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SAMMANFATTNING 

Ett av målen med Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna är att erbjuda intensivvårdskunnande och expertis för att höja kunskapsnivån på 

respektive vårdavdelning. Syftet med denna undersökning var att utvärdera om 

sjuksköterskorna på vårdavdelningarna upplevde att MIG fungerade som ett tillfälle till 

bedsideundervisning. En strukturerad intervju genomfördes med ett eget utformat 

frågeformulär, 47 sjuksköterskor deltog i undersökningen. Det framkom i resultatet att MIG 

förmedlade kunskap till vårdavdelningarna. Resultatet visade även att sjuksköterskor som 

arbetat i mindre än fem år upplevde att MIG var ett tillfälle till bedsideundervisning, i högre 

utsträckning än sjuksköterskor som arbetat i fem år eller mer. Många sjuksköterskor ansåg att 

MIG inte var ett tillfälle till bedsideundervisning. Orsaker till detta var bland annat stressade 

situationer där MIG helt tog över vården av patienten. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 

att läkaren förmedlade kunskap. Intensivvårdssjuksköterskan ansågs däremot inte förmedla 

kunskap, enligt flera sjuksköterskor i vår undersökning.  

Nyckelord: bedsideundervisning, intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, kunskap, mobil 

intensivvårdsgrupp. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate whether or not the nurses in the nursing ward experience 

Medical Emergency Team (MET) to be an opportunity for bedside learning. A structured 

interview was carried out with our own questionnaire, and 47 nurses participated in the survey. 

The result showed that MET supplied knowledge among the nurses. The result also showed 

that nurses who had worked less than five years experienced MET to be an opportunity for 

bedside teaching, to a higher extent than nurses who had been working five years or more. 

Many of the nurses didn't regard MET to be an opportunity for bedside teaching. The reasons 

being, for example, stressful situations where the mobile team took over the patients care. The 

majority of nurses in our study felt that the doctor supplied knowledge. The intensive care 

nurse, however, was not regarded as supplying knowledge, according to several nurses in our 

study. 

Key words: bedside learning, intensive care, intensive care nurse, knowledge, medical 

emergency team. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Kritiskt sjuka patienter på vårdavdelning 

Den medicinska utvecklingen har resulterat i att sjukvården i dag kan behandla 

tidigare obotliga sjukdomar och skador som tidigare inte gick att åtgärda. Det innebär 

att patienterna på akutsjukhus är sjukare än förr vilket kräver en personal med hög 

kompetens och behov av kontinuerlig fortbildning (Stubberud, 2009a). Då patienterna 

blir äldre, sjukare och kirurgiska ingrepp blir alltmer komplexa leder detta till en ökad 

efterfråga på avancerad vård (Pittard, 2003). 

En form av avancerad vård i Sverige är intensivvård där de allra sjukaste patienterna 

vårdas (Stubberud, 2009b). Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds definition 

av intensivvård är: ”att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så 

att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel. Med intensivvård avses 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan 

livshotande, sjukdomar eller skador” (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

[SFAI], 2009, s. 3).  

Intensivvården har ett begränsat antal vårdplatser vilket innebär att ett flertal kritiskt 

sjuka patienter vårdas på vårdavdelning (Konrad, 2006). McQuillian, et al. (1998) 

visade i sin studie att flera patienter som överflyttas till intensivvårdsavdelning hade 

vårdats suboptimalt dagarna innan på vårdavdelning, vilket ledde till ökad mortalitet. 

Den suboptimala vården innebar brister i skötsel av luftvägar, andning och 

cirkulation. Även syrgasbehandling och övervakning av kritiskt sjuka patienter var 

hanterat på ett icke- önskvärt sätt. Massey, Aiken och Chaboyer (2009) sammanställer 

i en litteraturstudie varför kritiskt sjuka patienter vårdas suboptimalt på 

vårdavdelning. Fem kategorier beskrevs i studien: brist på kunskap, brist att bedöma 

akut försämring, brist att söka råd, bristande organisation och brist på samarbete 

mellan oerfaren läkare och läkarens handledare.  

 Läkare under utbildning och även legitimerade sjuksköterskor saknar ibland den 

skicklighet som behövs för att upptäcka kritiskt sjuka patienter på vårdavdelning. De 

sjukaste patienterna förflyttas till intensivvårdsavdelning vilket resulterar i att 

vårdpersonal ofta brister i självförtroende när det gäller att hantera dessa patienter. Att 

upptäcka och behandla kritiskt sjuka patienter är ett bekymmer eftersom det 
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vanligtvis är ansvarig sjuksköterska och läkare under utbildning som arbetar närmast 

patienten (Smith & Kause, 2006). Att observera, värdera, prioritera och vid behov 

åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd är något 

som beskrivs i kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Cox, James och Hunt (2006) beskrev i sin studie att sjuksköterskor på vårdavdelning 

upplevde en maktlöshet vid försämrat tillstånd hos den enskilde patienten. Det 

försämrade tillståndet kan ske snabbt vilket kan orsaka stress hos sjuksköterskor då 

de har ansvar för flera patienter. Sjuksköterskorna i studien uttryckte även en 

osäkerhet i samband med avancerad medicinskteknisk utrustning på vårdavdelning. 

De upplevde att de ibland saknade förståelse för kliniska observationer och vad 

observationerna gav uttryck för.  De beskrev ett behov av kontinuerlig utbildning i 

kliniska färdigheter och stöd i samband med vård av kritiskt sjuka patienter. Trots att 

de uttryckte behov av utbildning hade de svårt att identifiera sina egna 

inlärningsbehov. 

1.2 Mobil Intensivvårdsgrupp 

Ambulerande intensivvårdsteam har sedan 1990-talet utvecklats för att förbättra 

möjligheten att tidigt upptäcka och behandla svikt i vitala funktioner hos patienter på 

vårdavdelning. Intensivvårdsteam har under åren utvecklats i olika länder. Sedan den 

första konsensuskonferensen i Chicago är samlingsnamnet för ambulerande 

intensivvårdsteam Rapid Response System (RRS). Sammansättningar av team har 

utvecklats olika beroende av land och sjukhus. De mest förekommande 

sammansättningar av team enligt litteraturen är: Medical Emergency Team (MET), 

Rapid Response Team (RRT) och Critical Care Outreach (CCO) (DeVita et al., 2006) 

(Se Tabell 1). 
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Tabell 1 Sammansättningar av team.  

