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Abstrakt 
 

Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) grundar sig på Australiens Medical Emergency 

Team (MET) från 1998. I Sverige består MIG av narkosläkare och 

intensivvårdssjuksköterska som har till uppgift att arbeta konsultativt mot 

vårdavdelningar. MIG grundas på ett strukturerat prioriteringssystem genom att 

förebygga, förutse, behandla och kommunicera horisontellt inom 

sjukhusorganisationen. Målet med MIG är att fånga upp svårt sjuka patienter i 

ett tidigt skede och därmed förebygga att patienten blir så kritiskt sjuk att 

intensivvård krävs. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av MIG konsultation. Studien har en kvalitativ design och 

datainsamlingen genomfördes med hjälp av två fokusgruppsdiskussioner. Data 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. Studien 

resulterade i fyra teman: Ökad trygghet med teamet, Önskan om återkoppling, 

Känslor av otillräcklighet och Tydliggörande av rutiner. Resultatet visade att 

MIG konsultation upplevs på olika sätt samt att MIG teamet har en betydande 

roll för sjuksköterskor på vårdavdelningar. Denna studie kan delges till 

intensivvårdssjuksköterskor att tillämpa i sin profession. Studiens resultat kan 

bidra till att samarbetet mellan intensivvård och vårdavdelning stärks ytterligare 

vilket skulle bidra till en bättre och säkrare vård för patienten. 
 
 
 

Nyckelord: Mobil intensivvårdsgrupp, intensivvårdssjuksköterskor, 

sjuksköterskor, omvårdnad, fokusgruppsdiskussioner, kvalitativ 

innehållsanalys, konsultation 

Keywords: Medical emergency team, registered intensive care nurses, 

registered nurses, nursing, focus group discussions, content analysis, consulting 
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Bakgrund 
 

Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) grundar sig på Australiens Medical Emergency Team 

(MET) från 1998. MET utvecklades för att det identifierats ett ökat behov av att snabbt kunna 

fånga upp och behandla svårt sjuka patienter med risk att insjukna i allvarliga tillstånd. Syftet 

var att minska risken för hjärtstopp och organsvikt och därmed sjukhusmortaliteten (Lee, 

Bishop, Hillman & Daffurn, 1995). Liknande koncept finns världen över men har olika 

benämningar (Chaboyer & Hewson-Conroy, 2012, s. 50-52; Lee et al., 1995) och olika 

konstellationer av sammansatta team. De kan bestå av endast en intensivvård sjuksköterska 

eller ett multidisciplinärt team av sjuksköterskor och läkare (Chaboyer & Hewson-Conroy, 

2012, s. 50-52; McIntyre et al., 2012). Tillgänglighet till MIG teamet skiftar mellan olika 

sjukhus och länder och kan variera från några timmar per dag till 24 timmar om dygnet 7 

dagar i veckan (McDonnell et al., 2007; McIntyre et al., 2012).  

 

I Sverige startades MIG för första gången på Lunds Universitetssjukhus år 2003 (Andersson, 

Olsson, Hvarfner & Engström, 2006).  MIG består av narkosläkare och 

intensivvårdssjuksköterska som har till uppgift att arbeta konsultativt mot vårdavdelningar. 

Huvudansvaret för patienten finns kvar på vårdavdelningen tills dess att patienten eventuellt 

förflyttas till intensivvårdsavdelningen. MIG grundas på ett strukturerat prioriteringssystem 

genom att förebygga, förutse, behandla och kommunicera horisontellt inom 

sjukhusorganisationen (Hederström & Karlström, 2012). Ställningstagande till lämplig 

vårdnivå är också något som MIG kan diskutera i samråd med patientansvarig läkare och 

patient eller anhöriga (Hederström, 2015). 

 

På de flesta sjukhus i Sverige utbildas sjuksköterskor under en dag i ett koncept kallat ALERT 

(Acute, Life- threatening, Events, Recognition and Treatment) för att tidigt uppmärksamma 

tecken på sviktande vitalparametrar. Dessa bedöms enligt MEWS (Modified, Early, Warning, 

Score). MEWS är en form av larmkriterier som bygger på A-E principen (bilaga 1) och 

används för att regelbundet dokumentera vitalparametrar så som blodtryck, andningsfrekvens, 

hjärtfrekvens, temp, saturation, medvetandegrad och diures. Graden av avvikelse i de olika 

parametrarna anges enligt skalan 0-3 och den totala avvikelsen räknas ihop (bilaga 1). 
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Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. ALERT tillsammans med MIG funktionen 

på sjukhusen är avsedda att förbättra vården av den svårt sjuka patienten genom att 

intensivvårdsavdelningen utbildar och delar med sig av sin kunskap till sjuksköterskor på 

vårdavdelningar. Smith (2008, s. 7-8) beskriver det som intensivvård utan väggar.  

 

Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll då det ofta är hen som tar den första kontakten 

med sjuksköterskor på vårdavdelning i samband med MIG konsultation. 

Intensivvårdssjuksköterskan initierar stabiliserande åtgärder i samråd med narkosläkaren 

utifrån patientens individuella behov. Åtgärderna utförs på vårdavdelningen i syfte att 

förebygga intensivvård (Hederström, 2015). Enligt kompetensbeskrivningen (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening, 2012) ska 

intensivvårdssjuksköterskan verka konsultativt mot andra verksamheter genom att ge råd och 

stöd till vårdavdelningar. Vidare ska hen aktivt medverka i utveckling av fungerande 

vårdkedjor interprofessionellt och över verksamhetsgränser samt initiera och samverka med 

olika yrkesgrupper och vårdteam för att patienten ska få bästa möjliga omhändertagande i hela 

vårdförloppet. Dagens intensivvård handlar inte enbart om att behandla redan uppkommen 

svikt av vitala funktioner utan också att förebygga och ha handlingsberedskap för oväntade 

situationer. En intensivvårdssjuksköterska ska göra bedömning av patientens fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov utifrån en personcentrerad och patientsäker vård. 

Arbetet skall ske ur ett holistiskt och etiskt förhållningssätt (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

År 2010 visar Svenska intensivvårdsregistrets årsrapport över hela riket att andning och 

cirkulation är de främsta kontaktorsakerna när MIG konsulteras. I denna rapport redovisas 

endast 8 orter fördelade över landet. Östersund, Västerås, Visby, Trollhättan, Halmstad, 

Kristianstad och Lund. Enligt rapporten genomfördes 954 MIG konsultationer vilket i 

genomsnitt genererar i 2,3 uppdrag per vecka och ort. Kontaktorsakerna fördelade sig i 

andning 37 procent, cirkulation 27 procent, oro 15 procent, medvetande 7 procent, njursvikt 7 

procent, metabolism 1 procent och annat 6 procent (Andersson et al., 2010). 
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Det finns begränsat med studier avseende MIG och dess betydelse för sjuksköterskor på 

vårdavdelningar. De flesta studier är genomförda i Australien och Storbritannien. MIG är ett 

relativt nytt koncept i Sverige och det finns få publicerade vetenskapliga artiklar skrivna inom 

ämnet. Resultatet i en studie visar att läkare och sjuksköterskor som jobbar på 

vårdavdelningar har begränsad kunskap att uppmärksamma tidiga tecken när en patient håller 

på att försämras. MIG förmedlar denna insikt och hjälper till att identifiera dessa riskpatienter 

och initierar lämplig vård (Tee, Calzavacca, Licari, Goldsmith & Bellomo, 2008).  

