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SAMMANFATTNING 

Införandet av en mobil intensivvårdsgrupp (MIG) har visat sig ha goda resultat utomlands med 

minskade andningsstopp och mortalitet inom pediatrisk vård. Vid Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus i Solna, Sverige (ALB) finns långt framskridna planer på att starta en MIG-

verksamhet. Syftet med denna studie var att beskriva pediatriska patienter som faller in under 

potentiella MIG-kriterier innan inläggning på 

barnintensivvårdsavdelningen/barnintermediäravdelningen (BIVA/BIMA) på ALB. Studien 

gjordes retrospektivt genom journalgranskning av inskrivna pediatriska patienter på 

BIVA/BIMA under 2009. Totalt inkluderades 148 pediatriska patienter i åldern 0-18 år i 

studien. Resultat visade att Andningsbesvär var den vanligaste inskrivningsorsaken och att 

Andning var den vanligast förekommande kontaktorsaken. Provtagning var den mest 

förekommande åtgärden som utfördes på akutmottagningen/vårdavdelningen innan 

förflyttning till BIVA/BIMA. Slutsatsen blev att det skulle kunna finnas cirka 300 pediatriska 

patienter per år på ALB som skulle kunna vara aktuella för MIG-uppdrag. Det är en klar 

indikation för att starta en MIG-verksamhet på ALB för att minska inläggningar på 

BIVA/BIMA samt identifiera dessa pediatriska patienter i ett tidigt skede innan akut 

försämring. 

Nyckelord: Barnintensivvårdsavdelning (BIVA), Mobil intensivvårdsgrupp (MIG), Pediatriska 

patienter. 

 



ABSTRACT 

The implementation of Pediatric Medical Emergency Team (PMET) has proven to reduce 

respiratory arrest and mortality in Pediatric hospitals worldwide. At Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus in Solna, Sweden (ALB) there are advanced plans to start a PMET. The aim of 

this study was to describe pediatric patients that met potential PMET-criteria before being 

admitted to pediatric intensive care unit/high demand unit (PICU/HDU) at ALB. The study 

was a retrospective chart review of admitted pediatric patients at PICU/HDU during 2009. 

Totally 148 pediatric patients between the age of 0 to 18 years were included in the study. The 

result showed that respiratory problems were the most common reason for being admitted to 

the hospital and problems with breathing was the most frequent PMET-criteria. Before the 

patient moved to the PICU/HDU the most common intervention performed in the emergency 

department/wards was sample-taking. The conclusion was that around 300 pediatric patients a 

year could benefit from a PMET at ALB. That is a clear indication that a PMET should be 

started at ALB to reduce admitted patients to PICU/HDU and identify the patients at risk for 

acute worsening. 

Keywords: Medical emergency team (MET), Pediatric intensive care unit (PICU), Pediatric 

patients. 
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1 INLEDNING 

På många intensivvårdsavdelningar bedrivs idag inte bara vård av de patienter som 

fysiskt ligger på intensivvårdsavdelningen utan läkare och sjuksköterskor kan även 

kallas ut på konsultuppdrag till vårdavdelningarna som tillhör sjukhuset. Denna 

verksamhet kallas Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). MIG är i Sverige etablerat inom 

vuxenvården men har även startats inom Barn och ungdomssjukvården 

Universitetssjukhuset i Lund (BUS). Det har inte utförts någon studie innan eller efter 

införandet av MIG på BUS. I Stockholm vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna 

(ALB) finns idag funderingar på att starta MIG-verksamhet. Tanken med denna studie 

är att beskriva barn som uppfyller MIG-kriterier och därigenom få en uppfattning om 

vilka behov MIG i framtiden skulle kunna tillgodose. 
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2 BAKGRUND 

2.1 MIG 

Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) uppkom för att identifiera, utvärdera och behandla 

svårt sjuka vårdavdelningspatienter och i förlängningen vara ett försök att minska 

uppkomsten av allvarliga tillbud och hjärtstopp (Jones et al., 2006). Internationellt har 

MIG flera namn, bland annat Medical Emergency Team (MET) (Jones et al., 2006; 

Hunt et al., 2008; Tibballs, Kinney, Duke, Oakley & Hennessy, 2005; Tucker, Brewer, 

Baker, Demeritt & Vossmeyer, 2008), Critical Care Response Team (CCRT) 

(Parshuram, Hutchison & Middaugh, 2009) samt Rapid Response Team (RRT) (Sharek 

et al., 2008). MIG som koncept startades vid Liverpool Hospital i Sydney under tidigt 

90-tal då man upptäckt att hjärtstopp uppkommit efter en längre tids symtom och alltså 

ansågs kunna förebyggas (Tibballs et al., 2005). Införandet av MIG inom vuxenvården 

har visat sig ha positiv effekt på antalet hjärtstopp och efterföljande mortalitet samt en 

minskad generell dödlighet på hela sjukhuset (Bellomo et al., 2003).                    

Incidensen av hjärtstopp på inneliggande pediatriska patienter inklusive 

intensivvårdspatienter är mellan 0,7 och 3 procent av totala antalet inläggningar på 

sjukhus. Dock är prognosen vid hjärtstopp hos pediatriska patienter ofta dyster. Endast 

15-27 procent av de pediatriska patienter som drabbats av hjärtstopp överlever och 

skrivs ut (Brilli et al., 2007). Tibballs et al (2005) har visat att hjärtstopp ofta föregås av 

längre perioder av hypoxemi och/eller hypotension. 

2.2 Uppbyggnad av pediatrisk MIG 

Vilka personalkategorier som ingår i pediatriska MIG skiljer sig från land till land. I 

USA består MIG oftast av en pediatrisk anestesiolog/intensivist, pediatrisk 

intensivvårdssjuksköterska, Respiratory Therapist (specialist inom andningsvård och 

intubering som arbetar på IVA, neonatalavdelning, akuten eller operation), 

administrativ sjuksköterska samt i enstaka fall en specialisttjänstgöringsläkare, 

allmäntjänstgöringsläkare och/eller läkarkandidat (Sharek et al., 2007; Brilli et al., 

2007; Hunt et al., 2008). Hunt et al (2008) inkluderade även en barnfarmaceut i teamet. 

I Australien skiljer sig teamet till viss del i sammansättning från USA och består av 

pediatrisk anestesiolog/intensivist, pediatrisk intensivvårdssjuksköterska, akutläkare 

och en sjukhusöverläkare (Tibballs et al., 2005; Kinney, Tibballs, Johnston & Duke, 
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2008). Målet med sammansättningen av pediatriskt MIG var i en studie av Hanson et al 

(2009) att MIG skulle kunna ordinera behandling, hantera avancerad 

luftvägsbehandling, kunna sätta central venkateter och inleda intensivvård på plats.  