(X innebär att personalkategorin alltid ingår i teamet (X) innebär att personalkategorin inte alltid ingår 

i teamet). 

Rapid Response 

System 

Läkare  Intensivvårds-

sjuksköterska 

MET X (X) 

RRT (X) X 

CCO  X 

 

Det första ambulerande intensivvårdsteamet startades i Australien på 1990-talet och 

metoden kallades där för Medical Emergency Team (Andersson, Olsson, Hvarfner & 

Engström, 2006). Ambulerande intensivvårdsteam och olika bedömningskriterier 

infördes för att kunna identifiera hotande svikt i vitala funktioner. Läkare och 

sjuksköterskor på vårdavdelningar skulle därmed få ett redskap för att skapa 

möjligheter att sätta in åtgärder tidigt i förloppet. Även stöd från intensivvårdsläkare 

erbjöds för att kunna vårda den kritiskt sjuke patienten (Parr, Hadfield, Flabouris, 

Bishop & Hillman, 2001). Efter konsensuskonferensen i Chicago fastställdes att 

Medical Emergency Team ska bestå av en läkare med intensivvårdskompetens. 

Tanken är att intensivvård skulle kunna påbörjas på avdelningen som kontaktar 

Medical Emergency Team (DeVita et al., 2006).  

Rapid Response Team kan definieras som en länk mellan intensivvårdsavdelning och 

vårdavdelning. Riskpatienterna identifieras av vårdavdelningens personal med hjälp 

av bedömningskriterier. Teamets sammansättningar varierar men inkluderas ofta av 

en intensivvårdssjuksköterska som ansvarar för teamet. Rapid Response Team kan 

hjälpa till att stabilisera den sviktande patienten och om behov finns för fortsatt 

avancerad vård, kan patienten snabbt överföras till intensivvården (DeVita et al., 

2006). 

Critical Care Outreach består alltid av en intensivvårdssjuksköterska som ansvarar 

för teamet (DeVita et al., 2006). Intensivvårdssjuksköterskans roll i teamet varierar 

beroende på vid vilket sjukhus teamet har etablerats. Vid likhet med Medical 

Emergency Team och Rapid Response Team arbetar några intensivvårdssjuksköterskor 

med identifiering av riskpatienter på vårdavdelning. På andra sjukhus fokuserar 
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intensivvårdssjuksköterskor på utbildning av vårdavdelningens personal eller 

prioriterar uppföljning av utskrivna intensivvårds patienter på vårdavdelning 

(Richardson, Burnand, Colley & Coulter, 2004). 

I Sverige infördes första gången ambulerande intensivvårdsteam som benämns som 

Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) på Lunds Universitetssjukhus 2003 (Andersson et 

al., 2006). Mobil Intensivvårdsgrupp påminner om Medical Emergency Team då 

teamet består av en intensivvårdsläkare. I Sverige ingår även en 

intensivvårdssjuksköterska i teamet. I Sverige definieras Mobil Intensivvårdsgrupp 

som följande: ”Syftet med Mobil Intensivvårdsgrupp är att identifiera kritiskt sjuka 

patienter på vårdavdelningar. MIG bygger på att förutse, förebygga, behandla och 

kommunicera enligt strukturerat prioriteringssystem” (Svensk Förening för Anestesi 

och Intensivvård [SFAI], 2009, s. 2).  

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har Mobil Intensivvårdsgupp funnits 

sedan 2005. Enligt deras verksamhetsplan är även ett av målen med Mobil 

Intensivvårdsgrupp att erbjuda intensivvårdskunnande och expertis för att höja 

kunskapsnivån på vårdavdelning (Martling et al., u.å.). 

1.3 Kriterier för kontakt med ambulerande intensivvårdsteam 

Kriterier för skattning av vitala parametrar hos patienten har utvecklats olika på olika 

sjukhus. Syftet är att skattningsverktyget skall fungera som ett stöd och uppmana 

personalen att bedöma vitala parametrar och därefter eventuellt konsultera ett 

ambulerande intensivvårdsteam. Att använda kriterier har visat sig reducera 

kommunikationsbarriärer mellan personal med mindre klinisk erfarenhet av svårt 

sjuka patienter och även att bidra till ett undervisningstillfälle (DeVita et al., 

2006). Ett välkänt skattningsverktyg är Modified Early Warning Score (MEWS) som 

baseras på avvikande vitalparametrar som poängsätts. Beroende på antal poäng över 

patientens tillstånd kan ambulerande intensivvårdsteam kontaktas. Ett annat 

skattningsverktyg är Medical Emergency Team ”calling criteria”. Där ingår förutom 

avvikande vitala parametrar intuition som en indikation för kontakt (Cretikos & 

Bellomo, 2006) (Bilaga 1). 

1.4 Erfarenheter av ambulerande intensivvårdsteam 

Införande av Medical Emergency Team har ändrat kulturen mellan vårdavdelning och 
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intensivvårdsavdelning på vissa sjukhus. I stället för att arbeta bakom stängda dörrar 

på intensivvårdsavdelningen hjälper intensivvårdsläkaren och 

intensivvårdssjuksköterskan även till att vårda kritiskt sjuka patienter på 

vårdavdelning (Jones & Bellomo, 2006b). Medical Emergency Team minskar därmed 

de barriärer som tidigare har upplevts mellan intensivvård och vårdavdelning (Jones 

et al., 2006a).  

Efter införandet av Medical Emergency Team har flera sjukhus rapporterat att antalet 

hjärtstopp har reducerats (Buist et al., 2002; Offner, Heit & Roberts, 2007; Mailey et 

al., 2006; Bellomo et al., 2004: Konrad et al., 2010). Det har även visat sig att flera 

sjuksköterskor på vårdavdelning är positivt inställda till införandet av Medical 

Emergency Team (Salamonson et al., 2006; Galhotra et al., 2005). En del 

sjuksköterskor upplever också att deras arbetsmiljö och omhändertagande av 

patienten förbättrats (Galhotra et al., 2005).  

Sjuksköterskor på vårdavdelning uttrycker att de får tillträde till medicinsk expertis 

vid akuta situationer när Medical Emergency Team kommer till vårdavdelningen.  

Sjuksköterskorna upplever även att Medical Emergency Team fungerar som stöd då 

de är oroliga eller missnöjda med medicinsk behandling som är ordinerad av ansvarig 

läkare eller när ansvarig läkare inte kan konsulteras (Salamonson et al., 2006). 