 

Enligt McIntyre et al. (2012) upplevde mer än 56 procent av sjuksköterskorna på 

vårdavdelning att de med stöd av intensivvårdssjuksköterskan fick kunskap att identifiera 

svårt sjuka patienter och 69 procent menade att intensivvårdssjuksköterskan utbildade dem att 

vårda denna patientkategori. Det var 88 procent som upplevde intensivvårdssjuksköterskan 

som god kommunikatör. Vidare framkommer det i studien att mer än 90 procent tyckte att 

konsultationen kunde användas för att förhindra att patientens tillstånd försämras och 83 

procent ansåg att allvarliga tillstånd minskade. I samband med MIG konsultation upplevde 68 

procent av sjuksköterskorna att inläggning till intensivvårdsavdelning kunde förebyggas 

(McIntyre et al., 2012). I en annan studie av Salamonson, Heere, Everett och Davidson (2006) 

framkommer det att sjuksköterskor på vårdavdelningar i stort sett var nöjda och upplevde att 

MIG konsultationen uppfyllde deras förväntningar. De uttryckte dock att det fanns 

förbättringsområden såsom mer utbildning i akut omhändertagande både för sjuksköterskor på 

avdelningen och för de som ingår i MIG teamet. Resultatet i studien visar att sjuksköterskor 

upplevde att de fick snabb respons, att åtgärder sattes in tidigt och att MIG fungerade som ett 

tillgängligt stöd samt initierade till konsultation av specialistkompetens (Salamonson et al., 

2006). 

 

Rational 
Svårt sjuka patienter vårdas på både vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar. 

Sjuksköterskor på vårdavdelningar saknar ofta den specifika kompetensen att ta hand om den 

svårt sjuke patienten och det är därför viktigt att intensivvårdssjuksköterskor engagerar sig 

även utanför intensivvårdsavdelningen. MIG teamets funktion är att jobba konsultativt mot 
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vårdavdelningar. Att identifiera sviktande vitala funktioner i tid och utföra åtgärder i tidigt 

skede kan öka förutsättningar för patientens överlevnad och livskvalitet på sikt (Hvarfner, 

2012, s. 728-731). Vår förhoppning med denna studie är att resultatet ska kunna bidra till 

förbättringsarbete på intensivvårdsavdelningar samt leda till en stärkt relation och samarbete 

mellan intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor på vårdavdelningar. Genom att ta del 

av studiens resultat får intensivvårdssjuksköterskor kunskap avseende sjuksköterskors 

subjektiva upplevelse av MIG konsultation på vårdavdelningar. Om relationen och samarbetet 

mellan intensivvården och vårdavdelningarna stärks skulle det kunna bidra till att den svårt 

sjuka patienten får en bättre och säkrare vård och vården kan utvecklas i positiv riktning. 

 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av MIG konsultation på 

vårdavdelningar. 

 

 

Metod  

Design 
En kvalitativ design användes för denna studie. Kvalitativ design avser att beskriva 

människans komplexitet genom att undersöka det direkta. Inom kvalitativ forskning studeras 

människans subjektiva upplevelse ur dennes livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskare 

vill betona de dynamiska, holistiska och individuella aspekterna av mänskligt liv och försöker 

fånga deras upplevelse i helhet (Polit & Beck, 2014, s.9). 
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Kontext 
På sjukhuset där studien genomfördes var det under en 7 månaders period under år 2014 

dokumenterat 62 MIG konsultationer vilket i snitt innebär 2 per vecka. Dessa 62 

konsultationer resulterade i att 8 patienter flyttades direkt till IVA. Åtgärder som vidtogs i 

samband med MIG var vätskebehandling med terapiplan, blodgas, blodprover, perifer 

venkateter, råd om febernedsättning, observationsintervall och smärtlindring, 

antidotbehandling, inhalation, andningsgymnastik, syrgastillförsel och mobilisering. Vidare 

resulterade MIG till konsult av specialistkompetens, avdelningsbyten och röntgen.  

 

 

Deltagare och procedur 

I studien deltog sju kvinnliga sjuksköterskor från två olika vårdavdelningar som genomgått 

utbildning i ALERT. Deltagarna hade två till fem års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 

och i genomsnitt deltagit i tre MIG konsultationer per sjuksköterska. Fokusgruppsdiskussioner 

tillämpades och dessa genomfördes avdelningsvis med fyra respektive tre deltagare. Polit och 

Beck (2012) anser att det är lämpligt med minst fyra deltagare i varje fokusgrupp (Polit & 

Beck, 2012, s. 537-538). En verksamhetschef på ett sjukhus i Norra Sverige kontaktades via 

brev för godkännande av studien (bilaga 2). När verksamhetschefen gav sin tillåtelse för 

genomförande av studien togs personlig kontakt med aktuella enhetschefer. I samband med 

detta gavs skriftlig information avseende studien, som enhetscheferna fick förfrågan om att 

dela ut till sjuksköterskorna (bilaga 3). Svarstalonger lämnades ut där tillfrågade 

sjuksköterskor fick svara ja till deltagande i studien eller om de önskade mer information 

(bilaga 4). Intresseanmälan att delta i fokusgruppsdiskussion lämnades på avsedd svarstalong i 

ett kuvert förmarkerat med namn på studien och sista svarsdatum. Enhetscheferna fick föreslå 

en tid som passade deras verksamhet så att sjuksköterskor i lugn och ro kunde delta i 

fokusgruppsdiskussioner. Tanken var att dessa sjuksköterskor då kände varandra och 

förhoppningen var att de skulle känna sig trygga i gruppen och att alla därför skulle våga 

delge sina upplevelser (Polit & Beck, 2012, s. 574-576). 
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Datainsamling 

Fokusgruppsdiskussion användes som datainsamlingsmetod. Styrkan med 

fokusgruppsdiskussion är att datainsamling sker genom öppna diskussioner inom ett 

förutbestämt ämne där alla kan dela med sig av sina upplevelser från olika perspektiv, där 

olika frågeställningar och synpunkter kommer fram (Boswell & Cannon, 2011, s. 230-231). 

Boswell och Cannon (2011) och Polit och Beck (2012) beskriver vikten av att ha en 

moderator som håller i diskussionen. Moderatorn behöver vara förberedd inför varje 

fokusgruppsdiskussion, detta för att uppmuntra deltagarna till diskussion sinsemellan och se 

till att alla kommer till tals. Moderatorn har till uppgift att hålla ihop diskussionen kring det 

avsedda ämnet och leda diskussionen framåt för att få en djupare förståelse för det ämnet 

berör (Boswell & Cannon, 2011, s. 230-231; Polit & Beck, 2012, s. 537-538). 

Gruppdynamiken beskrivs ha betydelse för att deltagarna ska känna sig trygga och 

avslappnade och vilja framföra sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012, s. 537-538; 574-576). 