 

Innan införande/uppstartande av pediatriskt MIG har en del utländska sjukhus 

genomfört utbildning av vårdpersonal under 2-4 månader. Det har skett genom att dels 

sätta upp MIG-kriterierna som posters på avdelningarna och/eller utdelning av en 

lathund som går att ha i fickan samt utbildningstillfällen för läkare och sjuksköterskor 

(Brilli et al., 2007; Sharek et al., 2007). Ett sjukhus valde att enbart sätta MIG-

kriterierna som posters på avdelningarna (Kinney et al., 2008). Tibballs et al (2005) och 

Hunt et al (2008) genomförde enbart utbildning av läkare och sjuksköterskor ett par 

månader innan införandet av pediatriskt MIG. Hunt et al (2008) poängterade under 

utbildningen av vårdpersonal om MIG-kriterierna att det var viktigt att personalen 

litade på sin intuition, att föräldrarnas oro skulle tas på allvar och att man inte skulle 

vara rädd för att ringa MIG utan att tillfråga behandlande läkare. Personalen skulle även 

vara helt införstådd med vad MIG-kriterierna innebar. 

 

Vid BUS i Lund består MIG av pediatriska intensivvårdsläkare och ibland även en 

intensivvårdssjuksköterska. MIG kräver att patientansvarig läkare (PAL) och 

sjuksköterska (PAS) är närvarande vid bedömning av patienten. MIG-personalen 

kommer endast som konsulter. Det är PAL som ska ordinera och PAS som utför 

administreringen av eventuella läkemedel (telefonintervju, Dr J. Gelberg 11 februari 

2010). 

BUS valde att kombinera MIG-utbildning med avancerad hjärt- och 

lungräddningsutbildning för sjuksköterskor och läkare på vårdavdelningarna under en 

dag. Utbildning i bedömningar av akut sjuka barn genomfördes också. Det 

informerades även om MIG-ansvar samt vikten av bra och tydlig dokumentation. Ett 

observationsblad skapades som var gemensamt för hela BUS (telefonintervju, Dr J. 

Gelberg 11 februari 2010).  

 

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg har idag ingen MIG-

verksamhet men långt gångna planer finns för att starta upp MIG-verksamhet. Enligt dr 

H. Winberg (telefonintervju, 11 februari 2010) ska MIG bestå av en erfaren pediatrisk 

intensivvårdssjuksköterska samt pediatrisk intensivvårdsläkare.  
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På Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus har man sett goda resultat på 

avdelningspersonalens agerande vid omhändertagande av akut försämrade barn efter 

avancerad hjärt – och lungräddningsutbildning (telefonintervju, Dr H. Winberg 11 

februari 2010).  

 

2.3 MIG kriterier 

Införande av MIG och MIG-kriterier för bedömning skulle vara ett sätt för all 

sjukvårdspersonal att snabbt kunna bedöma en dålig pediatrisk patient på ett kliniskt 

snabbt och säkert sätt för att tidigt identifiera riskfaktorer och därigenom förhindra att 

hjärtstopp uppstår (Tibballs et al., 2005). Att utveckla MIG-kriterier för pediatriska 

patienter är enligt Haines, Perrott och Weir (2006) en utmaning då de är allt från 

nyfödda till 18 år. Det stora åldersspannet medför att de fysiologiska parametrarna 

varierar och en skala med samma kriterier för alla åldrar inte är tillräckligt. 

 

Pediatric Early Warning score (PEWS) är en utvärderingsskala som används som ett 

hjälpmedel för att kunna göra kliniska bedömningar oberoende av vårdpersonalens 

erfarenhet eller arbetsbelastning. PEWS-skalan utvecklades för att sjuksköterskor 

skulle kunna göra snabba och enkla bedside bedömningar. Den baserades på erfarna 

akutsjuksköterskors och läkares erfarenheter (Duncan, Hutchison & Parshuram, 2006).  

Inom pediatrik finns få utvecklade utvärderingsskalor för att ta kontakt med MIG. Dock 

har alla sjukhus som har någon form av MIG-verksamhet kriterier för initiering av 

MIG. Enligt Tucker et al (2008) finns det idag tre utvecklade utvärderingsskalor där 

olika poäng ges för olika komponenter såsom beteende, cirkulation och andning vilket 

gör att den pediatriska patienten hamnar inom ett poängintervall. En högre poäng 

innebär att kontakt med MIG ska tas.  

Kriterier som vårdpersonalens oro för pediatriska patientens tillstånd, förändringar i 

andning såsom sjunkande saturation, cyanos och förändrat andningsarbete samt 

förändrad neurologstatus återfanns i flera studier (Brilli et al., 2007; Hunt et al., 2008; 

Duncan et al, 2006; Kinney et al., 2008; Tibballs et al., 2005; VandenBerg et al, 2007). 

Olika cirkulationsstörningar till exempel hypotension, förändrad hjärtrytm och 

cirkulationsstopp nämns också i flera av studierna (Hunt et al., 2008; Kinney et al., 

2008; Tibballs et al., 2005; VandenBerg et al., 2007). I två av studierna (Brilli., 2007; 

Hunt et al., 2008) nämns även föräldrarnas oro som en orsak som kontakt med MIG.  
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I och med starten av MIG på BUS i Lund har kriterier utformats för att bedöma 

pediatriska patienter. Hur dessa kriterier framkommit är oklart men stora likheter finns 

med PEWS. I BUS kriterier ingår hotad luftväg, desaturation, tecken på ökat 

andningsarbete, apnéer, cyanos, takypné, bradykardi/takykardi, hypotension samt akuta 

förändringar i neurologstatus eller nytillkomna anfall. Vissa av dessa kriterier har 

åldersintervaller för vitala parametrar. BUS har bestämt sig för att inte ha med 

föräldrars oro som ett eget MIG-kriterium. En journal skapades som fylls i av den 

MIG-personalen som utfört konsultationen. I journalen antecknas patientdata, 

inskrivningsorsak för vårdtillfället, kontaktorsak för MIG-konsultation, vitala 

parametrar, eventuella åtgärder på avdelningen, förslag på åtgärder, aktuell och fortsatt 

vårdnivå, namn på den personal som gått på konsultationen, PAL/PAS samt eventuell 

ny bedömning (telefonintervju, Dr J. Gelberg, 11 februari 2010).  

På Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus finns ännu inga färdiga kriterier men 

tanken är att kriterierna ska vara enkla utan för många fysiologiska parametrar och 

åldersintervaller. Två av kriterierna kommer troligtvis vara personalens oro och ökat 

andningsarbete såsom till exempel indragningar och saturation (telefonintervju, H. 

Winberg 11 februari 2010).  

2.4 Resultat av MIG  

Två studier har undersökt könsskillnader i antal MIG-larm. Kinney et al (2008) visade 

att en majoritet av MIG-larmen gällde flickor medan Sharek et al (2007) visade att 

pojkar stod för övervägande delen larm.  

En majoritet av MIG-larmen gällde pediatriska patienter under ett år enligt Haines et al 

(2006), Kinney et al (2008) och Zenker et al (2007). I resterande åldergrupper (1-5 år, 

5-12 år och över 12 år) var fördelningen av MIG-larm relativt jämn (Haines et al., 

2006; Kinney et al., 2008).  

