

ju vara väldigt dåliga ändå, men inte hunnit fått några poäng… det bygger mycket på en 

klinisk värdering…man tycker att patienten är väldigt dålig kliniskt men inte uppfyller 

poängen då kan man falla emellan och det kanske inte blir någon sökning på grund av det” 

(I:14). 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

I resultatet framkom det hur IVA-personalen upplevde MIG-verksamheten, men även hur den 

har utvecklats sedan den startade för fem år sedan. Alla tre personalkategorierna gav sin syn 

på upplägget, samarbetet i teamet samt mot personalen på vårdavdelningen. De ansåg att de 

positiva fördelarna för patienterna resulterade i att patientsäkerheten ökade. Men deltagarna 

påpekade också risken för att MIG-verksamheten kunde missbrukas om inte alla tog sitt 

ansvar runt patienten. De flesta var eniga om att det var dags att vidareutveckla verksamheten 

men att det skulle kräva extra resurser i form av att MIG-teamet frikopplades från övrig 

verksamhet. Det framkom även förslag till förbättringsåtgärder som; förenklad 

dokumentation, återkoppling samt utvärdering för att MIG-verksamheten skulle bli optimal.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

De två teman som växte fram under analysarbetets gång beskriver hur IVA-personalen 

upplevde MIG-verksamhetens betydelse för samverkan mellan professioner och 

patientsäkerheten på sjukhuset. Men intervjudeltagarna påpekade också att ansvarig personal 

inte alltid var närvarande då MIG-teamet kom till vårdavdelningen, vilket påverkade det 

tänkta samarbetet kring patienten. De ansåg att mycket av informationen om patienten då 

uteblev och försvårade handläggningen vid MIG-uppdraget. Men de tillfällen alla 

professioner var på plats upplevdes som mycket positivt, lärorikt och förbättrade 

patientomhändertagandet.  

Leape (2009) beskriver i sin teori att patientsäkerheten på sjukhus förbättras om 

vårdpersonalen arbetar tillsammans i team. Men i föreliggande studies resultat framkom 

brister i det interprofessionella samarbetet runt patienten. När personal som arbetade runt 

patienten inte var samstämmiga och hade samsyn upplevde IVA-personalen det som ett 

hinder till ett bra samarbete. Kvarnström (2008) beskriver också i sin studie att tillfällen där 

alla teammedlemmar inte hade eller gavs möjlighet att ge sin syn på situationen, gav 

konsekvenser för teamets arbete och den förväntade helhetssynen på patientens problem. 

Även bristande samsyn mellan professioner, närvaron av olika professioner och hierarkiska 

värderingar i teamet påverkade samarbetet. Eftersom MIG-teamet i huvudsak ska arbeta 
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konsultativt och inte ta över något ansvar för patienten på vårdavdelningen ansågs det viktigt i 

föreliggande studie att ansvarig sjuksköterska och läkare fanns på plats när den gemensamma 

bedömningen av patienten utfördes. Det är dessutom de som innehar kännedom om patientens 

anamnes, sjukdomsförlopp och aktuellt tillstånd. Det framkom också att den ansvarige läkaren 

på vårdavdelningen ofta saknades, vilket tolkades som att denne inte hade tid, tog sig tid eller 

hade tillräckligt med kunskap om den försämrade patienten på vårdavdelningen. Läkaren hade 

då ”ordinerat” kontakt med MIG-teamet utan att själv ha bedömt patienten först. Detta 

uppfattades som att ansvaret lades över på MIG-teamet i stället. Samma resultat framkom i 

Chellel et al. (2006) studie, där det visade sig att en negativ bieffekt av MIG-verksamheten 

var att ansvariga på vårdavdelningen la över ansvaret på MIG-teamet när patienten behövde 

lite extra medicinska åtgärder. Författaren till föreliggande studie hade inte förväntat sig att de 

faktorer som IVA-personalen ansåg inte fungerade även betraktades som problem i många 

andra studier nationellt och internationellt. Det verkar vara ett globalt problem för MIG-

verksamheten, något som kanske kunde åtgärdas i internationella nätverk för verksamheten. I 

föreliggande studie framkom också att en mer erfaren läkare (specialist) sällan var kontaktad. 