Författarna var medvetna om att gruppdynamiken kunde se olika ut där starkare individer kan 

ta över. Det var därför av stor vikt att moderatorn såg till att introverta individer fick tillfälle 

att prata och att extroverta ibland kunde behöva hållas tillbaka (jmf. Boswell & Cannon, 2011, 

s. 230-231; Polit & Beck, 2012, s. 537-538). Två fokusgruppsdiskussioner genomfördes och 

pågick i ca 40 min per grupp. Deltagarna informerades om att försöka tänka på att inte prata i 

mun på varandra. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in med två mobiltelefoner för att få så 

bra kvalitet som möjligt inför analysprocessen av det insamlade materialet. Författarna turades 

om att vara moderator i fokusgruppsdiskussionerna och en intervjuguide fanns till grund för 

dessa (bilaga 5). Fokusgruppsdiskussioner hölls i lämpliga lokaler på avdelningarna där 

deltagarna kunde sitta i lugn och ro utan störningsmoment.  

 

 

Dataanalys 
Dataanalysen utfördes genom en kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Det inspelade materialet transkriberades ordagrant gemensamt av 

författarna. Författarna läste materialet flertalet gånger både gemensamt och var för sig för att 

förstå helheten och kunna gå vidare med analysen. Meningsbärande textenheter som svarade 

till syftet togs ut. Därefter kondenseras textenheterna, vilket innebär att texten kortas ned 
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samtidigt som innehållets kärna bevaras. Vidare skapades utifrån textenheternas innehåll flera 

smala underkategorier som sedan i olika steg sammanfördes och växte till färre bredare 

kategorier. Varje kategori skall vara ren och olika kategorier ska utesluta varandra. 

Kategorierna avspeglar på så sätt det manifesta innehållet, det som faktiskt står i texten. 

Kategorierna ger i sin tur upphov till ett eller flera teman. Teman är det latenta, det vill säga 

den underliggande meningen (Graneheim & Lundman 2004; Krueger, 1998, s. 45-49). I 

kategorierna såg författarna det underliggande budskapet och genom att sammanföra 

kategorierna och fånga den underliggande betydelsen formulerades slutligen fyra teman. 

 

 

Etiska överväganden 

Studien är granskad och godkänd av etikgruppen vid Luleå tekniska universitet. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008) är den som genomför en studie skyldig att skydda deltagarna 

i studien. Det är av yttersta vikt att individens, integritet, självbestämmande rätt, värdighet och 

hälsa samt att konfidentialiteten bevaras.  I forskningssammanhang kan deltagare utsättas för 

stress och skada. Forskarna behöver vara medvetna om detta och överväga risker och nytta för 

de som deltar i studien (Polit & Beck, 2012, s. 156-161). Riskerna för denna studie var att 

deltagarna kunde känna sig utlämnade, att de inte skulle våga komma till tals, att upplevda 

minnen och känslor kunde komma till ytan. Fördelar för deltagarna var att de gavs tillfälle att 

diskutera händelser de varit med om, vilket kunde fungera som debriefing. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 156-161) skall alltid ett informerat samtycke till deltagandet i studien ske. 

Varje fokusgruppsdiskussion inleddes med en presentation av studien samt etiska aspekter ur 

deltagarnas perspektiv. Deltagarna informerades att det som sades i 

fokusgruppsdiskussionerna lämpligen stannade mellan deltagarna och att det kunde fungera 

som en form av återkoppling och bearbetning av upplevelser. Deltagarna i 

fokusgruppdiskussionerna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta utan att uppge anledning till detta. De informerades vidare om att 

personuppgifter, avdelningstillhörighet eller sjukhus inte kommer att redovisas i studien. Det 

inspelade, transkriberade och analyserade materialet makulerades efter att studien var 

färdigställd. Mobiltelefonerna som användes vid datainsamlingen var lösenordskyddade och 
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förvarades på ett sådant sätt att inga obehöriga skulle kunna komma åt dessa. Materialet 

innehöll varken avdelningstillhörighet, namn eller personuppgifter. Allt material förvarades så 

att endast författarna samt handledaren hade tillgång till detta.  

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra teman: Ökad trygghet med teamet, Känslor av otillräcklighet, 

Önskan om återkoppling och Tydliggörande av rutiner (Tabell 1). Resultatet presenteras 

nedan under respektive tema i löpande text och belyses med citat från 

fokusgruppsdiskussioner. 
 

Tabell 1. Översikt över teman (n=4)  

Teman  

Ökad trygghet med teamet 

Känslor av otillräcklighet 

 

 

Önskan om återkoppling 

Tydliggörande av rutiner 

 

 

 

 

 

Ökad trygghet med teamet  

Det framkom att sjuksköterskor upplevde det förfärligt innan MIG startades. Tidigare fanns 

ingen naturlig kontakt med IVA (intensivvårdsavdelningen) och sjuksköterskor upplevde att 

de inte hade någonstans att vända sig. De berättade att det till en början fanns en rädsla att 

belastningen skulle bli större för dem på avdelningen och att införandet av MIG skulle bli ett 

sätt för IVA att minska övertaget av patienter från vårdavdelningar. Sjuksköterskor beskrev att 

det i uppstarten av MIG fanns svårigheter att komma ihåg att använda MEWS men med tiden 

hade de fått mer rutin på detta. De ansåg MEWS som ett enkelt, tydligt och konkret 

instrument i samband med MIG konsultation. Tidigare hade sjuksköterskor varit medvetna om 
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patientens tillstånd men inte poängsatt det och de upplevde att MEWS bidragit till att de själva 

fått en bättre överblick av patienterna. De beskrev att MIG fanns på sjukhuset vilket tillförde 

att de hade ytterligare någonstans att vända sig. MIG fungerade som en backup, någon att 

ringa och rådfråga. 

Det var ju riktigt hemskt innan när man tänker…man har ju glömt bort det. Det var ju 

fruktansvärt när man hade en riktigt dålig patient å det var så här att man inte fick 

någon hjälp från läkaren, intermediär och ingen hjälp ingen som kunde bry sig. De 

kunde komma flera timmar efteråt. Å då kände man som bara att å då hade man heller 

ingen kontakt med iva så man kunde inte bara skicka över dit men nu får man den här 

mellanbryggan att vi tar över patienten. 

 

Sjuksköterskor berättade att det inte alltid var både en intensivvårdssjuksköterska och 

narkosläkare på plats vid MIG konsultation men de gånger teamet varit komplett har 

konsultationen fungerat bra. MIG uppfattades som experter då patienter blev dåliga och 

ansågs vilja ha kontroll på situationen. När MIG kom gav de klara och tydliga direktiv vilket 

ingav förtroende och känslor av att vara mindre utelämnade. Sjuksköterskor beskrev att MIG 

delade med sig av sin kunskap när tillfälle gavs. I den akuta situationen var detta inte alltid 

möjligt och de var inte alltid mottagliga för detta. De upplevde att MIG konsultationer bidragit 

till en ökad erfarenhet och om de får ett liknande patientfall vet de vilka åtgärder de kan börja 

med.  