I majoriteten av fallen där vårdpersonalen kontaktade MIG hade de pediatriska 

patienterna kroniska sjukdomar eller var multisjuka. I nästan hälften av fallen där MIG 

kontaktades hade de pediatriska patienterna opererats under de senaste 4 dagarna. En 

tredjedel av MIG-kontakterna rörde pediatriska patienter som skrivits ut från BIVA 

under de senaste 24 timmarna (Kinney et al., 2008). Zenker et al (2007) visade att 

nästan hälften av MIG-larmen kom under de pediatriska patienternas första 24 

vårdtimmar och att flest MIG-larm ringdes under kvällar och helger. I en femtedel av 
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patientfallen där pediatrisk MIG-kontakt etablerats upprepades kontakten (Kinney et 

al., 2008).  

 

Den vanligaste orsaken till kontakt med MIG inom pediatrik är andningsproblematik i 

form av hypoxemi eller förändrat andningsarbete (Kinney et al., 2008; Sharek et al., 

2007; Tibballs et al., 2005). I en studie framkom det att den allra vanligaste orsaken till 

kontakt med MIG var personalens oro för den pediatriska patienten. Den vanligaste 

fysiologiska kontaktorsaken var dock andningsproblematik (Brilli et al., 2007). Andra 

vanliga orsaker till kontakt med MIG inom pediatriken var förändringar i neurologisk 

status som till exempel kramper, cirkulationsförändringar såsom takykardi eller 

bradykardi och förändringar i elektrolytstatus till exempel hypo/hypernatremi (Kinney 

et al., 2008; Tibballs et al., 2005). 

 

Den vanligaste åtgärden som pediatriskt MIG utförde vid ankomst till avdelningen var 

andningshjälp i form av syrgas, maskventilation och intubation. Andra åtgärder var 

vätsketillförsel och reversering av analgetika i form av till exempel administrering av 

antidot (Kinney et al., 2008; Tibballs et al., 2005). I Tibballs et al. (2005) visade man 

att en av de vanligaste åtgärderna var insättning av perifer venkateter.  

 

Tibballs et al (2005) visade att risken för att pediatriska patienter skulle drabbas av 

hjärtstopp minskade efter införandet av MIG. Dock ökade antalet oplanerade 

inskrivningar till BIVA men de pediatriska patienter som skrevs in oplanerat hade en 

minskad dödlighet. I hälften av fallen där MIG-kontakt tagits flyttades patienterna till 

BIVA (Brilli et al., 2007; Kinney et al., 2008). Hunt et al (2008) visade att 

andningsstopp som ledde till intubation minskade efter införande av MIG. Brilli et al 

(2007) visade i sin studie en minskning av hjärtstopp och andningsstopp men ingen 

minskning av dödligheten hos de pediatriska patienter som drabbades. Hanson et al 

(2009) och Sharek et al (2007) presenterade resultat som visade en minskning i 

mortalitet.  

 

På BUS finns fem barnavdelningar och en BIVA. Under ett års tid har man haft 30 

MIG-larm och orsaken för 15 av dessa var andningsproblematik. Den vanligaste 

åtgärden som MIG rekommenderade var vätsketillförsel följt av provtagning samt 

inhalationer (telefonintervju, Dr J. Gelberg 11 februari 2010).  
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2.5 Vårdpersonalens uppfattning om MIG 

Jones et al (2006) genomförde en studie av sjuksköterskans uppfattning av MIG. 

Nästan alla sjuksköterskorna svarade att de såg fördelar med MIG samt att MIG kunde 

förhindra att ett litet problem blev ett större problem. I stort sätt alla sjuksköterskorna 

ansåg att MIG var en hjälp i vården av patienter de kände oro för.  

Även om sjuksköterskorna kände oro för en patient trots normala vitala parametrar 

skulle endast hälften av sjuksköterskorna skulle kontakta MIG. Drygt hälften av 

sjuksköterskorna skulle ringa MIG om patienten uppfyllde MIG-kriterierna men inte 

såg ut att må dåligt. Nästan alla nekade till att MIG minskade deras skicklighet i att 

hantera akut försämrade patienter. Majoriteten tyckte däremot att MIG lärde dem att 

hantera sjuka patienter på avdelningen bättre samt nekade till att införandet av MIG 

ökade deras arbetsbelastning i vårdandet av patienter (Jones et al., 2006).  

 

I Brilli et al (2007) var majoriteten av vårdpersonalen på ett pediatriskt sjukhus nöjda 

med MIG och deras insatser. De kände sig inkluderade i beslutsprocessen och upplevde 

att deras oro var hörd och respekterad. Nästan alla ansåg att MIG var till hjälp i vården 

av akut försämrade pediatriska patienter. Vårdpersonalen uppmuntrades att i första 

hand rådgöra med behandlande läkare innan kontakt med MIG togs. Man poängterade 

därför att MIG skulle ses som en extra resurs i det kliniska beslutstagandet (Brilli et al., 

2007). 

 

2.6 Astrid Lindgrens Barnsjukhus ( ALB) 

ALB består av barnenheter på bland annat två av Stockholms stora sjukhus. Den större 

av dessa enheter ligger på Karolinska Sjukhuset Solna och den mindre enheten på 

Karolinska Sjukhuset Huddinge. Båda enheterna bedriver neonatalvård. 

Neonatalvården har en egen intensivvårdsavdelning. På ALB bedrivs vård inom 

medicin, kirurgi, ortopedi, neurologi/neurokirurgi, onkologi samt hemsjukvård 

(http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus/). ALB har totalt 247 

vårdplatser. Det är cirka 15 500 inläggningar per år på hela ALB (personligt 

meddelande. S. Selander, Tf divisionschefssekreterare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 

21 januari 2010).  

http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus
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På ALB, Solna finns totalt 6 vårdavdelningar där vård inom de olika specialiteterna 

bedrivs. Det utförs ingen öppen hjärtkirurgi på ALB men pre- samt postoperativ 

hjärtvård bedrivs. Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) på ALB är lokaliserat i Solna. 

BIVA i Solna har 6-8 vårdplatser och bedriver vård för barn mellan 0-18 år. BIVA på 

ALB tar emot patienter från hela Mellansverige samt Gotland. Till Barnanestesi- och 

intensivvårdsenheten på ALB hör även Barnintermediär avdelning (BIMA) med 2-4 

platser, Långintensivvårdsavdelningen (LIVA) med 4-6 platser, ECMO-centrum 

(ExtraCorporeal Membran Oxygenering) samt smärtbehandlingsenhet och anestesi med 

uppvakningsavdelning. BIVA/BIMA hade under 2009 814 inläggningar.  