Flera studier har visat att intensivvårdssjuksköterskorna som ingår i Critical Care 

Outreach undervisar vårdavdelningens personal vid uppdraget. De tillför därmed 

intensivvårdskunnandeexpertis (Richardsson et al., 2004; Valentine & Skirton, 2006; 

Dawson & McEwen, 2006; Chellel, Higgs & Scholes, 2006). Vårdavdelningens 

personal beskriver även att de har utvecklat bättre färdigheter, ökad kunskap och ökat 

stöd i samband med uppdraget (Richardsson et al., 2004; Valentine & Skirton, 2006). 

Sjuksköterskor på vårdavdelning kan vara oerfarna och ofta sakna stöd i samband 

med vård av kritiskt sjuka patienter. Critical Care Outreach kan därmed få en 

stödjande funktion för sjuksköterskor på vårdavdelningen genom 

bedsideundervisning anser Chellel et al. (2006). 

1.5 Bedsideundervisning - ett tillfälle att förmedla kunskap? 

När MIG konsulteras till vårdavdelning kan patienternas tillstånd och eventuella 

åtgärder fungera som en kompetenshöjande bedsideundervisning för 

vårdavdelningens personal (Nordlund & Joelsson-Alm, 2009). Begreppet 
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bedsideundervisning syftar till undervisning som sker i närvaro av patienten (Aldeen 

& Gisondi, 2006). Bedsideundervisning är en grundläggande metod för klinisk 

undervisning. Det är många färdigheter som inte kan undervisas i ett klassrum och 

behöver närvaro av en patient (Ramani, 2003). Stone (1995) hänvisar till Sir William 

Oslers (1849-1919) uttalande att ”medicinsk kunskap undervisas vid sängkanten och 

inte i klassrummet”. I en studie av Williams, Ramani, Fraser och Orlander (2008) 

framkom det att flera studenter som läste medicin beskrev bedsideundervisning som 

värdefullt för att lära sig nödvändig klinisk skicklighet. Enligt Aldeen och Gisondi 

(2006) förbiser studenter inom medicin ofta ovanliga och diskreta kliniska fynd. 

Sådana fynd kan bidra till ett minnesvärt undervisningstillfälle när en undervisande 

läkare diskuterar uttrycken av sjukdom hos patienten. 

1.6 Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Enligt SFS (2006:1053) ska en specialistsjuksköterska kunna visa vårdpedagogisk 

förmåga, visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och 

hälsoarbetet. En specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård ska även 

kunna visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla 

organsystem och vid behov initiera och självständigt kunna utföra medicinska 

åtgärder. 

En intensivvårdssjuksköterska ska även kunna arbeta med konsultation där han/hon 

skall kunna ge råd, stöd och fungera som resurs till vårdavdelningar. Detta för att den 

kritiskt sjuke patienten skall få det optimala omhändertagandet i hela vårdförloppet. 

Denna konsultation skulle kunna vara genomförbar vid ett MIG tillfälle 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård [ANIVA], 2009). 

2 PROBLEMFORMULERING 

Forskning utförd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har visat att antalet 

hjärtstopp har reducerats med 25 procent sedan införandet av Mobil 

Intensivvårdsgrupp (Konrad et al., 2010). Ett av målen med Mobil 

Intensivvårdsgrupp är att erbjuda intensivvårdskunnande och expertis för att höja 

kunskapsnivån på vårdavdelning. Det har inte utvärderats om Mobil 

Intensivvårdsgrupp fungerar som ett tillfälle till bedsideundervisning. Vi är 

intresserade av att utvärdera om sjuksköterskor på vårdavdelning som närvarat vid 
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MIG tillfälle upplever att MIG fungerar som ett tillfälle till bedsideundervisning och 

om kunskap förmedlas i samband med MIG på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna.  

3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera om sjuksköterskor på vårdavdelning 

upplever att MIG fungerar som ett tillfälle till bedsideundervisning och om kunskap 

förmedlas i samband med MIG. 

4 METOD 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en strukturerad intervju kombinerad med 

tre öppna frågor. Den strukturerade intervjuformen följer ett fast utfrågningsmönster 

där frågorna har samma karaktär och ordningsföljd för samtliga respondenter och 

påminner om enkätmetoden (Notter & Hott, 1994).  

4.1 Urval          

Det ideala hade varit att göra ett slumpmässigt urval av de sjuksköterskor som 

närvarat vid MIG tillfällen sedan 2005. Detta går inte att genomföra eftersom det inte 

finns data registrerat över vilka sjuksköterskor och i vilken omfattning de varit 

närvarande. Det är teoretiskt möjligt att göra ett slumpmässigt urval av de närvarande 

under denna femårsperiod. Detta skulle i så fall ske i två steg. Först måste ett register 

skapas över alla de sjuksköterskor som tjänstgjort under perioden. Därefter skulle ett 

frågeformulär skickas ut till alla med frågan om de varit närvarande vid ett MIG 

tillfälle. Här får man alltid att räkna med ett visst bortfall. De sjuksköterskor som 

registreras blir urvalsramen (Trost, 2007).  Därefter skulle ett slumpmässigt urval 

genomföras. Detta var ur praktisk synpunkt omöjligt att genomföra. Vi har därför 

begränsat undersökningen till ett subjektivt urval. Urvalet blir därmed de som bedöms 

ha värdefull data för undersökningens syfte (Denscombe, 2009). Undersökningens 

urvalsram är de sjuksköterskor som var i tjänst, under perioden 1-4 februari 2010 på 

de fem avdelningar som hade kontaktat MIG vid flest tillfällen sedan MIG 

verksamheten startades 2005 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  
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4.2 Frågeformuläret 

Efter litteraturgenomgång av ämnet utformades frågeformulär (Bilaga 2) med totalt 

tio frågor. Sju slutna frågor kompletterades med tre öppna frågor varav en av dessa 

gav utrymme för övriga kommentarer. Enligt Trost (2007) kan många värdefulla 

synpunkter uttryckas av intervjupersonen via en sådan fråga. Även de öppna frågorna 

ger respondenten möjlighet att bättre beskriva en situation fritt med egna ord 

(Hansagi & Allebeck, 1994). Demografisk data utgjordes av yrkesverksamma år som 

sjuksköterska.   

4.3 Test av frågeformuläret 

Enligt rekommendation av Hansagi & Allebeck (1994) testades frågeformuläret. 