Jag vet inte om man är så tillgänglig att ta in nåt just då, det är ju så mycket på så 

kort tid så att jag vet inte om man är riktigt öppen för att lära sig där och då. Om du 

går igenom det i efterhand och tänker det där det gjorde vi för att, just där och då så 

gör man som bara. Det finns kanske inte riktigt tid att undervisa nu gör du så här för 

att det här är…men de förklarar sig alltid väldigt väl varför och så. Det är väl om man 

fått ett patientfall senare som drabbats av ungefär samma sak då vet man vad man ska 

börja med i alla fall. Vi får ju ändå inte göra någonting utan ordination. Då har man i 

alla fall ett hum om vad man gjorde sist. 

 

Sjuksköterskor uttryckte positiva upplevelser av intensivvårdssjuksköterskan i samband med 

MIG konsultation. Det framkom att intensivvårdssjuksköterskan uppfattades ha erfarenhet av 

akuta situationer vilket ingav trygghet. Sjuksköterskor beskrev intensivvårdssjuksköterskan 

som förstående och omtänksam och hen ansågs ha förståelse för avdelningsvård och var 

medveten om var gränsen gick mellan avdelningsvård och intensivvård.  
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De vet var gränsen går för vad vi inte kan. Lite bättre förståelse för vad vi kan göra 

här. De ger inte såna skumma. De vet kanske mer vad som är skillnaden. 

 

I samband med MIG konsultation upplevde sjuksköterskor det positivt de gånger de 

samarbetat med intensivvårdssjuksköterskan i vårdandet runt patienten.  Det upplevdes 

positivt när intensivvårdssjuksköterskan förklarade efteråt så de skulle förstå vilka åtgärder 

som utfördes och varför. De beskrev att det bland annat är den rollen de vill att 

intensivvårdssjuksköterskan ska ha. Sjuksköterskor uttryckte att intensivvårdssjuksköterskan 

upplevdes vara på samma nivå och det kändes bättre att prata med en sjuksköterska än en 

narkosläkare. Narkosläkarna uppfattades olika. De kunde vara nonchalanta, irriterade och 

stressade. Narkosläkaren satte nålar, vilket uppfattades som positivt.  

Då tycker jag att det är bra när en sköterska är med och kan sätta nål, koppla dropp 

och såna saker. Kan avlasta. Man är som två sköterskor. 

Å läkaren var ganska irriterad tror jag, vet inte varför men. Då var det skönt att ha 

sköterskan här då hon gick liksom igenom med mig efteråt lite sådär. Det var nice. Det 

känns som om det är den rollen man vill att de ska ha 

 

 

Känslor av otillräcklighet 

I samband med MIG konsultation uppstod blandade känslor. Sjuksköterskor beskrev känslor 

som att känna sig otillräcklig, utsatt och osäker. De uttryckte en frustration och irritation att 

MIG inte alltid svarade på sökningen. I telefonkontakt med MIG upplevde sjuksköterskor att 

de kunde känna sig ifrågasatta och förlöjligade om varför de ringt och åtgärder de utfört. 

Ibland fick de en känsla av att intensivvårdssjuksköterskan inte hade samma bild av patienten 

som de själva hade. Innan MIG kommit till avdelningen kunde sjuksköterskor känna sig 

nervösa för patientens skull när de inte visste hur de skulle hantera situationen. De uttryckte 

en oro för patienterna och att fler inte fick bli dåliga samtidigt. När MIG kom till avdelningen 

upplevde sjuksköterskor en känsla av lättnad samtidigt som vissa kunde känna 

prestationsångest. 

Nån gång tänker man att vilken tur att det var ikväll den kraschade då det inte var så 

farligt med de andra. Det är ofta man tänker på det. Det blir lite lotto blir det. Vilken 

tur att det inte var någon på nästa sal som blev dålig, då hade inte funkat. 

 



14 
 

Det framkom att sjuksköterskor upplevde en oklarhet i vad som förväntades av dem i 

samband med MIG konsultation. Ibland uppstod en känsla av att de skulle ha samma kunskap 

och utföra liknande åtgärder som intensivvårdssjuksköterskan. De förväntningar som beskrevs 

uppkom både från dem själva men även från MIG. Sjuksköterskor upplevde att vården kunde 

bli för avancerad i samband med MIG konsultation när patienten kraftigt försämrades. En 

känsla av att de skulle göra allt och ha kontroll på allt och vara en handräckning. Vid MIG 

konsultation beskrev de att framförallt narkosläkarna kunde ställa tuffa frågor och förväntade 

sig få snabba svar. Sjuksköterskor upplevde att narkosläkaren gav snabba ordinationer och 

kände att de fick hantera läkemedel de var ovana vid. De uttryckte att narkosläkarna kunde bli 

irriterade över MIG pappret som inte alltid var ifyllt. Ibland kände de att situationen urartade, 

speciellt på kvällen när avdelningen var mindre bemannad. De berättade att de saknade 

resurser, material och utrustning som kunde behövas för att vårda en svårt sjuk patient på 

avdelningen.  

Man ska vara spindeln i nätet ändå, och vara den som gör de här grejerna och även 

ha koll på och svara på frågor, om man nyss har gått på när det händer, man läser ju 

men har inte hela journalen, man kan känna lite prestationsångest när de kommer, 

man vet att de vill ha full koll på läget, också känner man, ibland är det lite tuffa 

frågor som läkarna ställer, man har inte kollat på det. 

 

Sjuksköterskor upplevde en tidsbrist under MIG konsultationen. Allt skulle ske snabbt och de 

kände att de inte hann med allt MIG ansåg de skulle göra. Många gånger gick tiden åt till att 

prata i telefon med MIG och diskutera istället för att vårda patienten. Sjuksköterskor uttryckte 

att de ibland var ensam med patienten och att det tog tid att vara den som skulle utföra alla 

åtgärder och ordinationer. Det fanns många arbetsuppgifter och patienter som var tvungna att 

prioriteras bort. De framhöll att de fick känslan att deras tid inte var lika värdefull som MIG 

teamets. 

När det krävs mycket extragrejer, vi kan bara göra det basala, har bara vårt sortiment 

här och det tar mycket tid att springa runt och leta. Det är dyrbar tid det också. 

 

 

Önskan om återkoppling 

När återkoppling fungerade bra utformades en plan där MIG gav klara direktiv för åtgärder de 

skulle utföra och en tid för ny bedömning. Om patienten försämrades ytterligare kunde ny 
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kontakt tas. Vissa MIG konsultationer beskrevs ske enbart över telefon men många gånger 

behövde MIG ändå komma till avdelningen för bedömning. Sjuksköterskor uttryckte att det 

var bra när MIG återkopplade och via telefon gav telefonordinationer på åtgärder de kunde 

utföra tills dess att MIG kunde ansluta till avdelningen. En sjuksköterska framhöll att det alltid 

förekom en återkoppling i samband med telefon ordinationer och kände sig aldrig ifrågasatt av 

intensivvårdssjuksköterskan då patienten varit tillräckligt dålig. Sjuksköterskor upplevde att 

det fungerade bra de gånger MIG kom förbi och när situationen krävde det så var MIG snabbt 

på plats. Sjuksköterskor uppskattade när de fick bekräftelse från MIG att de gjort rätt när de 

sökte och att de påbörjat rätt behandling, även i situationer där MIG inte kunde göra så 

mycket mer för patienten. 