Anestesiläkarna misstänkte att det berodde på att den mindre erfarne läkaren (AT-läkare) då 

ofta blev avspisad av den mer erfarne läkaren och trots behov av hjälp inte fick det. Detta 

ansågs också påverka den medicinska bedömningen av patienten eftersom det då saknades en 

yrkeserfarenhet som var med och diskuterade. I en studie av Nordlund och Joelsson-Alm 

(2009) framkom också brister i ansvarsförhållandet runt patienten. Den patientansvarige 

läkaren var ofta inte närvarande vid MIG-bedömningen trots att så var meningen.  

I föreliggande studie diskuterades även samarbete i MIG-teamet, där speciellt IVA-

sjuksköterskorna påpekade att samsynen med MIG-läkaren var viktig för ett bra samarbete. 

Liknade resultat visar Adler-Milstein et al. (2011) i deras studie där sjuksköterskorna uppgav 

ett större samband mellan samsyn i teamet och ett gott samarbete, än vad läkarna i studien 

gjorde. Flertalet av sjuksköterskorna och undersköterskorna i föreliggande studie diskuterade 

också fördelningen av MIG-sökaren. Alla tyckte det var viktigt att det blev så rättvist som 

möjligt och att den som fick sökaren verkligen hade patienter med låg vårdtyngd. Men en del 

påpekade också att det inte var alla sjuksköterskor som ville ha sökaren. Det framkom också i 

Scott och Elliott (2009) studie, d.v.s. vikten av att MIG-sjuksköterskan har de stabilaste 

patienterna så att hon/han känner att det är säkert att lämna dem för ett uppdrag. 
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Det hörs allt oftare diskussioner om bra och mindre bra kommunikation i olika sammanhang. 

I sjukvården har flera verksamheter anammat SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd 

och Rekommendation), som är ett verktyg för att förenkla och säkerställa kommunikationen 

mellan vårdpersonal (Wallin & Thor 2008). I föreliggande studie har flertalet av personalen 

gått SBAR-utbildning, och en kortare variant ingår nu också i MIG-utbildningen. Flera studier 

(Chellel et al. 2006, Daly et al. 2007, Salamonson et al. 2006) har visat att det strukturerade 

arbetssättet i MIG-verksamheten ger en bättre kommunikation och minskar missförstånd och 

därmed misstag i vårdandet. Om interprofessionellt teamarbete på sjukhus ska fungera så 

måste alla inblandade prata samma språk, d.v.s. kunna kommunicera med varandra så att alla 

förstår. Och i föreliggande studie framkom att IVA-personalen upplevde att MIG-

verksamheten har förbättrat kommunikationen mellan personalen på vårdavdelningarna och 

IVA samt mellan olika professioner på sjukhuset. Det bidrog också till att sjuksköterskan på 

vårdavdelningen förmedlade problemet bättre vilket resulterade i att denne snabbare fick hjälp 

med patienten. Detta anser författaren till föreliggande studie vara väldigt intressant då det har 

framkommit först nu efter att MIG införts, vilken brist i kommunikationen det tidigare har 

varit mellan personal på IVA och vårdavdelningar. Att veta hur man ska kommunicera på ett 

säkert sätt är en del i ett ökat patientsäkerhetskoncept enligt Leape (2009). Han menar att 

användandet av standardiserade riktlinjer för kommunikation är nödvändigt inom sjukvården.  

Det framkom i resultatet att MIG-verksamheten skapade både positiva och negativa känslor 

hos IVA-personalen. Upplevelsen av de positiva känslorna stod för begrepp som rolig 

arbetsuppgift, tillfredsställelse och positiv feedback. Många beskrev att den glädje och 

tacksamhet som de möttes av från personalen på vårdavdelningarna när MIG-teamet kom, 

gjorde så att den extra arbetsuppgift som MIG-verksamheten ändå är, kändes bekräftande. 

Flera av intervjudeltagarna upplevde också en utmaning och spänning när de fick en MIG-

sökning. I en studie av Daly et al. (2007) beskrivs också hur MIG-sjuksköterskorna möttes av 

tacksamhet på vårdavdelningen. Samt att de sågs som ambassadörer för ett ökat medicinskt 

säkerhetstänk då de spred sina IVA-kunskaper på vårdavdelningen. Det överensstämmer med 