Detta utfördes på två sjuksköterskor som hade arbetat på vårdavdelning på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna och hade närvarat vid MIG tillfällen mer än fyra gånger. 

Frågeformuläret kompletterades med en fråga och en valdes bort efter testet för att 

bättre stämma överens med undersökningens syfte.   

4.4 Genomförande och analys 

Undersökningen utfördes på de sjuksköterskor som var i tjänst, under perioden 1-4 

februari 2010 på de fem avdelningar som hade kontaktat MIG vid flest tillfällen sedan 

MIG verksamheten startades 2005 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, totalt 

kunde 52 sjuksköterskor ingå. Chefsjuksköterskan på de fem utvalda avdelningarna 

informerade sjuksköterskorna om undersökningens genomförande och syfte vid 

morgonmötet under de aktuella dagarna. Det externa bortfallet blev totalt fem 

sjuksköterskor. Två sjuksköterskor avböjde att delta då de ansåg att de inte hade något 

att tillföra och tre sjuksköterskor ville delta i undersökningen men hade inte 

medverkat vid något MIG tillfälle. Totalt intervjuades 47 sjuksköterskor. Intervjuerna 

utfördes i tillgängliga rum på de vårdavdelningar som deltog i undersökningen.  De 

sjuksköterskor som valde att delta i undersökningen informerades både skriftligt och 

muntligt om undersökningens syfte. Det tydliggjordes även att sjuksköterskorna som 

valde att delta i undersökningen hade full rätt att avbryta sin medverkan i 

undersökningen utan anledning under själva genomförandet (Hansagi & Allebeck, 

1994).  

Enligt Notter och Hott (1996) har forskaren vid en strukturerad intervju möjligt att 
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förtydliga frågor och svar om dessa inte är begripliga. Begreppet bedsideundervisning 

kunde definieras till varje intervjuperson. Vid den strukturerade intervjun samtalade 

en av författarna med intervjupersonen och medförfattaren skrev ned svaren på 

frågeformuläret. Detta gav en möjlighet att förtydliga eventuella oklarheter.  

Svaren från varje respondent skrevs ned och varje enkät fick ett löpnummer för att 

kunna identifiera varje formulär utan att identifiera någon person (Ejlertsson, 2005).   

All kvantitativ data sammanställdes och illustrerades med hjälp av deskriptiv statistik 

och redovisades i figurer i resultatet med förtydligande text (Polit & Beck, 2008). 

Trots att materialet bestod av ett subjektivt urval utfördes chi-tvåtest. Insamlade data 

grupperades efter antal yrkesverksamma år som sjuksköterska. Grupperna delades in i 

de sjuksköterskor som hade arbetat i mindre än fem år respektive fem år eller mer.  

Alla svarsalternativ från de öppna frågorna skrevs därefter ut för att kunna skapa en 

överblick över svaren. Svaren från de öppna frågorna lästes därefter igenom både 

enskilt och tillsammans av författarna för att få en helhetsbild. Därefter delades 

svaren för de öppna frågorna in i olika grupper och räknades ihop (Ejlertsson, 2005; 

Jacobsen, 2007). De öppna frågorna illustrerades sedan med hjälp av utvalda citat för 

att exemplifiera respondenternas upplevelser och åsikter. 

5 ETISKA ASPEKTER 

Etisk självgranskning utfördes och godkändes av Röda Korsets Högskola innan 

studien startades 21 januari 2010, Diarienummer: 16/2010. Samtliga 

verksamhetschefer och chefsjuksköterskor på de fem vårdavdelningar där 

undersökningen önskades genomföras kontaktades. Verksamhetscheferna godkände 

genomförandet av undersökningen. Därefter godkändes genomförandet av 

undersökningen via muntlig kontakt med ansvarig chefsjuksköterska. Respondenterna 

blev informerade om undersökningens syfte och metod och att deltagandet var 

frivilligt. Detta utfördes skriftligt (Bilaga 3) och muntligt till deltagarna innan 

undersökningens start. Respondenterna informerades om att all insamlad data 

behandlades på ett konfidentiellt sätt vilket är viktig information enligt Notter och 

Hott (1996). Det tydliggjordes att svaren inte skulle kunna härledas till en specifik 

vårdavdelning och att författarna inte var anknutna till MIG verksamheten. Detta i 

enlighet med Denscombe (2004) som påpekar att respektera de rättigheter och 

intressen hos de människor som är involverade i forskningen är av stor vikt. Det är 
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absolut nödvändigt att behandla människor och information på ett sätt som inte ger 

skadliga återverkningar från samarbetet med forskningen. 

6 RESULTAT 

Totalt 47 sjuksköterskor deltog i undersökningen. Den yrkesverksamma tiden inom 

sjuksköterskyrket varierade från sju månader till 33,5 år. Medianen var tre år som 

yrkesverksam sjuksköterska. 

Majoriteten av alla sjuksköterskor ansåg att de hade lärt sig något från MIG tillfället. 

Sex sjuksköterskor ansåg inte att de hade lärt sig något och av dessa sjuksköterskor 

hade hälften arbetat i mindre än fem år och hälften hade arbetat i fem år eller mer. Av 

dessa sex sjuksköterskor ansåg fyra att de inte heller upplevde att MIG tillfället 

fungerade som bedsideundervisning (Figur 1). 

 

 

Figur 1: Kunskap från MIG tillfället 

 

22 av de tillfrågade sjuksköterskorna upplevde MIG tillfället som 

bedsideundervisning. Av dessa svarade elva att de alltid upplevde 

bedsideundervisning när MIG kom till avdelningen, nio sjuksköterskor svarade ofta 

och två svarade ibland. 21 sjuksköterskor upplevde att MIG tillfället inte fungerade 

som bedsideundervisning. Fyra sjuksköterskor valde att svara både ja och nej på 

frågan (Figur 2). 
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Figur 2: Sjuksköterskors upplevelser om MIG tillfället fungerar som bedsideundervisning? 
 

I figur tre redovisas antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och inställning till 

om MIG är ett tillfälle till bedsideundervisning eller inte. Av de 22 sjuksköterskor 

som upplevde att MIG tillfället fungerade som bedsideundervisning hade 16 

sjuksköterskor arbetat mindre än fem år. Resten hade arbetat i fem år eller mer.  

Av de 21 sjuksköterskor som inte upplevde att MIG tillfället fungerade som 

bedsideundervisning hade elva sjuksköterskor arbetat i mindre är fem år. De övriga 

hade arbetat i fem år eller mer. De fyra sjuksköterskor som svarade både ja och nej 

redovisades inte i resultatet i figur tre. 