De kom förbi å sa att det var bra och att vi kunde ringa igen. Känns som om de kan 

vara bra på att efter den första kontakten att de säger att gör så här och så här och så 

hör vi av oss eller ni hör av er igen efter de åtgärderna är vidtagna. 

 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns brister i återkopplingen. MIG svarade inte alltid på 

sökning och det fanns tillfällen då sjuksköterskor kände sig ifrågasatta och de upplevde att 

MIG ansåg de skulle löst problemet själva. I samband med konsultation över telefon kunde 

det finnas en otydlighet över hur den fortsatta kontakten skulle ske. Sjuksköterskor uttryckte 

att de upplevde att de inte alltid fick den respons de önskade och att de ibland fick känslan av 

att de ringde och störde. Sjuksköterskor berättade om situationer då de sökt MIG för att de 

verkligen behövde hjälp men ingen kom. Vissa gånger har MIG varit upptagna och inte haft 

möjlighet att komma till avdelningen. När någon i MIG varit stressad upplevde sjuksköterskor 

att det fungerade sämre. 

Det här och det här och det här och det här har jag gjort. Ja, men har du gjort det? 

Ja, det har jag. Då är det som ja ja okej. Vi kommer förbi på en stund å ser hur det är. 

Hör av er annars. Antingen det eller så är det att vi har inte riktigt tid nu att det är 

som så. Då är det ju inget. De har kanske fullt upp. Då är det kanske, ska jag ringa 

igen, eller?  

 

Sjuksköterskor beskrev skiftande upplevelser där MIG konsultation resulterade i övertag till 

IVA. När patienten blev riktigt dålig och vårdkrävande önskade sjuksköterskor att patienten 

skulle tas över till IVA. Vissa gånger togs patienten över utan diskussion och vid en del 
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tillfällen upplevde sjuksköterskan att det blev en lång process innan övertag skedde. De 

berättade vidare att det också hände att patienten inte var aktuell för övertag till IVA. 

Men då vet jag en gång när det vart så där mycket då för då sa jag ifrån att nu de ja 

men då måste vi få lovat för då var det en läkare jag pratade med då, att då tar vi över 

tillfälligt tills den har stabiliserats. Patienten kom tillbaka nästa dag tror jag men de 

tog över i alla fall. 

 

 

Tydliggörande av rutiner  

Sjuksköterskor upplevde en oklarhet kring rutiner för MIG konsultation. De ansåg att 

informationen inte överensstämde med hur det var när MIG startades. Från början 

konsulterades MIG när patienten hade en viss poäng på MEWS, nu var inställningen att även 

om patienten fått en viss poäng behövde det inte betyda att MIG skulle kontaktas. 

Sjuksköterskor ansåg att MEWS vissa gånger var missvisande då patienten kunde få höga 

poäng men uppfattades inte så dålig och det upplevdes då onödigt att kontakta MIG även om 

rutinen var sådan. En sjuksköterska ansåg att rutinerna hade någon annan bestämt och då var 

det inte i onödan MIG kontaktades. Det beskrevs att MIG inte kontaktades alla gånger trots att 

patienten fått höga MEWS poäng. Sjuksköterskor berättade att de hade en känsla när det var 

aktuellt att söka MIG och ibland räckte det med att söka avdelningsläkaren. De upplevde att 

MIG och avdelningsläkaren sällan varit på plats samtidigt. Sjuksköterskor uttryckte att det 

fanns svårigheter av samordning med avdelningsläkaren, speciellt på jourtid.  

När man måste slå på stora trumman fast det egentligen inte är det riktigt. Ska man 

verkligen? Det känns inte alltid som att patienten är så dålig. Känns nästan lite 

onödigt ibland att ringa, fast man ska ju ändå göra det liksom. 
 

Så var det för mig när han hade hunnit springa iväg, han går ju som inte att hålla 

kvar, då var det som…jaha var är han [avdelningsläkaren]? Då måste du söka han 

igen. Det kan vara lite svårt att få ihop det där. 

 

Sjuksköterskor berättade att de inte deltagit vid så många sökningar sedan MIG startades. De 

uttryckte ett behov av uppdatering och ansåg att detta borde ske fortlöpande varje år. De ville 

förnya sina kunskaper i MIG funktionen och efterfrågade nya rön. Sjuksköterskor ansåg att de 

som startade MIG på sjukhuset också borde uppmärksammat behovet av uppdatering.  
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 Samtidigt känner man att man skulle behöva lite uppdatering. För det är ju ändå 

sällan det söks MIG. Nu är det ändå två år sen det drog i gång. Man har sökt tre 

gånger på två år och det är inte så himla mycket. Man är inte uppe i massa med 

sökningar 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av MIG konsultation. 

Analysen resulterade i fyra teman: Ökad trygghet med teamet, Känslor av otillräcklighet 

Önskan om återkoppling, och Tydliggörande av rutiner. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor på vårdavdelningar upplevde att MIG bidrog till en 

ökad trygghet. Innan MIG startades på sjukhuset där studien genomfördes upplevde 

sjuksköterskor svårigheter då det inte fanns någon naturlig kontakt med IVA. De berättade att 

MIG fungerar som en mellanbrygga från avdelningen till IVA och de känner sig mindre 

utelämnade jämfört med tidigare. Detta stämmer överens med Chellel, Higgs & Scholes studie 

(2006) där MIG fungerade som en länk mellan vårdavdelning och IVA.  

 

Sjuksköterskor i denna studie uttryckte att bedömningsunderlaget för MIG var ett positivt 

redskap att använda sig av när patienter försämras. När detta implementeras i det dagliga 

arbetet, desto tryggare blir sjuksköterskan i användandet av MIG funktionen. Detta kan 

jämföras med studien av Bagshaw et al (2010) där sjuksköterskors inställning till MIG var 

positiv hos 86,7 procent och 85 procent angav att det var viktigt att ha MIG på deras sjukhus. 

Sjuksköterskor uppgav även att det var positivt att ha deltagit i MIG utbildning och att detta 

gjorde att de var mer benägna att kontakta MIG (Bagshaw et al., 2010).  

 

I denna studies resultat beskrevs MIG vara experter och sjuksköterskor upplevde det positivt 

när MIG gav klara och tydliga direktiv. Sjuksköterskor kände sig stärkta då varje MIG 

konsultation gav dem mer erfarenhet och verktyg till nästa gång en patient kraftigt 

försämrades. MIG uppfattades vara experter på att exempelvis hantera medicinteknisk 
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utrustning och de var snabba på att agera. Detta styrks även i Chellel, Higgs & Scholes studie 

(2006) där MIG bestod av specialistsjuksköterskor som ansågs ha stor betydelse för 

sjuksköterskor på vårdavdelning. Intensivvårdssjuksköterskan hade kunskap och erfarenhet 

om vilka åtgärder som behövde utföras när patienten blev försämrad. På vårdavdelningen 

kunde sjuksköterskor uppleva att behandlingen stod stilla och de saknade någon som agerade 

och tog ansvar för patientens fortsatta behandling och upplevde att MIG kunde stötta dem i 

detta (Chellel, Higgs & Scholes, 2006).  

 

Intensivvårdssjuksköterskan uppfattades i denna studie som förstående, omtänksam och van 

att hantera akuta situationer vilket ingav trygghet. Sjuksköterskor på vårdavdelningar 

upplevde det positivt när intensivvårdssjuksköterskan delade med sig av sin kunskap. 