IVA-personalens upplevelser av tillfredsställelse i föreliggande studie när de får visa upp för 

andra hur väl teamarbete fungerar samt vilken kunskapsbank IVA-personalen besitter. I en 

studie av Rafferty et al. (2001) beskrivs också hur personal och framför allt sjuksköterskor är 

mer tillfredsställda med sin arbetsinsats när teamsamarbetet är välfungerande. Det leder i sin 

tur till att de vill vara mer delaktiga i diskussioner vad gäller patientens fortsatta vård. Flera av 

intervjudeltagarna ansåg också det nyttigt att få komma ut från IVA och se verkligheten på 
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vårdavdelningarna. Enligt Thomas et al. (2007) så ger det IVA-personalen en ny syn och 

respekt för patienten och för arbetsbelastningen på vårdavdelningen. Men författarna 

beskriver också att det kan vara en utmaning för IVA-sjuksköterskorna att lämna sina egna 

patienter för att gå på en sökning utan att känna att de har övergivit dem. Det överensstämmer 

med vad IVA-personalen upplevde vara den negativa känslan för MIG-verksamheten d.v.s. 

riskera få tidsbrist, oro över att lämna sina egna patienter och att inte veta vad som skulle 

hända på vårdavdelningen samt att lämna sin trygga ruta på IVA. IVA-personalen beskrev att, 

för att kunna hjälpa och stödja andra på ett bra sätt, så måste de själva känna sig trygga i och 

ha kontroll på situationen. Det var inte alltid som MIG-teamet behövde bedöma patienten på 

vårdavdelningen utan det kunde räcka med bara en sjuksköterskekonsultation, där 

sjuksköterskan på vårdavdelningen fick tips och råd på telefon. Flertalet uttryckte att det 

måste vara en trygghet för personalen på vårdavdelningen när de har MIG att vända sig till. 

Även i studier av Benin et al. (2012) och Salamonson et al. (2006) framkom att MIG-teamet 

fungerade som ett back up system för vårdavdelningarna när de behövde hjälp med patienter 

och inte fick det av den ansvarige läkaren. Uttryck som “peace of mind”  samt  “sence of 

security knowing there’s always a back up” nämns i studierna. IVA-personalen i denna studie 

tyckte det kändes bra att kunna stödja personalen på vårdavdelningarna på det sättet d.v.s. 

genom telefonrådgivning och då också slippa lämna sina IVA-patienter. Thomas et al. (2007) 

beskriver också hur sjuksköterskor på vårdavdelning tyckte det var värdefullt att få ”bolla” 

problem med en IVA-sjuksköterska. Det gjorde dem både tryggare och säkrare i bedömningen 

av patienten. En del IVA-undersköterskor i föreliggande studie nämnde dock oro över att bli 

lämnade ensam med patienterna när sjuksköterskan gick iväg, speciellt om de inte visste vart 

de kunde vända sig om de behövde hjälp. Men de flesta ansåg att det inte var något större 

problem eftersom det ofta fanns hjälp att få om något skulle hända. Detta var något som 

förvånade författaren till föreliggande studie. Författaren trodde innan studien gjordes att de 

flesta undersköterskor skulle tycka att det var ett problem när sjuksköterskan försvann iväg på 

ett MIG-uppdrag. 

Flertalet av IVA-personalen ansåg att patientsäkerheten höjdes på vårdavdelningen efter 

införande av MIG-verksamhet och att det var viktigt med MIG-utbildning. IVA-

sjuksköterskorna som fick en introducerande utbildning innan de fick arbeta i MIG-teamet 

ansåg att den var nödvändig och gav dem bra förutsättningar för att klara av MIG-uppdraget. I 

Cziraki et al. (2008) studie framkom också deltagarnas utbildningsbehov i kommunikation, 

teamwork och konflikthantering för att kunna bedriva säker vård. Läkarna, i föreliggande 
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studie, som inte hade fått någon utbildning eller introduktion ansåg att de saknade kunskap 

från början, fram för allt i skrivna kriterier och riktlinjer för verksamheten samt 

ansvarsförhållanden. A-E bedömning ansåg de att de behärskade, däremot nämns ett behov av 

att få information om vad andra personalkategorier besitter för kunskaper i ämnet samt vilka 

befogenheter de har. Det här är något som författaren till föreliggande studie kommer att ta 

med sig vidare till framtida utbildningsinsatser för MIG-verksamheten. De undersköterskor 

med längre erfarenhet av intensivvård ansåg inte att de behövde en regelrätt MIG-utbildning 

men de saknade däremot information om verksamheten. De åsikterna skiljer sig från det som 