På ALB finns idag ett befintligt akutteam som aktiveras vid larm om trauma på 

akutmottagningen samt hjärt- och andningsstopp på akutmottagningen och 

vårdavdelningarna. På vårdavdelningarna finns en akutknapp som automatiskt larmar 

akutteamet via sökare när vårdpersonal trycker på den. På sökaren anges om det är ett 

traumalarm, medicinlarm från akuten eller larm från vårdavdelningarna. Akutteamet 

består av anestesiläkare och anestesisjuksköterska som tillhör barnanestesiavdelningen 

(personligt meddelande, C. Lindstedt, Chefssjuksköterska Barnintensivavdelningen 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2010). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Inom vuxenvården i Sverige har MIG-studier visat på minskad uppkomst av hjärtstopp 

och mortalitet på sjukhus. Man har även sett en minskning av antalet inläggningar 

respektive återinläggningar från vårdavdelningar till IVA (Bell, Konrad, Granth, 

Ekbom, & Martling, 2006). 

MIG-verksamhet är inte lika vanligt förekommande inom pediatriken som inom 

vuxenvården men har under senare år blivit mer aktuell och införts på barnsjukhus runt 

om i världen, till exempel i Australien, England och USA. Personalen på ALB, Solna 

har upplevt att barn som kommer till BIVA från andra avdelningar har hunnit bli 

kraftigt försämrade i sina vitala parametrar vid ankomsten och att det i vissa fall har det 

lett till mortalitet kort efter ankomst till BIVA/BIMA. MIG ska vara ett konsultteam vid 

försämring av vitala parametrar baserat på bestämda kriterier. Utifrån detta har frågan 

med MIG lyfts på ALB, Solna. En önskan från MIG-ansvarig läkare vid ALB, Solna 

om en kartläggning av vilka pediatriska patienter som skulle bli aktuella för MIG-

verksamhet har framförts. Denna studie skulle kunna fungera som underlag för att se 

om behov av att starta MIG finns. 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

4.1 Syfte med studien 

Syftet med studien var att beskriva de pediatriska patienter som uppfyllde potentiella 

MIG-kriterier innan inläggning på BIVA/BIMA på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 

Solna. 

4.2 Frågeställningar 

Studien undersökte följande: 

 Vilka demografiska fakta har de pediatriska patienterna (ålder, kön, 

kliniktillhörighet)? 

 Vilken inskrivningsorsak har de pediatriska patienterna?  

 Vilket/Vilka kontaktorsaker uppfyller de pediatriska patienterna? 

 Vilka åtgärder vidtogs på avdelningen? 
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 Hur gick det för de pediatriska patienterna? (Vilken fortsatt vårdnivå hade 

patienten under vårdtillfället? 
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5 DESIGN  

5.1 Studiens metod 

En retrospektiv journalgranskningsstudie utfördes för att identifiera pediatriska 

patienter som uppfyllde MIG-kriterier innan inläggning på BIVA/BIMA. 

Journalgranskningen fokuserades på de 24 timmarna innan inläggning på BIVA/BIMA.   

 

5.2 Urval 

Totalt 814 pediatriska patienter lades in på BIVA/BIMA på ALB under 2009. 

Inklusionskriterierna var: 

 Pediatriska patienter inneliggande på BIVA/BIMA, ALB under den 1:a, 17:e 

och 28:e dagen i varje månad under 2009 

 Pediatriska patienter som lades in under januari, mars, maj, juli, september och 

november 2009.  

Exklusionskriterierna var: 

 Pediatriska patienter som kommit direkt till BIVA/BIMA från ett annat 

landsting eller ett annat sjukhus i Stockholm eftersom dessa inte kan bli aktuella 

för MIG-uppdrag från ALB. 

 Neonatalavdelningarna på grund av att de har en egen intensivvårdsavdelning. 

 Pediatriska patienter inneliggande på vuxenavdelningar på Karolinska 

Sjukhuset Solna, till exempel pediatriska patienter från öron-näsa-halsavdelning 

eller annan intensivvårdsavdelning då dessa i dagsläget inte omfattas av ALBs 

larmsystem.  

 Pediatriska patienter som låg på BIVA/BIMA för postoperativ övervakning då 

operationsavdelningen inte är aktuell för MIG-uppdrag på grund av att 

operationsavdelningen bemannas av anestesipersonal.  

Pediatriska patienter som kommit till akuten på traumalarm eller patienter på 

akuten/vårdavdelningarna med hjärtstopp/andningsstopp på grund av att dessa patienter 

faller in under befintligt larmsystem. 
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5.3 Datainsamling 

Enligt Polit och Beck (2008) ska datainsamling ske strukturerat så att samma 

information om alla studiedeltagare samlas in. Det är nödvändigt för att resultaten ska 

kunna jämföras.  

Data samlades in under januari 2010. MIG-kriterierna framtagna av BUS modifierades 

till testkriterier i samråd med Dr J Berner på BIVA, ALB för att anpassas till studien. 

Testkriterierna (Bilaga 1) inkluderade utöver BUS kriterier beskrivna i bakgrunden, 

även svårighet att sätta perifer venkateter samt föräldrars och/eller personals oro för den 

pediatriska patienten.  Informationen som samlades in registrerades i ett testprotokoll 

(Bilaga 2). Testprotokollet som användes utgick från BUS MIG-journal och ändrades 

för att passa studien. Det innebar tillägg av inskrivningsorsak för det aktuella 

vårdtillfället, pediatriska patientens sjukdomshistoria, vårdtid, kliniktillhörighet samt 

eventuell mortalitet för den pediatriska patienten. Den rubriken som på testprotokollet 

kallas kontaktorsak beskrev ett potentiellt uppfyllt MIG-kriterium. Kolumnen Förslag 

på åtgärder användes inte i studien. Dock registrerades data i kolumnen Åtgärder på 

avdelningen.  

Data samlades in med hjälp av datajournalgranskning. Journalerna granskades utifrån 

testkriterierna och studiens frågeställningar. Först lästes intagningsanteckningen för det 

aktuella vårdtillfället för att ta reda på inskrivningsorsaken därefter lästes alla 

anteckningar skrivna inom 24 timmar före inläggning på BIVA/BIMA för att ta reda på 

övriga frågeställningar. Även mätvärden lästes för de aktuella 24 timmarna för att inte 

eventuella dokumenterade vitala parametrar skulle förbises. Båda författarna granskade 

journalerna tillsammans. Insamlad data antecknades i testprotokollet (Bilaga 2) enligt 

rubrikerna i protokollet. Patientdata avidentifierades och beskrevs endast med kön och 

ålder.  

Det första steget i studien utgjordes av en testgranskning på inskrivna pediatriska 

patienter på BIVA/BIMA under den 1:a, 17:e och 28:e dagen i varje månad under 2009 

för att utvärdera om testprotokollet fungerade som underlag. Efter testgranskningen 

blev 20 pediatriska patienter kvar enligt exklusionskriterierna. Dessa inkluderades i 

studien då inga förändringar i datainsamlingsmetoden eller i testprotokollet gjordes. 