Liknande resultat redovisar Richardson, Burnand, Colley och Coulter (2004) där enbart 

intensivvårdssjuksköterskor ansvarade för MIG. Deras uppgift var att tillhandahålla 

sjuksköterskor på vårdavdelningar med bättre kunskap, råd och stöd. I den studien framkom 

att de flesta sjuksköterskor var nöjda med MIG men önskade mer utbildning och kunskap 

(Richardson, Burnand, Colley & Coulter, 2004). Att sjuksköterskor känner sig stöttade av 

MIG framkommer även i en studie av Chellel, Higgs och Scholes (2006) där sjuksköterskor 

kände sig osäkra i bedömningen av en dålig patient och MIG fyllde en betydande funktion 

(Chellel, Higgs & Scholes, 2006). 

 

Sjuksköterskor i denna studie efterfrågade bättre återkoppling och tydlighet i samband med 

MIG konsultation. De önskade att även om MIG var upptagna få svar att sökningen nått fram 

samt få veta vilka åtgärder som kunde vidtas tills MIG teamet hade möjlighet att komma. I 

kontakt med MIG kunde sjuksköterskor få känslan av att bli ifrågasatt och att de ringde och 

störde. Vid telefonkonsultation kunde sjuksköterskor känna att intensivvårdssjuksköterskan 

inte hade samma uppfattning av hur dålig patienten var.  Liknande resultat framkom i en 

studie av Saucedo Braaten (2015) där sjuksköterskor känt sig ifrågasatta och fått nedlåtande 

kommentarer av MIG. De kunde få frågor om varför de sökt MIG och kände att det fanns en 

förväntan från MIG att de skulle ha löst problemet själva (Saucedo Braaten, 2015). Ytterligare 

en studie visade att sjuksköterskor på vårdavdelning oroade sig för att få kritik i samband med 

att de kontaktade MIG (Tee et al., 2008). Bagshaw et al. (2010) beskriver i sin studie att 
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sjuksköterskor kunde uppleva att MIG hade en negativ attityd mot personalen på avdelningen 

vilket eventuellt kunde bidra till att de kände sig motvilliga till att kontakta MIG (Bagshaw et 

al., 2010). Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor betonade vikten av att få 

bekräftelse. De gånger sjuksköterskor kontaktade MIG teamet och de fick bekräftat att de 

gjort rätt som sökt MIG och att de påbörjat rätt behandling bidrog till att kände de sig belåtna 

att de fick respons. Sjuksköterskor berättade att de önskade få bättre gehör när de hade dåliga 

patienter och situationen krävde det samt att MIG teamet tog över patienten snabbare vid 

behov. I Chellel, Higgs & Scholes (2006)  studie fungerade uppföljning och återkoppling 

tillfredställande i samband med MIG konsultation. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarade för 

en god kommunikation mellan olika professioner och strukturerade en plan för fortsatt vård 

vilket understödde sjuksköterskor på vårdavdelning och upplevdes resultera i en tryggare vård 

för patienten (Chellel, Higgs & Scholes, 2006). 

 

I studiens resultat framkom det att sjuksköterskor efterfrågade tydligare rutiner avseende MIG 

konsultation. De uttryckte att det inte blivit så många sökningar per sjuksköterska och år och 

de upplevde att rutinerna ändrats sedan uppstart samt att det fanns behov av uppdatering. 

Detta stämmer väl överens med studien av Bagshaw et al. (2010) där det framkom att 

användningen av MIG hade ett samband med hur mycket kunskap sjuksköterskorna hade om 

rutiner för hur och när MIG skulle kontaktas samt om de hade förståelse för syftet med MIG 

(Bagshaw et al., 2010). I denna studie uttalade sjuksköterskor svårigheter med samordning av 

MIG teamet och avdelningsläkaren då avdelningsläkaren enligt gällande rutin skulle befinna 

sig på avdelningen samtidigt som MIG teamet anlände. I ett pilotprojekt på Södersjukhuset i 

Stockholm framkom det att avdelningsläkaren endast hade 29 procent närvaro vid MIG 

konsultation. Med tydligare information om vikten av delaktighet ökade avdelningsläkarens 

närvaro till 82 procent ett år senare (Nordlund & Joelsson Alm, 2009). Detta visar på vikten 

av uppdatering samt klara och tydliga rutiner. 

Sjuksköterskor beskriver skiftande upplevelser av MIG och det uppenbaras hur sårbart det kan 

vara att ge vård åt en svårt sjuk patient på vårdavdelning med begränsade resurser och 

kompetens. Sjuksköterskor berättade att de ansvarade för många patienter och när en blev 

riktigt dålig räckte hen inte till och andra patienter fick bortprioriteras. Detta kan leda till en 

försämrad patientsäkerhet och visar på betydelse på att ha en väl fungerande MIG funktion. 

Patientsäkerheten lyfts även i en studie av Thomas, VanOyen Force, Rasmussen, Dodd & 
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Whildin (2007). Där visade resultatet att sjuksköterskor på vårdavdelningar som hade stöd av 

MIG fick en ökad medvetenhet och kunde identifiera tecken och symtom som annars kunnat 

leda till försämring av patientens tillstånd. Sjuksköterskor kände sig mer tillfreds i vårdandet 

av patienter och MIG bidrog till en ökad patientsäkerhet med minskad dödlighet och sjukdom 

till följd. All vårdpersonal siktade på att arbeta efter en högre kompetensnivå och bättre 

effektivitet inom sjukhuset (Thomas, VanOyen Force, Rasmussen, Dodd & Whildin, 2007). 

Resultatet i denna studie visar att en ökad erfarenhet att vårda svårt sjuka patienter kan bidra 

till en förbättrad patientsäkerhet genom att personalen blir tryggare i omhändertagandet i det 

akuta skedet.  Patientnyttan av MIG funktionen lyfts även i en studie av Bagshaw et al (2010) 

där sjuksköterskor ansåg att MIG var ett bra verktyg att handha och att MIG kunde förbättra 

förutsättningarna för den kritiskt sjuke patienten genom att sjuksköterskan tidigt kunde 

uppmärksamma tidiga tecken (Bagshaw et al., 2010).  

 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsdiskussioner där kvalitativ design tillämpades. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av MIG konsultation. I studien deltog 

sjuksköterskor från två vårdavdelningar med två till fem års arbetslivserfarenhet och 

erfarenhet av ALERT. Fokusgruppsdiskussioner användes som datainsamlingsmetod och 

författarna ansåg det vara en lämplig metod för att samla in ett rikt material för studiens 

ändamål (jmf. Boswell, 2011, s. 230-231). Antal fokusgrupper styrdes efter hur innehållsrik 

data som samlades in vid varje tillfälle och författarna bedömde att innehållet i två 

fokusgruppsdiskussioner besvarade studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 180) 

är kvaliteten på fokusgruppsdiskussioner avgörande för den följande analysens kvalitet. 

Dataanalysen utfördes med en kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Inom kvalitativ forskning nämns olika begrepp för att visa på studiens 

trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver begreppen pålitlighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet.  