Salamonson et al. (2006) fick fram i sin studie, där ingen skillnad kunde påvisas vad gäller 

förhållandet erfarenhet och utbildningsbehov. Flera av IVA-personalen, speciellt läkarna, 

upplevde att personalen på vårdavdelningarna hade ökat sin kunskapsnivå efter att de gått in i 

MIG-verksamheten. Både genom utbildningsinsatsen men också genom att varje MIG-tillfälle 

var som en utbildning för personalen där de handleddes av MIG-teamet i bedömningen av 

patienten. Flera studier (Endacott & Chaboyer 2006, Chellel et al. 2006, Thomas et al. 2007) 

beskriver fenomenet ”bedside-undervisning” i samband med MIG-sökning, där MIG-teamet 

tar den handledande rollen både i omvårdnaden och i den medicinska behandlingen av den 

kritiskt sjuke patienten. Även handledning inom teamet beskrevs av deltagare i föreliggande 

studie, där det ibland oavsett yrkeskategori var den mest erfarne som initierade bedömningen 

av patienten och förde diskussionen framåt. Enligt Leape’s teori (2009) så bör det vara 

situationen som avgör vem som är mest erfaren och lämpad att vara den som leder och inte 

hierarkin. De lite minde erfarna läkarna i denna studie tyckte att det kändes skönt att ha med 

sig en erfaren IVA-sjuksköterska på MIG-sökningarna. MIG-uppdragen upplevdes också som 

utvecklande för många IVA-sjuksköterskor, då de fick möjligheten att arbeta 

interprofessionellt i andra miljöer och med avsaknad av medicinsk utrustning, vilket ansågs 

som berikande för den personliga utvecklingen. Det framkom också i Daly et al. (2007) studie 

som visade att MIG-verksamheten gav IVA-personalen en ökad motivation och professionell 

utveckling. 

Resultatet visade att alla upplevde att MIG-verksamheten förbättrade patientsäkerheten på 

sjukhuset. IVA-personalen ansåg att MIG-verksamheten bidrog till ökad utbildningsinsats för 

all vårdpersonal, vilket resulterade i en ökad patientsäkerhet på vårdavdelningarna. Och när 

sedan MIG-teamet kallades till den försämrade patienten så höjdes kompetensen ytterligare. 

Verksamheten gav ett mer strukturerat arbetssätt för alla inblandade. Sjuksköterskan på 

vårdavdelningen fick ett verktyg (MEWS) där hon/han lättare kunde bedöma patientens 
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tillstånd och då också kalla på hjälp i ett tidigare skede. Enligt Endacott och Chaboyer (2006) 

och Thomas et al. (2007) kan en objektiv fysiologisk skala så som MEWS ge stöd åt 

sjuksköterskornas känsla av att det är något som inte stämmer med patienten s.k. intuitionen. 

Detta ansåg personalen i MIG-teamet som A och O för verksamheten, ”att mota Olle i grind” 

d.v.s. att kunna förebygga fortsatt försämring och behov av intensivvård. MIG-teamet 

arbetade för att optimera behandlingen på vårdavdelningen, men ansåg de att patienten var i 

behov av intensivvård så fördes den omedelbart dit av teamet. Det överensstämmer med 

resultaten som framkom från Benin et al. (2012) och Shapiro et al. (2010) studier, att 

upplevelsen var att patienten kom snabbare till IVA med hjälp av MIG än innan verksamheten 

fanns. Scott och Elliott (2009) påpekar också i sin studie, att om patientens tillstånd inte 

förbättras med teamets insats så måste de ta med sig patienten till IVA för ytterligare åtgärder 

och inte lämna patienten på vårdavdelningen. IVA-personalen i föreliggande studie upplevde 

att MIG-verksamheten bidrog till att rätt patient kom till IVA i rätt tid. Alla deltagare var enig 

i att MIG-verksamheten behövdes på sjukhuset för det fanns fortfarande brister i 

omhändertagandet av den kritiskt sjuke patienten på vårdavdelningen. Själva upplägget av 

MIG-verksamheten upplevde IVA-personalen som bra. IVA-sjuksköterskorna kände att deras 

roll stärktes genom att det var de som var ansvariga för MIG-sökaren. Det gjorde att det blev 

en tydligare skillnad i vad som var MIG-sökning och vad som var akut- eller konsultsökning 

till en anestesiolog. De fick då också en bättre inblick i hur ”läget” var på sjukhuset och kunde 

bättre planera bemanning och arbetsuppgifter på IVA. 