Det andra steget i studien utgjordes av en granskning av alla pediatriska patienter som 

lades in på BIVA eller BIMA under januari, mars, maj, juli, september och november 

2009. Det var 439 pediatriska patienter som lades in på BIVA/BIMA under dessa 
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månader. Det återstod 198 pediatriska patienter, inklusive testgranskningspatienterna 

efter exkludering enligt exklusionskriterierna. 

5.4 Analys 

Det insamlade materialet analyserades med beskrivande statistik, data kategoriserades 

och frekvens och median beräknades (Polit & Beck, 2008).  

Det testprotokoll som fyllts i vid datainsamlingen granskades utifrån frågeställningarna. 

Data delades in i demografiska data, inskrivningsorsak, sjukdomshistoria, kontaktorsak, 

utförda åtgärder på vårdavdelningen, tid på BIVA/BIMA, tid till utskrivning och 

eventuell mortalitet för patienten. Inskrivningsorsakerna grupperades i huvudområden i 

så stor utsträckning som möjligt. Då kontaktorsaken Annat i testprotokollet blev en stor 

grupp bröts den ner i flera mindre grupper som till exempel Övervakning. Även 

Utförda åtgärder på avdelningen grupperades. Data sammanställdes med hjälp av 

Microsoft Excel vilket innebar att alla parametrar kodades med hjälp bokstäver eller 

siffror och därefter sammanställdes data i diagram och tabeller. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

För datainsamlingen söktes godkännande av samtliga verksamhetschefer på Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Studien godkändes av Röda Korsets Högskolas 

granskningsnämnd för empiriska studentarbeten D-nr 27/2009.  

Sjukhusets lokala riktlinjer för journalgranskning följdes. Patientinformationen som 

granskades avidentifierades och endast födelseår samt kön antecknades på 

testprotokollet. Eftersom ALB är ett känt sjukhus finns risken att patienter med 

specifika diagnoser skulle kunna kännas igen. För att förhindra detta har inga 

avdelningar nämnts vid namn utan kallas endast vårdavdelning eller akutmottagningen 

i arbetet. I studien har resultatet generaliserats så ingen enskild patient kan identifieras. 
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7 RESULTAT 

7.1 Demografiska fakta 

Totala antalet journaler som granskades var 198 stycken. Efter journalgranskningen 

exkluderades 31 journaler på grund av att dessa pediatriska patienter låg som 

postoperativa patienter på BIVA/BIMA. 14 journaler exkluderades efter 

journalgranskningen på grund av att dessa tillhörde akut-larm patienter samt ytterligare 

fem journaler exkluderades för att de tillhörde pediatriska patienter som kom direkt till 

BIVA/BIMA från annat sjukhus. Av de 198 granskade journalerna inkluderades 148 

journaler tillhörande pediatriska patienter i studien.  

De pediatriska patienterna var relativt jämnt fördelade i åldersgrupperna, dock var den 

största åldersgruppen i studien 5-12 år (40/148). Av de pediatriska patienterna var det 

en övervägande del pojkar (85/148) (Tabell 1).  

Tabell 1. Demografisk fakta för de pediatriska patienterna (n=148) fördelade enligt kön, ålder och 

kliniktillhörighet på ALB 2009. 

Kön Antal (n=148) 

Flickor 63 

Pojkar 85 

Ålder  

<3 mån 25 

3-12 mån 24 

1-5 år 32 

5-12 år 40 

>12 år 27 

Klinik  

Kardiologi 11 

Kirurgi 23 

Medicin 67 

Neurologi 38 

Onkologi 5 

Ortopedi 1 

Öron Näsa Hals 3 

 

Övervägande del av de pediatriska patienterna som ingick i studien hade medicinska 

inskrivningsorsaker (67/148). Vanligast bland de medicinska inskrivningsorsakerna var 

Andningsbesvär (30/67), Infektion (8/67), Diabetes (5/67) och Intoxikationer (6/67). 

Neurologiska inskrivningsorsaker (38/148) var en stor grupp med Kramper (21/38) som 

den vanligaste orsaken. Trauma (17/23) var en stor del av de kirurgiska 

inskrivningsorsakerna (23/148).   
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7.2 Inskrivningsorsaker 

 

Den vanligaste inskrivningsorsaken var Andningsbesvär (30/148), följt av Kramper 

(21/148) och Trauma (17/148) (Figur.1). 

 

Figur 1. Inskrivningsorsak för de 148 pediatriska patienterna på ALB, 2009. 

 

I de två åldersgrupperna < 3 mån (9/25) och 3-12 mån (8/24) var Andningsbesvär den 

mest förekommande inskrivningsorsaken. Inskrivningsorsakerna Övrigt (12/32) och 

Andningsbesvär (9/32) var de två stora inskrivningsorsakerna i åldergruppen 1-5 år. 

Övrigt kunde till exempel innebära buksmärta, feber och blödningar. I åldersgruppen 5-

12 år var Trauma (11/40) och Kramper (8/40) vanligast. I den äldsta åldersgruppen >12 

år var Kramper (8/27), Trauma (4/27) och Diabetes (4/27) de vanligaste 

inskrivningsorsakerna (Tabell 2).  
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Tabell 2. Inskrivningsorsaker för vårdtillfället hos de pediatriska patienterna (n=148) fördelat efter ålder, 

på ALB 2009.  

  Ålder 

Inskrivningsorsak 

< 3 mån 

(n=25) 

3-12 mån 

(n=24) 

1- 5 år 

(n=32) 

5-12 år 

(n=40) 

> 12 år 

(n=27) 

Andningsbesvär (n=30) 9 8 9 4 0 

Kramper (n=21) 0 5 0 8 8 

Trauma (n=17) 0 1 1 11 4 

Infektion (n=10) 1 2 1 3 3 

Hjärtproblem (n=8) 4 2 1 0 1 

Planerad inskrivning (n=8) 2 0 3 3 0 

Intoxikation (n=6) 0 0 3 0 3 

Diabetes (n=5) 0 0 0 1 4 

Medvetandesänkt (n=5) 1 1 0 1 2 

Respiratory syncytial virus (RS) 

(n=5) 4 0 1 0 0 

Övrig neurologi (n=5) 0 1 1 1 2 

Övrigt (n=28) 4 4 12 8 0 

7.3 Kontaktorsak  

Kontaktorsak beskrev ett potentiellt uppfyllt MIG-kriterium. Enligt testprotokollet var 

kontaktorsakerna Luftväg, Andning, Cirkulation, Medvetande, Oro och Annat. Totalt 

identifierades 211 kontaktorsaker. Anledningen till att det var fler kontaktorsaker än 

pediatriska patienter inkluderade i studien (n=148) var att 36 pediatriska patienter 

uppfyllde två eller tre kontaktorsaker. Resterande 112 pediatriska patienter inkluderade 

i studien hade endast en kontaktorsak.  