 

Pålitlighet avser att forskare bör vara medvetna om att data kan förändras över tid och under 

analysens gång finns en risk för att vara inkonsekvent. Planen var att handledaren skulle 
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medverka i fokusgruppsdiskussioner tillsammans med författarna. På grund av oförutsedda 

händelser som författarna inte kunde styra över blev det dock inte genomförbart i 

tidsplaneringen. Författarna hade bristande erfarenhet av denna insamlingsmetod och 

fördjupade sig i litteratur för att få ökad kunskap inför dessa. Datainsamling och analys har 

skett i nära anslutning till varandra under en begränsad tid. Sedan bearbetades analysen 

textnära gemensamt i flera steg vilket ledde till en ökad förståelse för innehållet i texten. Detta 

bidrog till att författarna kom ännu närmare texten med ett rikare resultat som följd. Detta kan 

ses som en styrka i studien (Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Tillförlitlighet innebär att insamlad data besvarar studiens syfte samt att analysen bearbetats 

grundligt i alla steg. Två fokusgruppsdiskussioner genomfördes med fyra respektive tre 

deltagare och dessa pågick i cirka fyrtio minuter per grupp. Författarna turades om att vara 

moderator och bedömde att det insamlade materialet från de två fokusgruppsdiskussionerna 

innehöll tillräckligt med data för att fortgå med studien. Under fokusgruppsdiskussioner 

användes en intervjuguide som underlag för att uppmuntra deltagarna att fritt berätta om sina 

upplevelser (Polit & Beck, 2012, s. 537). Det finns en viss risk att texten kan tolkas då den 

kan förstås på olika sätt. För att minimera risken kan innehållet diskuteras med andra 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har under analysen diskuterat sinsemellan samt 

med handledare och kurskamrater. Detta genom kontinuerlig handledning samt projektplan- 

och dataanalysseminarium. Citat från fokusgruppsdiskussioner användes och redovisades för 

att ytterligare styrka resultatets trovärdighet. 

 

Överförbarhet syftar till i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra grupper. Det 

är av stor vikt att forskaren är tydlig i beskrivning av deltagare, sammanhang, datainsamling 

och analysprocess Graneheim och Lundman (2004). En styrka med denna studie är att 

resultatet är jämförbart med andra studier. Författarna har varit noggranna med att beskriva 

tillvägagångsättet för denna studie. En svaghet med denna studie kan vara att det är relativt få 

deltagare och det begränsade resultatet kan begränsa överförbarheten samtidigt var studiens 

design kvalitativ vilket innebär att det är datainnehållet och inte antalet deltagare som avgör 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Slutsats 

Sjuksköterskor på vårdavdelningar har blandade känslor och upplevelser i samband med MIG 

konsultation. MIG konsultationen kan ge stöd och trygghet men kan också bidra till att 

sjuksköterskor på vårdavdelningar vissa gånger känner sig utsatta och otillräckliga. Hos 

sjuksköterskor finns en önskan om bättre återkoppling, bekräftelse, förtydligande av rutiner 

samt uppdatering för att MIG konsultationen ska fungera fullt ut. Sjuksköterskor anser att 

intensivvårdssjuksköterskan har en betydande roll i MIG. Om intensivvårdssjuksköterskan 

blir medveten om hur sjuksköterskor på vårdavdelning upplever MIG konsultationen kan hen 

ha med sig denna värdefulla kunskap och implementera detta i sin profession i samband med 

MIG konsultationer. Denna studies resultat kan bidra till att samarbetet mellan intensivvård 

och vårdavdelning stärks ytterligare vilket skulle bidra till en bättre och säkrare vård för 

patienten. Det finns begränsat med studier angående MIG konsultation och det vore intressant 

med ytterligare forskning avseende intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av MIG 

konsultation för att se det från dennes perspektiv. Ett förbättringsförslag till 

intensivvårdsavdelningar i Sverige är att implementera ett konsultativt team bestående av 

endast intensivvårdssjuksköterskor då studier i andra länder har visat en positiv effekt av 

detta.  
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Bilaga 1 

 

Vid allvarlig oro över hur patientens tillstånd utvecklas, om saturationen akut försämras till 

<90% trots syrgas givet med avdelningens förutsättningar eller om diuresen är <200 ml under 

8 timmar: Kontakta MIG! (mobil intensivvårdsgrupp) 

 

Om MEWS är:  
0 Ny kontroll inom 1 dygn             3-4 Kontakta ansvarig läkare och gör ny kontroll inom 1-4 timmar 
1 Ny kontroll inom 8-12 timmar    >4  Kontakta MIG och avdelnings ansvarig läkare 
2 Ny kontroll inom 4-8 timmar 

 

 

ABCDE 

 Bedömning Åtgärder att överväga 

A 
Airway 

Fri luftväg? Pratar patienten? 

Gurglande andningsljud? 
Syrgas, Käklyft, Luftvägshjälpmedel, 

Stabilt sidoläge, sug. 

B 
Breathing 

Andningsfrekvens? Saturation? 

Bilaterala andningsljud?  
Assistera ventilationen med 

pocketmask. 

C 
Circulatio

n 

Blodtryck, Perifera eller central 

pulsar? Hjärtfrekvens, Kapillär 

återfyllnad inom 2 sekunder 

1-2 perifera venkatetrar, helst grova. 

Bolus Ringer Acetat. 

D 
Disability 

Vakenhetsgrad, pupillstorlek? 

Blodsocker? 
Eventuellt ge 30% glukos i.v. 
 

E 
Exposure 

Temp? Kroppsundersökning. Åtgärder beroende på omständigheter 
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Bilaga 2 

                                                                                

Till verksamhetschefen vid verksamhetsområde                                                                                                                 

XXX   
 

 

 

 

Luleå tekniska universitet                      Förfrågan om genomförande av studie med  

Institutionen för hälsovetenskap            fokusgruppsdiskussioner 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Vi vill med detta informationsbrev tillfråga dig om ditt medgivande att få genomföra denna studie vid dina 

enheter. Vi avser att studera sjuksköterskor på vårdavdelningar som är utbildade i ALERT med lite eller 

mycket erfarenhet av MIG. 

Syftet med vår studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans betydelse för sjuksköterskor på 

vårdavdelning i samband med MIG-konsultation.  
Studien kommer att ske avdelningsvis genom fokusgruppsdiskussioner. Dessa kommer att spelas in för att 

kunna analyseras. Personlig kontakt kommer att tas med aktuell enhetschef som får muntlig och skriftlig 

information om studien. Enhetschefen kommer att tillfrågas om hen kan dela ut skriftlig information till 

sjuksköterskorna samt förfrågan om lov att få informera sjuksköterskorna om studien på en arbetsplatsträff där 

vi samtidigt kan besvara frågor och funderingar som eventuellt uppkommit när de läst den skriftliga 

informationen. Intresseanmälan att delta i fokusgruppsdiskussionen lämnas på avsedd svarstalong i ett mindre 

svarskuvert som ska förslutas för att sedan läggas i ett förmarkerat svarskuvert som inhämtas på avdelningen. 
Önskvärt är att vi får 4 till 6 deltagare per fokusgrupp och minst två fokusgrupper planeras. Varje 

fokusgruppsdiskussion beräknas pågå i cirka 45-60 minuter. Enhetschefen kommer att få föreslå en tid som 

passar sin verksamhet så att sjuksköterskorna i lugn och ro kan delta. Deltagandet sker frivilligt och deltagarna 

i fokusgruppdiskussionerna kommer att informeras om att de när som helst kan avbryta utan att uppge 

anledning till detta. De informeras vidare om att personuppgifter, avdelningstillhörighet eller sjukhus inte 

kommer redovisas i studien.  
 