I resultatet framkom också att de flesta av IVA-personalen tyckte det var dags att 

vidareutveckla verksamheten. Många önskade att teamet skulle vara mer frikopplat från andra 

arbetsuppgifter så att de rutinmässigt kunde röra sig mer på vårdavdelningarna och titta till 

vissa patientkategorier där det fanns risk för svikt i vitala funktioner. Även att kunna besöka 

patienter som har legat på IVA ansåg man vara en fördel för att kunna förebygga behov av 

återinläggning. I Baker-McClearn och Carmel (2008) studie beskrivs också fördelarna med ett 

team som besöker patienter på vårdavdelningar efter att de har vårdats på IVA. De upplevde 

att det kändes säkrare att flytta patienterna från IVA då MIG-teamet kunde stödja 

sjuksköterskan på vårdavdelningen med t.ex. trakeostomi skötsel. Men även den feedback 

som teamet då också kunde återge till IVA angående patientens förbättring eller tillstånd, 

ansågs vara väldigt värdefull för övrig IVA-personal. Men om detta ska vara genomförbart så 

ansåg IVA-personalen i föreliggande studie att bemanningen på IVA behövde höjas. På dagtid 

fanns en extra sjuksköterska som inte har några egna patienter, vilket resulterade i att MIG-
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verksamheten inte upplevdes belastande för IVA just då. IVA-personalen påpekade att 

patientsäkerheten på IVA inte fick påverkas för att MIG-verksamheten skulle skötas. Scott 

och Elliott (2009) belyser också problemet att samma personal både ska sköta IVA-patienter 

samt gå på MIG-sökningar och därmed sänka bemanningen på IVA. I deras studie framkom 

att ett frikopplat team från övrig verksamhet var ett måste om inte personal skulle tas från 

IVA-patienterna. I föreliggande studies resultat framkom också några förslag på 

förbättringsåtgärder. Dokumentationen runt MIG-uppdraget tyckte många var krånglig. 

Remisserna som MIG-teamet dokumenterade på kändes röriga och sökorden i datajournalen 

upplevdes otydliga. Flera efterlyste också uppföljning och återkoppling på MIG-uppdragen av 

ansvariga i MIG-verksamheten. Det framkom också att några av deltagarna upplevde att 

poängbedömningen i MEWS inte alltid stämde överens med verkligheten. Eftersom risken 

fanns att patienten inte fick behandling i tid, när poängsumman var låg, föreslogs det att bättre 

information om MEWS och kliniskbedömning skulle spridas till personalen på 

vårdavdelningarna. Endacott och Chaboyer (2006) beskriver också en situation där 

poängsumman skiljde sig från patientens försämrade tillstånd men där god kommunikation 

mellan vårdavdelning och MIG-team ändå gjorde så att patienten kom under uppsikt och fick 

optimerad behandling. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdspersonalens reflektioner kring MIG-

verksamheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och Beck (2010) bör 

studiens trovärdighet granskas utifrån följande definitioner; giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet.  

För att stärka giltigheten för studien valde författaren att datainsamlingen skulle ske med s.k. 

semistrukturerade intervjuer. IVA-personalen fick då fritt reflektera kring MIG-verksamheten 

utifrån en utformad intervjuguide av författaren. För att författaren skulle kunna försäkra sig 

om att förstått deltagaren rätt, så ställdes även kompletterade frågor. Enligt Polit och Beck 

(2010) försäkrar den tekniken att författaren erhåller så mycket information som möjligt men 

ger ändå deltagarna frihet att berätta så mycket de vill. Författaren har inte hittat några andra 

studier där undersköterskor på IVA har deltagit. Eftersom denna studie var först med det så 

fanns behov av att testa intervjuguiden för att förvissa sig om att den var tillräcklig och 

svarade mot syftet. Därför så utförde författaren två testintervjuer. Intervjuerna spelades in 
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med en digital diktafon vilket kan ha påverkat både författaren och deltagaren. För att försöka 

minimera denna risk så startades inspelningsutrustningen direkt då deltagaren kommit in i 

rummet och fick sedan ligga orörd på bordet under hela intervjutiden. Intervjuerna föregicks 

alltid av lite småprat för att deltagaren skulle känna sig trygg och förberedd inför intervjun. 