Kontaktorsaken Andning (79/211) var vanligast förekommande bland de pediatriska 

patienterna och följdes därefter av Medvetande (50/211) och Cirkulation (38/211) 

(Tabell 3). Annat (36/211) var den fjärde största kontaktorsaken. I kontaktorsaken 

Annat ingick Övervakning (23/36), Ketoacidos (7/36), Laboratorievärde (2/36), 

Läkemedelsadministrering (2/36), Hypotermi (1/36) samt Smärta (1/36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  17 

Tabell 3. Inskrivningsorsak i förhållande till kontaktorsak för potentiellt MIG-larm för de 148 pediatriska 

patienterna på BIVA/BIMA på ALB 2009.  

 Kontaktorsak 

Inskrivningsorsak 

Luftväg 

(n=6) 

Andning 

(n=79) 

Cirkulation 

(n=38) 

Medvetande 

(n=50) 

Oro  

(n=2) 

Annat 

(n=36) 

Andningsbesvär (n=30) 4 27 4 3 0 1 

Kramper (n=21) 1 5 1 17 1 2 

Trauma (n=17) 0 0 1 6 0 11 

Infektion (n=10) 0 7 4 1 0 1 

Hjärtproblem (n=8) 0 6 5 1 1 1 

Planerad inskrivning (n=8) 0 7 2 0 0 2 

Intoxikation (n=6) 1 1 0 3 0 2 

Diabetes (n=5) 0 0 0 1 0 4 

Medvetandesänkt (n=5) 0 3 2 2 0 2 

Respiratory syncytial virus (RS) 

(n=5) 0 5 1 0 0 0 

Övrig neurologi (n=5) 0 2 2 3 0 1 

Buksmärta (n=5) 0 2 2 3 0 1 

Övrigt (n=28) 0 3 11 5 0 6 

 

 

Pediatriska patienter med Andningsbesvär som inskrivningsorsak uppfyllde i de flesta 

fall kontaktorsaken Andning (27/30). Vid inskrivningsorsak Kramper var Medvetande 

(17/21) den kontaktorsak som var vanligast. För pediatriska patienter med 

inskrivningsorsak Trauma var de enda kontaktorsakerna Annat med undergruppen 

Övervakning (11/17) samt Medvetande (6/17). För inskrivningsorsaken Övrigt var 

Cirkulation (11/25) den största kontaktorsaken (tabell 3). 

 

 

 

7.4 Åtgärder  

Den åtgärd som oftast vidtogs på avdelningarna innan förflyttning till BIVA/BIMA var 

Provtagning (67/277) vilket inkluderade venösa blodprover, blodgas, lumbalpunktion 

och odlingar. En annan vanlig åtgärd var Läkemedelsadministrering (57/277) i form av 

till exempel inhalationer och lugnande läkemedel (Figur. 2). I de fallen där Andning var 

kontaktorsak var Provtagning (38/79) vanligaste åtgärden därefter Läkemedel (37/79) 

och Syrgasbehandling (30/79). Medvetande som kontaktorsak var förknippat med 

åtgärderna Läkemedel (20/50) samt Provtagning (16/148). För Cirkulation var 

åtgärderna Provtagning (16/37) och Intravenös vätska (14/37) mest förekommande.  

Hos 30 av 148 inkluderade pediatriska patienterna vidtogs inga åtgärder på 

vårdavdelningen. Fler än en åtgärd vidtogs för 85 av de 148 pediatriska patienterna.  
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Figur 2. Vidtagna åtgärder för pediatriska patienter (n=148) på vårdavdelning och akutmottagning innan 

förflyttning till BIVA/BIMA på ALB, 2009. 

 

7.5 Vårdtid 

Av totalt 148 pediatriska patienter låg 80 på BIVA/BIMA ett dygn och majoriteten 

(120/148) av alla pediatriska patienterna hade en total vårdtid på ALB över tre dygn 

(Figur. 3 och 4). Medianvårdtiden på BIVA/BIMA för de pediatriska patienterna var 24 

timmar och medianen för den totala sjukhusvårdtiden var 6 dygn.  
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Figur 3. Vårdtid på BIVA/BIMA för de 148 pediatriska patienterna, ALB 2009. 
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Figur 4. Total vårdtid för de 148 pediatriska patienterna på ALB, 2009 

 

De pediatriska patienter som låg mindre än 24 timmar på BIVA/BIMA var 17 av 148 

och flest var i åldersgruppen över 12 år (6/17). Vanligaste inskrivningsorsaken för de 

pediatriska patienterna som låg under 24 timmar på BIVA/BIMA var Kramper (8/17) 

och den vanligaste kontaktorsaken var Medvetande (9/17) och Andning (8/17). Av de 

17 pediatriska patienter som låg mindre än 24 timmar på BIVA/BIMA skrevs sex ut 

från sjukhuset efter en total vårdtid på mindre än eller lika med 24 timmar. Av dessa 17 

pediatriska patienter kom större delen (11/17) från akuten och resterande sex (6/17) 

från någon av vårdavdelningarna.  

 

16 av 148 pediatriska patienter låg på BIVA/BIMA längre än tre dygn. Den vanligaste 

inskrivningsorsaken hos dessa pediatriska patienter var Andningsbesvär (7/16). 

Andning var även den mest frekvent förekommande kontaktorsaken hos dessa (13/16). 

Av de pediatriska patienter som låg längre än tre dygn var nära hälften under 3 månader 

(7/16) och majoriteten var multisjuka (10/16). Alla 16 av dessa pediatriska patienter 

hade en total vårdtid på ALB längre än sju dygn. Av de pediatriska patienterna som låg 

på BIVA/BIMA längre än tre dygn kom majoriteten (12/16) från någon av 

vårdavdelningarna och resterande (4/16) från akuten. En av de pediatriska patienterna 

som låg längre än tre dygn på BIVA/BIMA dog under vårdtiden.  

 

Totalt av alla 148 pediatriska patienterna var det endast fem som hade fler inläggningar 

än en på BIVA/BIMA under vårdtiden. Mortaliteten var fyra pediatriska patienter av de 

148 inkluderade i studien och en av dessa dog under vårdtiden på BIVA/BIMA. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Andra studier inom detta ämne har gjorts genom journalgranskning. Metoden är därför 

vedertagen inom ämnesområdet och författarna ansåg därför att journalgranskning 

skulle vara en passande metod för studien.  

Testkriterierna och testprotokollet som använts i studien har tagits ifrån BUS men 

modifierades för att anpassas till studiens frågeställningar och syfte. Detta har varit till 

fördel då arbetet med att översätta och testa utländska MIG-kriterier och journaler inte 

varit nödvändigt. Författarna ansåg att testprotokollet fungerade bra som underlag för 

datainsamling och analys. Med små ändringar borde testprotokollet fungera som MIG-

journal på ALB. Testkriterierna i studien identifierade pediatriska patienter som skulle 

kunna bli aktuella för MIG-larm. Författarna upplever dock att testkriterierna bör 

förenklas för att uppfattas och användas lika av all vårdpersonal på ALB oavsett 

tidigare erfarenhet av pediatrisk sjukvård.  