 

 

Figur 3: Yrkesverksamma år som sjuksköterska och inställning om MIG är ett tillfälle till 

bedsideundervisning? 
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Sambandet mellan inställning till MIG som tillfälle till bedsideundervisning och 

yrkesverksamma år som sjuksköterska testades med ett chi-tvåtest och visade sig inte 

vara statistiskt signifikant (dock var det signifikant på nivån p =0.084). 

Även sambandet mellan inställning till bedsideundervisning och om sjuksköterskorna 

ansåg att de hade lärt sig något av MIG och av vem i teamet chi-tvåtestades men inga 

test gav något signifikant resultat.  

6.1 Fungerande bedsideundervisning 

De sjuksköterskor som upplevde att MIG var ett tillfälle till bedsideundervisning fick 

en möjlighet att förtydliga exempel när bedsideundervisning fungerade. Av de 22 

sjuksköterskor som upplevde att MIG tillfället fungerade som bedsideundervisning 

beskrev 18 sjuksköterskor en situation där undervisning sker i närvaro av patienten. 

Att känna delaktighet och arbeta tillsammans var också något som beskrevs som en 

del i bedsideundervisningen. En sjuksköterska framhöll även att de själva måste vara 

aktiva och ställa frågor för att få svar. 

”Vi hade en patient som hade ett Hb på 40, MIG läkaren kom och undervisade 

väldigt bra, till och med i korridoren på väg upp till CIVA” (respondent nr. 37) 

”Jag har sagt till sjuksköterskor som går på inskolning att det är bara att ställa sig 

vid MIG och lyssna, då lär du dig jättemycket” (respondent nr. 1) 

MIG tillfället kan ibland vara akut och därför inte fungera som bedsideundervisning 

upplever en sjuksköterska. Uppföljning eller utvärdering efter själva MIG tillfället när 

tid finns beskrevs av två sjuksköterskor som bedsideundervisning. Tre sjuksköterskor 

uttrycker att tillfället till bedsideundervisning är personbundet. Tillfälle till 

bedsideundervisning är beroende av vilken läkare och sjuksköterska som kommer 

anser dessa sjuksköteskor. 

”Vissa läkare stannar efteråt och går igenom patienten och planen. Det känns som att 

man får en större förståelse för situationen” (respondent nr. 40) 
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6.2 Icke- fungerande bedsideundervisning 

De 21 sjuksköterskor som inte upplevde att bedsideundervisningen fungerade fick en 

möjlighet att förtydliga exempel när bedsideundervisning inte fungerade. Även dessa 

sjuksköterskor upplevde att det kan vara personbundet. Fem sjuksköterskor uttryckte 

att med rätt läkare eller sjuksköterska kan MIG tillfället fungera som 

bedsideundervisning men anser att det oftast inte fungerar.           

”Det beror på vem som kommer. En del läkare är väldigt pedagogiska och förklarar 

hur de tänker” (respondent nr. 23) 

Tio sjuksköterskor upplevde att MIG ofta övertar situationen och tre upplevde att 

MIG förflyttade patienten till en annan vårdavdelning. Bristande kommunikation var 

också något som framhölls av två sjuksköterskor.  

”När de kommer tar de över situationen, tar kommandot” (respondent nr. 10) 

”Ofta när MIG kommer tar de med sig patienten härifrån” (respondent nr. 38) 

Tre sjuksköterskor upplevde att stressade situationer är ett hinder för 

bedsideundervisning. Sex sjuksköterskor upplevde att MIG ger order och direktiv i 

stället för bedsideundervisning. 

”De talar aldrig om varför de gör en åtgärd. Dom gör bara sitt utan att förklara” 

(respondent nr. 16) 

”Ju mer krisartad situationen är så blir det mer order än undervisning”  

(respondent nr. 43) 

Ett önskemål som framkom från en sjuksköterska var att MIG borde resonera om hur 

de skall förmedla kunskap. Samma respondent uttryckte att han/hon inte visste att 

MIG hade som mål att undervisa. 

6.3 Vem förmedlade kunskapen? 

Det framkom att 29 sjuksköterskor hade lärt sig något av läkaren från MIG. En 
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sjuksköterska uttryckte att han/hon hade lärt sig något från 

intensivvårdssjuksköterskan från MIG och elva tyckte att de hade lärt sig av både 

intensivvårdssjuksköterskan och läkaren från MIG (Figur 4). 

 

Figur  4: Vem förmedlade kunskapen? 

 

Tre sjuksköterskor som medverkat vid MIG tillfällen kommenterade att 

intensivvårdssjuksköterskan som medverkade vid MIG tillfället upplevdes som 

passiv. Två av dessa sjuksköterskor framhöll att intensivvårdssjuksköterskan var mer 

aktiv vid akuta sammanhang, annars passiv. En sjuksköterska uttryckte en önskan om 

att hon/han skulle vara mer framträdande.  

”MIG sjuksköterskan gör väldigt lite, vid akuta situationer är hon aktiv annars står 

hon mest och dokumenterar” (respondent nr. 44) 

6.4 Förmedlad kunskap från MIG 

Av de 41 sjuksköterskor som svarade ja på frågan om de hade lärt sig något från MIG 

så kunde nio inte ge något konkret exempel. De övriga 32 kunde däremot ge ett eller 

flera konkreta exempel.  

Vätske- och elektrolytbalansen och läkemedel 

14 sjuksköterskor beskrev att de lärde sig något om vätske- och elektrolytbalansen 

och läkemedeladministration i samband med att MIG kom till vårdavdelningen.  

”Smågrejor som hur man ska koppla vätskor sådant man läst i teorin men de 
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förklarar i praktiken” (respondent nr. 34)    

Agerande och resonemang kring patienten 

Det framkom även att sju sjuksköterskor hade lärt sig något av att medverka vid MIG 

tillfället. De uttryckte att de hade lärt sig något i samband vid MIG tillfällets agerande 

och resonemang kring den kritiskt sjuke patienten. En sjuksköterska beskrev att vid 

liknande patientfall kunde han/hon själv börja med åtgärder innan MIG kommer.  