Granskär och Höglind-Nielsen (2008, kap. 10) påpekar att valet av deltagare också har 

betydelse för resultatets giltighet. För att få så stor variation som möjligt inkluderades tre 

olika personalkategorier, både män och kvinnor, spridning i ålder, antal år inom yrket samt 

olika erfarenheter inom MIG-verksamheten. För att det inte skulle bli för lite information från 

varje personalkategori intervjuades fem personer från varje yrke. Detta för att få ämnet belyst 

utifrån olika erfarenheter och för att få större variation i reflektionerna om verksamheten 

(Granskär & Höglind-Nielsen 2008, kap.10). Intervjutiden varierade mellan 8-50 minuter. 

Den stora variationen tror författaren beror på att intervjuerna med undersköterskorna över lag 

blev kortare eftersom de inte kunde delge några reflektioner om hur det var att arbeta i ett 

MIG-team. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att för att uppnå giltighet i studien är 

valet av meningsbärande enheter viktigt och att de inte får bli för snäva samt att kategorier 

och teman måste täcka den data som finns. Även hur skillnader och likheter mellan kategorier 

bedöms, anser de också som viktigt. För att stödja resultatet som framkommit har författaren 

presenterat det med tillägg av citat från intervjuerna.  

För att öka ytterligare trovärdigheten för studien har författarens handledare varit med och 

granskat om koder och kategorier överensstämmer med intervjumaterialet, vilket stärker 

tillförlitligheten för studien (Granskär & Höglind-Nielsen 2008, kap.10). Datamaterialet 

samlades in under sex månader, och under dessa månader hann deltagande sjuksköterskor och 

läkare gå på några fler sökningar än när deltagarna tillfrågades om att delta i studien. 

Författaren anser inte det har påverkat resultatet negativt, snarare tvärtom då de hade mer 

erfarenheter att delge. Under datainsamlingsperiodens gång blev också författaren säkrare och 

tryggare i sin roll som intervjuare.  

För att öka överförbarheten till andra liknande sammanhang och grupper är det viktigt att ge 

en klar och tydlig bild av urval, urvalskriterier, datainsamling och analysprocess (Graneheim 

& Lundman 2004). Författaren har beskrivit urval och undersökningsgrupp så tydligt som 

möjligt utan att identifiering av deltagarna ska kunna ske. Även datainsamling och 

analysprocess fram till resultat har beskrivits noggrant. Teman och kategorier har presenterats 

i överskådliga tabeller samt har styrkts med överensstämmande citat från intervjuerna.  



 

 29 

Det faktum att författaren själv var IVA-sjuksköterska och arbetade på samma arbetsplats som 

studiedeltagarna kan ifrågasättas ur trovärdighetssynpunkt. Därför kan författaren inte anses 

vara helt kritisk till studiens intervjumaterial och gör därmed reservation för eventuell 

förförståelse. Men då syftet med studien var att beskriva IVA-personalens reflektioner kring 

MIG-verksamheten, valde författaren att intervjua alla tre personalkategorierna på IVA. Detta 

ledde till att trovärdigheten för studien ökade då författaren också intervjuade andra 

yrkeskategorier på IVA än bara sjuksköterskor. Författaren har under intervjuerna och 

analysarbetet strävat efter att ha en så objektiv hållning som möjligt, för att inte resultatet 

skulle påverkas av författarens egna värderingar. Risken att deltagarna kunde bli påverkade 

eller hämmade av författaren under intervjun fanns också. Men det kan också ha gynnat 

studien genom att deltagarna kände förtroende för författaren som de kände till och då också 

vågade ge ett rikare och personligare svar under intervjun. Att ha en förförståelse för ämnet 

har dock underlättat för författaren att analysera innehållet i materialet. 

 

4.4 Allmän diskussion 

 

MIG-verksamhet har nu bedrivits internationellt i drygt tolv år, nationellt i tio år och på det 

aktuella sjukhuset i fem år. Vid artikelsökning som gjordes innan arbetet med studien 

påbörjades, fann författaren att flertalet av artiklarna som publicerats under åren framförallt är 

internationella samt beskriver resultatet av att införa MIG på sjukhus beräknat i 1) total 

sjukhus mortalitet, 2) mortalitet efter hjärtstopp och 3) antal oplanerade inläggningar på IVA. 