I och med att journalgranskningen genomfördes av båda författarna tillsammans kunde 

eventuella oklarheter rörande journalanteckningar diskuteras omgående. En av 

författarna hade ansvaret för att fylla i journalbladet medan den andra hade ansvaret för 

att läsa i journalen i en bestämd ordning. Då författarna inte hade tillgång till 

pappersarkiv har eventuella pappersjournaler som avdelningar har använt sig av inte 

granskats. Journaldata relevant för studien kan därför ha förbisetts. Ett annat problem 

med journalgranskning är att dokumentationen ibland var dåligt utförd. Största bristen i 

dokumentationen var brist på vitala parametrar. Detta var uppseendeväckande då vitala 

parametrar är väsentligt för att bedöma sjuka pediatriska patienter. Författarna 

uppmärksammade överlag att det vara stora skillnader i hur vårdavdelningarna och 

vårdpersonal dokumenterade. Det gör också att vissa journaler innehöll mer relevant 

information för studien än andra.  

 

Urvalet har gjorts utifrån att de pediatriska patienter som inkluderats skulle kunna vara 

tillgängliga för eventuell MIG-konsultation. Detta innebar att patienterna måste vara 

inneliggande på ALB, Solna för att det skulle vara fysiskt möjligt för MIG att ta sig till 

patienten inom en rimlig tidsram.  
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Om urvalet baserats på pediatriska patienter inskrivna på alla vårdavdelningarna på 

ALB finns en möjlighet att det skulle kunna tillfört resultatet ytterligare några 

pediatriska patienter som uppfyllde potentiella MIG-kriterier utan att hamna på 

BIVA/BIMA. Författarna ansåg urvalet vara representativt för ALB då inkluderade 

pediatriska patienter i studien var hälften av alla inskrivna patienter på BIVA/BIMA, 

ALB under 2009.  Att författarna valde att utgå ifrån varannan månad under 2009 i 

inkluderingen av pediatriska patienter var för att få en jämn och representativ spridning 

över året då exempelvis inskrivningsorsaker kan variera med årstiderna.  

 

I analysarbetet gjordes grupperingar av inskrivningsorsak och åtgärder för att få en mer 

samlad överblick. Innan grupperingarna för inskrivningsorsak gjordes efterfrågades ett 

klassifikationssystem från barnakuten. Dock fanns inget sådant vilket ledde till att 

författarna grupperade utifrån stora diagnosområden, till exempel alla pediatriska 

patienter vars inskrivningsorsak var någon form av hjärtåkomma grupperades in under 

samlingsnamnet hjärtproblem. Vissa diagnoser valdes att hållas separata till exempel 

Respiratory syncytial virus (RS). RS skulle kunna grupperas in under infektion eller 

andningsbesvär men hölls separat på grund av att tidigare forskning haft denna diagnos 

som separat grupp. På så sätt skulle jämförelser med andra studier kunna genomföras.  

Kontaktorsakerna var i testprotokollet sex stycken. Dock blev kontaktorsaken Annat en 

stor grupp med tydlig indelning i mindre grupper. Därför valdes att specificera de 

mindre grupperna i resultattexten för att öka förståelsen och tydliggöra vad Annat 

kunde stå för. Övervakning var en stor undergrupp till Annat mycket beroende på att 

inte fanns någon vårdavdelning som kunde ha kontinuerlig övervakning på pediatriska 

patienter under en kortare period.  

Åtgärderna som utfördes på avdelningen grupperades in i större grupper för en enklare 

jämförelse. Under journalgranskningen fanns ibland noggrann dokumentation där 

exakta åtgärder, läkemedelsnamn och prover specificerades. Dock saknades noggrann 

dokumentation generellt vilket gjorde att åtgärderna samlades i grupper och till 

exempel inhalationer hamnade under gruppen Läkemedel. Däremot valdes att ha 

Intravenös vätska och Syrgas som egna grupperingar då det tydligt framkom i 

journaltexterna om detta var givet. Det fanns ingen tydlig fördelning/gruppering av 

inskrivningsorsaker och åtgärder i tidigare studier som genomförts inom området och 

därför fanns inget vedertaget system att gå efter.  
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8.2 Resultatdiskussion 

I studien framkom att andningsbesvär (30/148) var den vanligaste inskrivningsorsaken 

följt av kramper (21/148) och trauma (17/148). Kinney et al (2008) visade på att de 

vanligaste inskrivningsorsakerna pediatriska patienter hade vid kontakt med MIG var 

andningsbesvär, kramper, pneumoni/infektioner och hjärtproblem. Sharek et al (2007) 

hade andningsbesvär och hjärtproblem som största inskrivningsorsaker. Att Kinney et 

al (2008) och Sharek et al (2007) har hjärtproblem bland de större 

inskrivningsorsakerna skulle kunna förklaras av att det förkom hjärtkirurgi på 

sjukhusen där studierna utfördes. I Sverige utförs all pediatrisk hjärtkirurgi på BUS och 

Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus och ALB har endast pre/postoperativ 

omvårdnad av hjärtkirurgiska pediatriska patienter. Hjärtproblem (8/148) förekom till 

viss del som inskrivningsorsak i denna studie men andelen var inte så stor vilket skulle 

kunna förklaras av att de pediatriska patienterna på ALB är friskare eftersom de 

kommer till ALB först några dagar efter hjärtkirurgi eller skickas direkt till BUS efter 

inskrivning. Att trauma var en stor del av inskrivningsorsakerna kan bero på att även 

pediatriska patienter från akutmottagningen och inte bara från vårdavdelningar 

inkluderades i studien. 

 

De flesta pediatriska patienterna som inkluderades i studien var över 5 år gamla 

(67/148). Medicinska inskrivningsorsaker (67/148) var vanligast förekommande. Andra 

studier har visat andra resultat där pediatriska patienter under ett år stått för 

övervägande del av MIG-larmen (Kinney et al., 2008; Zenker et al., 2007) eller att 

majoriteten av MIG-larmen har varit för pediatriska patienter under fem år (Haines et 

al., 2006). Enligt BIVA/BIMA, ALB årsrapport 2009 stod pediatriska patienter yngre 

än ett år för övervägande del inläggningar på BIVA/BIMA. Slutsatsen blev därför att 

de pediatriska patienterna förekommande i denna studie som skulle kunna bli aktuella 

för MIG-larm inte tillhör BIVA/BIMAs vanligaste patientkategori.   