Vi som genomför studien är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser specialistutbildning med 

inriktning mot intensivvård. Detta är vår magisteruppsats och vårt examensarbete. Resultatet kommer att 

sammanställas i en skriftlig rapport som kommer finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida. 
 
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning  
 
Cecilia Magnusson         
Leg SSK/ IVA Student 
Tel. 070-7969509  
cecmag-4@student.ltu.se 
 

 
Malin Rensfeldt                       
Leg SSK/ IVA Student 
Tel. 070-2373540 
malren-4@student.ltu.se 

 
Britt-Marie Wälivaara 

Universitetsadjunkt, 
Biträdande universitetslektor, 

Handledare,  
Luleå Tekniska Universitet, 
Tel 0920-491000 vxl.  
brittmarie.valivaara@ltu.se 
                                                                                            

 
Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid……………………………………… samt att 

verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

 
Ort/Datum/Namn………………………………………. ………………………………………… 

 

 

 

mailto:cecmag-4@student.ltu.se
mailto:cecmag-4@student.ltu.se
http://h/
http://h/
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                         Bilaga 3 

        

 
 

Informationsbrev och förfrågan angående deltagande i                             

studie med fokusgruppsdiskussion 

                          

Luleå tekniska universitet                                                                                                        

Institutionen för hälsovetenskap                                                                                              

Avdelningen för omvårdnad 

 
Vi avser att studera sjuksköterskor på vårdavdelningar som deltagit i 1 dags utbildning i ALERT med lite eller 

mycket erfarenhet av MIG. 

Syftet med vår studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans betydelse för sjuksköterskor på 

vårdavdelning i samband med MIG-konsultation.  

 
Studien kommer att ske på avdelningen genom fokusgruppsdiskussioner. Fokusgruppsdiskussion är en 

undersökningsmetod där en grupp personer resonerar kring ett förbestämt ämne. I detta fall får ni möjlighet att 

dela med er av era upplevelser av IVA-sjuksköterskan i samband med MIG-konsultation. Ämnet diskuteras i 

gruppen där alla får komma till tals och dela med sig av sina upplevelser. Intresseanmälan att delta i 

fokusgruppsdiskussionen lämnas på avsedd svarstalong i ett mindre svarskuvert som ska förslutas för att 

sedan läggas i ett förmärkt svarskuvert med ett sista svarsdatum som vi hämtar på er avdelning. 
Önskvärt är att vi får 4 till 6 deltagare per fokusgruppsdiskussion och beräknas pågå i cirka 45-60 minuter. 

Fokusgruppsdiskussionen kommer att spelas in för att kunna analyseras.  

 
Enhetschefen får föreslå en tid som passar verksamheten så att ni i lugn och ro kan delta. Deltagandet sker 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta utan att uppge anledning till detta. Personuppgifter, 

avdelningstillhörighet eller sjukhus kommer inte redovisas i studien. Resultatet kommer att sammanställas i en 

skriftlig rapport som kommer finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida. 
Ditt deltagande innebär att du får chansen att tillsammans med dina kollegor delge oss dina upplevelser kring 

MIG konsultation på avdelningen. Med kunskap om era upplevelser och erfarenheter är vår förhoppning att detta 

kan leda till en stärkt relation och samarbete mellan intensivvården och vårdavdelningarna. 
 
Vi som genomför studien heter Cecilia och Malin. Detta är vår magisteruppsats och vårt examensarbete, vilket 

ingår i den specialistutbildning med inriktning mot intensivvård som vi studerar vid Luleå tekniska universitet. 

 
Hör av er om ni har några frågor och funderingar.  

Med vänliga hälsningar Cecilia & Malin 

 

 
Cecilia Magnusson         
Leg SSK/ IVA Student 
Tel. 070-7969509  
cecmag-4@student.ltu.se 
 

 
Malin Rensfeldt                       
Leg SSK/ IVA Student 
Tel. 070-2373540 
malren-4@student.ltu.se 

 
Britt-Marie Wälivaara 

Universitetsadjunkt, 
Biträdande universitetslektor, 

Handledare,  
Luleå Tekniska Universitet, 
Tel 0920-491000 vxl.  
brittmarie.valivaara@ltu.se 
                                                                                            

 

 

mailto:cecmag-4@student.ltu.se
mailto:cecmag-4@student.ltu.se
http://h/
http://h/
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        Bilaga 4 

                 
 
 
 
 

Svarstalong 
 
 
 

Till dig som är sjuksköterska och deltagit i 1 dags utbildning i ALERT, med lite eller mycket 

erfarenhet av MIG konsultation på avdelningen. 
 
 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte. Jag är också medveten om 

att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under 

fokusgruppsdiskussionen utan att uppge någon orsak. 
 
 
 
 

Jag vill gärna ha mer information om studien:                     
  
 

Jag vill gärna delta i studien:  
 
 
 

Namn: 
 

Telefonnummer: 

 

Epost: 
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        Bilaga 5 

Intervjuguide 
 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av MIG-konsultation 
 

Berätta fritt om era erfarenheter och upplevelser av iva-ssk i samband med MIG konsultation 

på avdelningen. 
 

Hur ser ni på intensivvård sjuksköterskans betydelse? 
 

Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med att ha ett MIG team att konsultera? 
 

Samarbete: 
Hur upplever ni att samarbetet fungerar? 
Vad är bra? 

Vad är mindre bra?  
Ge exempel… 
Kände ni er delaktiga i beslut som togs? 

Vad skulle kunna göras annorlunda? 
 

Stöd: 
Vad förväntar ni er av iva-ssk i samband med MIG? 
Upplever ni att ni har fått stöd och/eller hjälp av iva-ssk i samband med MIG konsultation?  

Ge exempel och berätta… 
Vad skulle kunna göras annorlunda? 
 

Mötet: 
Berätta hur ni upplevt mötet med iva-ssk? 
Har ni upplevt ett bra eller mindre bra bemötande? Ge exempel… 
Hur påverkade det samarbetet?  
Har ni upplevt några hinder i mötet mellan iva-ssk och er som ssk på avdelningen? 

Vad skulle kunna göras annorlunda? 
 

Upplever ni att ni har fått den kunskap som krävs genom ALERT utbildningen för att kunna 

göra en bedömning på avdelningen enligt MEWS och tidigt se tecken på svikt i vitala 

funktioner. Är utbildningen tillräcklig? Behövs en repetition? Känner ni er trygg med att 

larma MIG och vet ni när ni ska larma? 
 

Berätta mer… 

Kan du beskriva… 
Hur menar du, kan du utveckla… 

Håller ni andra med…eller vad har ni upplevt… 
Hur kände du dig då… 

Jag uppfattar det som att…är det korrekt uppfattat? 

Är det något annat som vi inte tagit upp som ni vill dela med er av? 