Övervägande antal artiklar beskrev resultaten som positiva men det fanns också de som inte 

hade funnit några fördelar med att införa MIG. Det kanske tyder på att det är svårt att mäta 

den exakta siffran i den komplexa miljön som MIG bedrivs i. I en studie publicerad 2007 

citeras Dr. Don Berwick så här; ”The names of the patients whose lives we save can never be 

known. Our contribution will be what did not happen to them.” (Thomas et al. 2007, s.26)  

På sjukhuset där föreliggande studie utförts så är den allmänna uppfattningen att MIG-

verksamheten är fördelaktig framförallt för patienten men även för personalen på 

vårdavdelningen. I genomsnitt så har MIG-teamet två sökningar i veckan. Utav dessa så har 

flertalet av patienterna kunnat kvarstanna på vårdavdelningen, med eller utan stöd av MIG. 

Nationell och internationellt sett så finns det väldigt lite beskrivet om hur patienter och deras 

anhöriga upplever MIG-teamets insatser på vårdavdelningarna. Uppfattas MIG som en 
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trygghet eller känns det skrämmande när personal från IVA kommer? Eller upplever 

patienterna att de får en bekräftelse på sitt upplevda tillstånd? Medicinskt ansvariga på IVA 

diskuterar nu att en ev. postintensivvårdsgrupp (PIG-team) ska inrättas som ett led i 

vidareutvecklingen av MIG. PIG-teamet är tänkt att ha en mer ”outreach-funktion” där 

patienter som vårdats på IVA besöks under de första dagarna på vårdavdelningen. Vid 

införande av en sådan verksamhet bör studier utföras på om förändring sker av 

återinläggningsfrekvens på IVA samt på hur bemanningsfrågan diskuteras inför denna extra 

arbetsuppgift. Då all dokumentation om alla MIG-uppdrag finns sparade sedan start 2008 så 

vore det intressant att se om det går att dra några paralleller mellan IVA-personalens 

uppfattningar om MIG-verksamheten och mortalitet och/eller morbiditet på sjukhuset före och 

efter införandet av MIG. Det vore även intressant att undersöka om samarbetet i MIG-

verksamheten förbättras/förändras något efter den massiva utbildningsinsatsen i SBAR som 

nu utförs på sjukhuset. MIG anses vara en verksamhet som har varit saknad på sjukhuset och 

är nog här för att stanna. Det är dock viktigt att komma ihåg att verksamheten endast är 

konsultativ och där MIG-teamets roll är att optimera behandling för att förbättra de symtom 

som patienten har. Däremot så måste de ansvariga på vårdavdelningen stå för att patienten får 

rätt bakomliggande diagnos samt behandling för den. MIG-verksamheten medverkar till att 

broar byggs mellan kunskaper och yrkeskategorier så att den interprofessionella samverkan 

bidrar till förbättrad patientsäkerhet på sjukhuset. 

 

4.5 Slutsats 

Studien beskriver IVA-personalens reflektioner av MIG-verksamheten. I resultatet framkom 

att intervjudeltagarna är mycket nöjda med att MIG-verksamheten finns på sjukhuset. Det mer 

strukturerade arbetssättet som MIG-verksamheten har medfört underlättar samarbetet och 

kommunikationen mellan olika professioner på IVA och vårdavdelningar. Den bidrog också 

till att kompetensen har ökat på vårdavdelningarna, genom att all personal har utbildats i att 

bedöma kritiskt sjuka patienter samt att de har möjlighet att få handledning av MIG-teamet i 

bedömning och behandling vid kritiska situationer. Detta i sin tur ledde till att det blev ett ökat 

samförstånd mellan de involverade och att de strävade mot samma mål. Studien visar att det 

är av stor vikt att alla professioner som deltar i samarbetet får samma utbildning så att 

ansvarsområden och roller tydliggörs. Detta för att ytterligare förbättra samarbetet och att 

ansvarig personal får en ökad insikt om betydelsen av deras patientkunskap och engagemang i 
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MIG-sökningen. För att kunna vidareutveckla verksamheten så bör MIG-teamet vara 

frikopplad från övrig verksamhet. Det skulle innebära att de lättare kan besöka patienter på 

vårdavdelning utan att behöva känna frustration över de arbetsuppgifter som de lämnat. 

Många ansåg också att det skulle vara värdefullt om patienter som har legat på IVA kan 

besökas, för att minska risken för behov av återinläggning då patienterna är rätt så sjuka när 

de skrivs ut från IVA. Om ett frikopplat team kunde införas så skulle MIG-verksamheten 

också få bättre med tid till återkoppling mot vårdavdelning och IVA. 
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