Zenker et al (2007) visade på att respiratory syncytical virus (RS) stod för stor del av 

larmen för andning under vinterhalvåret. Den här studien har inte kunnat påvisa någon 

stor andel RS patienter. Detta kan dock bero på dålig journaldokumentation av 

inskrivningsorsak samt att studien är gjord varannan månad under hela året och därför 

inte inkluderar alla vintermånaderna.  
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Andning (79/211) var den främst förekommande kontaktorsaken i studien. Detta stöds 

av tidigare gjorda studier som också visar på att olika typer av problem med andningen, 

till exempel ökat andningsarbete och låg saturation, är det vanligaste uppfyllda MIG-

kriteriet (Haines et al., 2006; Kinney et al., 2008; Sharek et al., 2007; Tibballs et al., 

2005 & Zenker et al., 2007). Resultatet visade på att Medvetande (50/211) var näst 

största kontaktorsaken och den vanligaste kontaktorsaken för pediatriska patienter med 

inskrivningsorsaken Kramper. Tidigare forskning har visat att kramper/förändringar i 

medvetande är en relativt vanlig kontaktorsak för MIG (Hanson et al., 2009; Sharek et 

al., 2007 & Tibballs et al., 2005), dock inte lika stor som i den aktuella studien. En 

möjlig förklaring till att detta är att pediatriska patienterna generellt är äldre i denna 

studie och det var de äldre patienterna som skrevs in för kramper och därmed larmade 

för medvetande.  

Brilli et al (2007) och Hanson et al (2009) visade på att personalens oro för den 

pediatriska patienten är det vanligaste uppfyllda MIG-kriteriet. Den här studien hade 

kontaktorsaken Oro som den minst förekommande orsaken. Det skulle bero på att det i 

dagsläget inte finns MIG-kriterier på ALB och att vårdpersonalen därför inte 

dokumenterat oro som en parameter för kontakt med läkare.  

 

Tidigare studier har visat att MIG utför ett flertal åtgärder. Vanligaste åtgärderna som 

utfördes var andningshjälp i form av syrgas, noninvasiv ventilering och intubering. 

Läkemedelsadministrering i form av intravenös vätska och reversering av analgetika 

var också vanligt förekommande åtgärder (Kinney et al., 2007; Tibballs et al., 2005 & 

Zenker et al., 2007). Tibballs et al (2005) kunde i sin studie påvisa att insättning av 

central och perifer venkateter var en mycket vanlig åtgärd. I denna studie var insättning 

av perifer venkateter vanligt men tillhörde inte de största åtgärderna.  

I denna studie var Provtagning (67/277), Läkemedel (57/277), Intravenös vätska 

(38/277) samt Syrgas (37/277) de vanligast utförda åtgärderna. Eftersom det på ALB 

inte fanns någon MIG-verksamhet valdes att studera åtgärder utförda på 

akutmottagning och vårdavdelningar innan förflyttning till BIVA/BIMA. Åtgärder som 

krävde intensivvård/anestesivårdskompetens till exempel intubering och central 

venkateter fanns inte med i denna studie då de inte kunde utföras på vårdavdelningarna. 

Författarna ansåg dock att det skulle kunna vara av värde att studera åtgärderna som 

utförts. De skulle kunna vara en indikator för åtgärder som MIG skulle kunna initiera 

och hjälpa till med på vårdavdelningarna efter eventuellt införande av MIG. 
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Pediatriska patienter med en vårdtid på BIVA/BIMA längre än tre dygn visade också 

på en längre total vårdtid på sjukhus. Anmärkningsvärt var att 97 av 148 pediatriska 

patienter låg BIVA/BIMA 24 timmar eller mindre. Av de patienter som låg på 

BIVA/BIMA mindre än 24 timmar så skrevs sex pediatriska patienter hem inom 24 

timmar. Med så kort vårdtid är frågan om vård på BIVA/BIMA varit nödvändig? Eller 

kunde inläggning på BIVA/BIMA ha förhindrats genom MIG-verksamhet? 

 

8.3 Slutsatser 

Studiens resultat visade att det under sex månader utspridda över 2009 var det 148 

pediatriska patienter som uppfyllde testkriterierna för MIG-larm. Det innebar att det 

skulle kunna finnas cirka 300 pediatriska patienter per år på ALB som skulle kunna 

vara aktuella för MIG-uppdrag. Det är en klar indikation för att starta en MIG-

verksamhet på ALB för att minska inläggningar på BIVA/BIMA samt identifiera dessa 

pediatriska patienter i ett tidigt skede innan akut försämring. Att identifiera akut 

försämring hos pediatriska patienter är viktigt då man i tidigare studier sett att 

hjärtstopp ofta föregås av längre perioder av hypoxemi och hypotension, det talar starkt 

för att starta en MIG-verksamhet. För de pediatriska patienterna och deras anhöriga 

skulle en MIG-verksamhet kunna förhindra traumatiska förflyttningar till BIVA/BIMA. 

Ytterligare en indikation på att en MIG-verksamhet på ALB vore gynnsam var de korta 

vårdtiderna (24 timmar eller kortare) hos 97 av 148 patienter på BIVA/BIMA som 

framkom i studien. Genom en MIG-verksamhet anser författarna att det skulle kunna 

ske en minskning av inläggningar med korta vårdtider på BIVA/BIMA genom att 

patienterna upptäcks tidigare och akut försämring kan förhindras.  

 

Slutsatsen efter journalgranskningarna var att testprotokollet skulle fungera som MIG-

journal på ALB utan större förändringar. De förändringar som bör göras i 

testprotokollet innan omvandling till MIG-journal är att ta bort tidsaspekt och lägga till 

Övervakning som kontaktorsak utöver befintliga sex kontaktorsaker.  
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8.4 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Ett förslag skulle vara att genomföra en studie där vårdavdelningspersonal får ge sina 

synpunkter på eventuellt behov av MIG. Om ALB inför MIG kan det efter en tid vara 

av intresse att genomföra en studie på de MIG uppdrag som utförts.  

Ett annat förslag är att en mall för hur sjukhuset ska dokumentera införs för att öka 

patientsäkerheten. 
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Vitala parametrar 

 

1. Hotad luftväg 

2. Desaturation  

  SpO2 < 90 % med eller utan syrgas 

  SpO2 < 60 % hos barn med cyanotiska hjärtfel med eller utan syrgas 

3. Tecken på ökat andningsarbete, apnéer eller cyanos 

4. Takypné 

  Ålder    Andningsfrekvens/min 

  < 3 mån   > 60 

  3-12 mån   > 50 

  1-5 år   > 40 

  5-12 år   > 30 

  > 12 år   > 30 

5. Bradykardi eller takykardi 

  Ålder Bradykardi (slag/min) Takykardi (slag/min) 

  < 3 mån < 100  > 180 

  3-12 mån < 100  > 180 

  1-5 år < 90  > 160 

  5-12 år < 80  > 140 

  > 12 år < 60     > 130 

6. Hypotension/Svårt att sätta nål 

  Ålder   Systoliskt blodtryck (mmHg) 

  < 3 mån   < 50 

  3-12 mån    < 60 

  1-5 år    < 70 

  5-12 år   < 80 

  > 12 år   < 90 

7. Akuta förändringar i neurologstatus eller nytillkomna anfall 

8. Oro för patienten (föräldrar eller personal) 
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