”Man lär sig att se hur de agerar och när jag sedan har haft ett liknande fall kan jag 

själv börja med vissa åtgärder innan de kommer” (respondent nr. 40) 

 

Respiratoriska problem 

Att vårda patienter med andningsproblematik var något som sex sjuksköterskor ansåg 

att de hade fått mer kunskap om i samband med MIG tillfället. Två sjuksköterskor 

uttryckte att de hade lärt sig mer om att tolka en blodgas. MIG tillfället gav kunskap 

om inställningar på andningsunderstödjande apparatur framhöll fyra sjuksköterskor.  

”Om andningsproblematik, han lyssnade och sa att det lät tyst- förklarade hur han 

tänkte då och vilka åtgärder han tänkte göra. Det var väldigt lärorikt”  

(respondent nr. 39) 

Vitala parametrar 

Fem sjuksköterskor beskrev att de hade lärt sig vikten av vitala parametrar i samband 

med MIG tillfället. Två sjuksköterskor framhöll vikten av att kontrollera 

andningsfrekvens. 

”Man lär sig mer att man ska tänka på att kolla vissa parametrar innan man ringt” 

(respondent nr. 14) 

6.5 Övriga åsikter  

Nästan hälften av sjuksköterskorna uttryckte att de var nöjda med MIG och att det är 

bra att de finns. Flera sjuksköterskor ansåg att MIG är en trygghet och resurs då svårt 

sjuka patienter ofta behandlas på vårdavdelningar. Några sjuksköterskor upplevde 
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också att de fick ett bra bemötande av MIG och att MIG fungerade bra som 

rådgivning.  Sex sjuksköterskor beskrev en frustration över frånvaro av ansvarig 

läkare på vårdavdelning och att MIG vill att ansvarig läkare skall medverka vid MIG 

uppdraget. En sjuksköterska upplevde att ansvarig läkare ville vårda patienten själv 

vilket gjorde att MIG då kommer försent. 

”Ofta om man ringer MIG vill de ofta att jouren också ska komma och ibland ringer 

vi ju MIG för att jouren inte kan komma. Vi ska ju få ringa på intuition” 

 (respondent nr. 36) 

”Ansvarig doktor håller patienten, man vill inte trampa någon på tårna. MIG 

kommer då ofta försent, patienten hinner krascha” (respondent nr. 2) 

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Ett frågeformulär kombinerat med slutna och öppna frågor utformades för kunna 

utvärdera om MIG tillfället fungerade som bedsideundervisning. Det ideala hade varit 

att använda sig av ett validerat frågeformulär. Tyvärr gick det inte att hitta någon som 

passade in på det specifika ämnesvalet. Därför utformades ett eget frågeformulär och 

en provundersökning utfördes på två sjuksköterskor. Att genomföra en 

provundersökning kan enligt Hansagi och Allebeck (1994) bidra till att instrumentet 

och tillvägagångssättet förbättras. 

Då svarsalternativen är lika på de slutna frågorna kan svaren utgöra en grund för 

slutsatser om kvantiteter (Lantz, 2007). Fasta svarsalternativ kan dessvärre begränsa 

respondentens svar. Genom att de tillfrågade bara kan välja bland givna alternativ kan 

mängden ”ny information” bli begränsad. Öppna frågor kan däremot ofta ge utrymme 

hos respondenten att uttrycka känslor och åsikter (Hansagi & Allebeck, 1994). Vid 

enkätmetoden finns det en risk med öppna frågor. Svarsbortfallet på sådana frågor, 

det så kallade interna eller sekundära bortfallet kan även bli mycket stort och det kan 

vara svårt att förstå innebörden i de skrivna svaren (Trost, 2007).  

För att undvika eventuellt svarsbortfall valdes en strukturerad intervju. Att använda 

sig av denna metod visade sig vara bra för att kunna utvärdera undersökningens syfte. 
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Svarsfrekvensen blev troligtvis högre med den valda metoden än vid utdelning av ett 

enkätformulär (Denscombe, 2009). Vid genomförandet av intervjun fick 

respondenterna möjlighet att fråga vid eventuella oklarheter i de ställda frågorna 

vilket inte hade varit möjligt vid enkätformulär (Notter & Hott, 1994). 

Respondenterna behövde inte heller skriva ned svaren vilket resulterade i att 

datainsamlingen blev mer detaljerad och fyllig (Denscombe, 2009).  

Vid intervjuer kan dock den som blir intervjuad påverkas. Detta kallas för intervjuar- 

eller observatöreffekt. Den intervjuades uttalande kan bli påverkade av intervjuarens 

identitet (Denscombe, 2009). Det tydliggjordes därför att författarna inte var anslutna 

till MIG verksamheten för att inte påverka respondenternas svar. Det finns även en 

risk att arbeta efter ett enkätformulär då respondenterna kan ge svar som de tror 

förväntas och inte som de verkligen upplever (Polit & Beck, 2008; Hansagi & 

Allebeck, 1994).  

Undersökningens enda bakgrundsvariabel var antal yrkesverksamma år som 

sjuksköterska. I en studie av Cioffi (2000) fick endast sjuksköterskor som arbetat i 

fem år eller mer delta. Det ansågs att dessa sjuksköterskor hade en klinisk erfarenhet 

och därför utvecklat en expertis inom ämnet. Utifrån Cioffis (2000) studie delades 

bakgrundsvariabeln i denna undersökning in i två grupper för att kunna jämföra de 

sjuksköterskor som hade mer klinisk erfarenhet och mindre klinisk erfarenhet. 

Åldersgrupperna delades in i de sjuksköterskor som hade arbetat i mindre än fem år 

respektive fem år eller mer. På grund av materialets storlek prioriterades 

bakgrundsvariabeln yrkesverksamma år som sjuksköterska framför könstillhörighet. I 

en framtida större studie bör genusperspektivet ingå då det är intressant att se om 

detta påverkar resultatet.  

Trots att materialet bestod av ett subjektivt urval utfördes ett antal statistiska test, chi-

tvåtest av fyrfältstabeller. Inga test gav några signifikanta resultat. Sambandet mellan 

yrkesverksamma år som sjuksköterska och attityd till MIG som ett tillfälle till 

bedsideundervisning hade p=0,084 vilket ger en indikation på ett samband som kan 

vara av intresse för fortsatta studier (Denscombe, 2009). 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att utvärdera om sjuksköterskor på vårdavdelning 

upplever att MIG fungerar som ett tillfälle till bedsideundervisning och om kunskap 

förmedlas i samband med MIG. 

Av resultatet framkom det att flertalet av de tillfrågade sjuksköterskorna upplevde att 

MIG tillfället fungerade som bedsideundervisning. Flera av sjuksköterskorna beskrev 

att MIG förklarade och undervisande i närvaro av patienten. Detta är något som 

stämmer överens med begreppet bedsideundervisning enligt Aldeen och Gisondi 

(2006). Av resultatet framkom det även att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att 

det hade lärt sig något från MIG tillfället. Detta är något som överensstämmer med en 

studie av Jones et al., (2006a) där det framkom att 71 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna hade lärt sig att ge bättre behandling till sjuka patienter på 

vårdavdelningen.  

Det framkom att förmedlad kunskap från MIG var något som de flesta sjusköterskor 

kunde ge ett eller flera exempel på. Vikten av att kontrollera vitala parametrar var 

bland annat kunskap som förmedlats från MIG tillfället. Enligt en litteraturstudie av 

Jones, King & Wilson (2009) är det av stor vikt att sjuksköterskor på vårdavdelning 

reagerar på förändringar i vitala parametrar för att kunna förebygga eller reducera 

skadliga händelser. I en studie av Salamonson et al. (2006) framkom det att fördelen 

med Medical Emergency Team var att de erbjöd sjuksköterskor på vårdavdelning 

tillgång till expertis om hur man skall hantera akuta situationer. Detta stämmer 

överens med resultatet då flera sjuksköterskor upplevde att de har lärt sig något av 

hur MIG agerade och resonerade kring patienten. En sjuksköterska i undersökningen 

beskrev hur teoretisk kunskap förtydligades i praktiken vid MIG tillfället, något som 

stämmer överens med Ramini (2003) som påpekar att många färdigheter inte kan 

undervisas i ett klassrum utan behöver närvaro av en patient.  

Resultatet visade att det var fler sjuksköterskor som hade arbetat i mindre än fem år 

som upplevde att MIG var ett tillfälle till bedsideundervisning, än sjusköterskor som 

arbetat i fem år eller mer. Detta resultat var dock inte statistiskt signifikant, men värdet 

p=0,084 visar en tendens. Cioffi (2000) valde i sin studie att endast tillfråga de 

sjuksköterskor som hon bedömde som experter och valde därför de sjuksköterskor som 

hade arbetat i fem år eller mer. Cioffi (2000) refererar till Benner (1993) angående 

definitionen på en expertsjuksköterska. Enligt Benner (1993) är en klinisk expert en 
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sjuksköterska som gör kliniska bedömningar eller löser kliniskt försvårade situationer 

med framgång. Flera sjuksköterskor i vår underökning som hade arbetat i fem år eller 

mer upplevde både att de hade lärt sig något från MIG samt att MIG var ett tillfälle till 

bedsideundervisning. Detta trots att dessa sjuksköterskor anses vara experter enligt 

Cioffi (2000). Att vårda kritiskt sjuka patienter kan vara svårt även efter många 

yrkesverksamma år. Kan det vara så att även en erfaren sjuksköterska saknar viss 

kunskap vid akuta situationer och därför upplever att han/hon erhåller kunskap vid 

MIG tillfället? Enligt Benner (1993) kan varje sjuksköterska som kommer till en klinisk 

miljö där han/hon saknar erfarenhet hamna på novisens (nybörjarens) prestationsnivå 

om målen och medlen för omvårdnad är obekanta. Det var ändå fler sjuksköterskor som 

hade arbetat i mindre än fem år i vår undersökning som upplevde att MIG var ett 

tillfälle till bedsideundervisning än de som hade arbetat i fem år eller mer. Enligt 

Benner (1993) kan en sjuksköterska som är nybörjare sakna erfarenheter i de situationer 

de möter. En novis undervisas i olika situationer som är nödvändiga för utveckling av 

kliniska färdigheter. Detta kan kanske förklara att de sjuksköterskor som hade arbetat i 

mindre än fem år var mer mottagliga för bedsideundervisningen som resultatet visade. 

Av resultatet framkom det att MIG förmedlade kunskap men förvånande är att nästan 

hälften av sjuksköterskorna ändå inte upplevde bedsideundervisning. Vad kan orsaken 

till detta vara? Flera sjuksköterskor upplevde att MIG kom till vårdavdelningen och 

övertog situationen. Några sjuksköterskor framhöll även att bristande kommunikation 

var en orsak till att bedsideundervisning inte fungerade. I en litteraturstudie av Jones 

et al. (2009) framkom det att när Medical Emergency Team övertog situationen utan 

att kommunicera med sjuksköterskor på vårdavdelningen resulterade detta i att 

sjuksköterskor upplevde en nedsatt förmåga och en rädsla för att bli kritiserad för 

bristande behandling av patienten. Även i en studie av Bertaut, Campell och Goodlett 

(2008) framkom det att Medical Emergency Team ibland övertog situationen utan att 

inkludera ansvarig sjuksköterska.  

Duncan (2006) anser att det är viktigt att Medical Emergency Team inte övertar 

vårdandet av den försämrade patienten. Det är däremot deras uppgift att tillsammans 

med sjuksköterskan på vårdavdelning behandla patienten för att förhindra försämring. 

Sjuksköterskan som ibland har vårdat en patient i flera dagar kommer inte att lära sig 

något från denna händelse om de hamnar utanför situationen. I resultatet framkom det 

att stressande situationer kan vara ett hinder för bedsideundervisning. MIG ger då mer 

order och direktiv än bedsideundervisning. Kan det vara så att vid akuta situationer 
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finns det inte utrymme till bedsideundervisning och sjuksköterskan på 

vårdavdelningen blir inte heller involverad på ett optimalt sätt? Det skulle vara 

intressant att studera varför MIG tillfället ibland blir en stressad situation.  Av 

resultatet framkom frustration p.g.a. att ansvarig läkare ibland var frånvarande eller 

ville vårda patienten själv vilket gjorde att MIG då kom försent till vårdavdelningen. 

Finns det fler hindrande faktorer till varför MIG ibland kommer försent till 

vårdavdelningen?  

Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna i undersökningen ansåg att det var 

läkaren som förmedlade kunskapen. Endast en sjuksköterska ansåg att 

intensivvårdssjuksköterskan i MIG förmedlade kunskap självständigt. Det är 

anmärkningsvärt att så många sjuksköterskor anser att intensivvårdssjuksköterskan 

inte förmedlar kunskap. De flesta intensivvårdssjuksköterskor i Sverige har en 

specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård. En intensivvårdssjuksköterska 

har även erfarenhet av att arbeta med kritiskt sjuka patienter och innehar oftast en 

reell kompetens. Resultatet visade att några sjuksköterskor ansåg att 

intensivvårdssjuksköterskan var aktiv i akuta sammanhang, annars passiv. Vad beror 

detta på? Står intensivvårdssjuksköterskan i ”skuggan” av läkaren?  

Dawson och McEwen (2006) visar i sin studie att när intensivvårdssjuksköterskor 

självständigt är ansvariga för teamet förmedlas kunskap till sjuksköterskor på 

vårdavdelningen. Chellell et al. (2006) beskriver att tillfälle till bedsideundervisning 

sker när intensivvårdssjuksköterskan är engagerad i omhändertagande av patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan då bidra med råd baserad på intensivvårdskunnande 

och expertis.  

Critical Care Outreach beskrevs som en bro mellan sjuksköterskan på vårdavdelning 

och personalen på intensivvårdsavdelningen. Den undervisande rollen var också 

citerad av några sjuksköterskor som viktig (Valentine & Skirton, 2006; Top, Schultz, 

Jurrjens, Rommes & Spronk, 2006). Endacott och Chaboyer (2006) beskriver i sin 

studie den varierande rollen för intensivvårdssjuksköterskan inom Critical Care 

Outreach. Den så kallade förbindelsesjuksköterskan som beskrivs i studien har 

flertalet olika funktioner utöver de mer akuta uppdragen. Några exempel på 

förbindelsesjuksköterskans funktion är att medverka vid utskrivning av 

intensivvårdspatienter till avdelning. Uppföljning av patienten på vårdavdelning kan 

också vara en av uppgifterna som ingår i arbetet. Förbindelsesjuksköterskan 
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funktioner var även undervisning och stöd för sjuksköterskorna på vårdavdelningen. 

Att bidra med praktisk hjälp vid skötsel av t.ex. drän och trakeostomier var funktioner 

som även beskrevs. 

En intensivvårdssjuksköterska har som funktion och ansvar att bedöma, analysera, 

planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till kritiskt sjuka patienter 

enligt Stubberud (2009a). I stället för att arbeta bakom stängda dörrar på 

intensivvårdsavdelningen kan intensivvårdssjuksköterskan förmedla dessa kunskaper 

inom omvårdnad till sjuksköterskor på vårdavdelningen i samband med 

bedsideundervisning vid ett MIG tillfälle. 

7.3 Slutsats  

MIG är ett tillfälle till att förmedla kunskap. Även om MIG tillfället inte upplevs som 

bedsideundervisning av alla sjuksköterskor på vårdavdelning förmedlas ändå kunskap 

från MIG. De sjuksköterskor som hade arbetat i mindre än fem år upplevde i högre 

grad att MIG tillfället fungerade som bedsideundervisning. Men det är också intressant 

att även de sjuksköterskor som hade arbetat i fem år eller mer och anses vara experter 

upplevde tillförd kunskap från MIG tillfället. Förvånande var att de flesta 

sjuksköterskor på vårdavdelning inte upplevde att intensivvårdssjuksköterskan från 

MIG förmedlade kunskap. 

7.4 Förslag på vidare utveckling 

Tidigare forskning har visat att intensivvårdssjuksköterskan kan bidra med flera 

funktioner som kan bidra med kunskap till sjuksköterskor på vårdavdelning. Han/hon 

kan fungera som förmedlare av intensivvårdskunnande expertis både vid MIG 

tillfällen men även som en så kallad förbindelsesjuksköterska som kan ge stöd och 

råd vid icke akuta situationer. Det skulle vara intressant att studera intresset av 

Critical Care Outreach och eller förbindelsesjuksköterska på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna. På ett sjukhus där det infördes Critical Care Outreach 

bidrog detta med en tredjedels ökning av samtal till Medical Emergency Team (Story, 

Sheldon, Poustie, Colin-Thome & McNichol, 2004). Kan detta vara ytterligare en 

anledning till att tillvarata intensivvårdssjuksköterskans kompetens och införa ett 

team bestående av intensivvårdssjuksköterskor? 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 Bedömningskriterier 

MEWS  
Varje Intensivvårdsklinik definierar själv vilken poäng som krävs för att tillkalla MIG. 

 

 

 

MET  
Medical Emergency Team Calling (MET) (validerat enligt svenska förhållanden) Det räcker att ett 

kriterium är uppfyllt för att tillkalla MIG. 

 

Medical Emergency Team Calling Criteria (MET)  

Akuta förändringar i:  Symptom:  

Andningsfrekvens  Andningsfrekvens <8 eller > 30  

Puls  Puls < 40 eller >130  

Blodtryck  Syst BT < 90  

Neurologi  Plötslig oväntad medvetandesänkning  

Annat  Alla patienter som inte faller in i ovanstående 

kriterier men där du är allvarligt oroad över 

patientens tillstånd 

Källa: Svenska intensivvårdsregistret. www.icuregswe.org 

http://www.icuregswe.org/


 

30 

Bilaga 2  Frågeformulär                                       

 

1.      Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? _______ 

2.      Har du medverkat vid mobil intensivvårds grupp (MIG) tillfälle?   JA/NEJ 

3.      Om Ja, vid hur många tillfällen?________ 

4.      Upplever du att MIG tillfället fungerar som bedsideundervisning?  JA/ NEJ 

5.      Hur upplevde du detta. Kan du beskriva en situation? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6.      Om Ja, hur ofta?           Alltid      Ofta      Ibland   

7.      Lärde du dig något av MIG teamet? JA/NEJ  

8.      Om Ja, Ge exempel: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

9. Kunskap förmedlad av läkaren/sjuksköterskan/båda? 

10.  Övriga 

kommentarer:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

Frågeformulär NR:______________ 
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Bilaga 3 Deltagarinformation 

 

 
 

 
Deltagarinformation  
 

Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: MIG- ett tillfälle till bedsideundervisning? 

Området vi önskar studera är om sjuksköterskor på avdelningen upplever MIG uppdraget fungerar som 

bedsideundervisning? 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten D-nr 

16/2010 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående upplevelser och erfarenheter 

om MIG uppdraget fungerar som bedsideundervisning? 

 

Intervjun tar ca 5 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt 

och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om du 

väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt framtida 

omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  

 

Stockholm 2010- 01- 21 

 

 

 

    

Malin Conde     Anna Runström 

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxxx  

 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

 


