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Sammanfattning 
På avdelningar i Sverige vårdas idag kritiskt sjuka patienter. Observation av 
vitalparametrar kan leda till att försämringar hos patienten kan förutspås. En mobil 
intensivvårdsgrupp (MIG) kan stötta vårdavdelningar i arbetet med kritiskt sjuka 
patienter. I november 2014 startade Hallands Sjukhus, Halmstad ett barn-MIG. Syftet 
med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG på Barn- och 
ungdomskliniken, Hallands Sjukhus. Studien har en kvalitativ design och materialet 
har bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys. För att besvara studiens syfte 
gruppintervjuades sjuksköterskor som deltagit vid barn-MIG bedömningar på 
Hallands Sjukhus. Intervjuerna resulterade i tre kategorier: delaktighet, organisation 
och kompetens. I resultatet framkom att sjuksköterskorna har positiva erfarenheter av 
barn-MIG då modellen främjar gemensamt ansvar, patientsäkerhet och 
kompetensutveckling. För att stärka personalens kompetens efterlyste 
sjuksköterskorna ytterligare utbildning i hur barn-MIG bör tillämpas. Resultatet kan 
ge läsaren en inblick i hur MIG-modellen kan påverka arbetet på en barnavdelning. 
Resultatet kan vara till nytta om läsaren avser att utforma barn-MIG på ett annat 
sjukhus som bedriver barnsjukvård. Vidare studier skulle kunna belysa 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av barn-MIG. Om barn-MIG introduceras 



på fler svenska sjukhus kan klinikerna gagnas av att utbyta erfarenheter och kunskap 
som utvecklar barn-MIG. 
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Abstract 

In Sweden, patients with critical illness are given care in Pediatric care units. 
Observation of vital signs can anticipate patient deterioration. A rapid response team 
(RRT) can support care units in their work with patients with critical illness. A 
pediatric RRT was established at the Hospital of Halland, Halmstad in November 
2014. The aim of this study was to investigate experiences of the pediatric RRT from 
nurses working at the Pediatric Department at the Hospital of Halland, Halmstad. The 
study has a qualitative design and the material has been processed with qualitative 
content analysis. To answer the aim of the study, nurses who participated in pediatric 
RRT assessments at the Hospital of Halland were interviewed in groups. The 
interviews resulted in three categories: participation, organization and competence. 
The result showed that the nurses have a positive experience of pediatric RRT as the 
model promotes shared responsibility, patient safety and skill development. To 
strengthen staff skills, nurses requested further training in pediatric RRT. The result 
can give the reader an insight into how the RRT may affect the work at a Pediatric 
care unit. The reader may benifit from the result if intended to design a pediatric RRT 
in a hospital providing pediatric care. Further study could shed light on critical care 
nurses' experiences of pediatric RRT. If pediatric RRT’s are introduced on a number 

 



 

of Swedish hospitals, departments can benefit from sharing experiences and 
knowledge that develops pediatric RRT. 

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 1 
Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) ................................................................ 1 
Barn-MIG ..................................................................................................... 2 
Triageringsinstrumentet retts-p ................................................................ 3 
Sjuksköterskans kompetens ..................................................................... 3 
Patientsäkerhet ........................................................................................... 4 
Omvårdnadsteoretisk referensram ........................................................... 4 
Problemformulering ................................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................. 5 

Metod ........................................................................................... 5 
Design ......................................................................................................... 5 
Urval ............................................................................................................ 5 
Datainsamling ............................................................................................. 6 
Bearbetning av data ................................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ................................................ 8 

Resultat ........................................................................................ 9 
Delaktighet .................................................................................................. 9 

Samarbete .............................................................................................. 10 
Bemötande ............................................................................................. 10 
Trygghet ................................................................................................. 10 

Organisation ............................................................................................. 11 
Arbetsmiljö. ............................................................................................. 11 
Gemensamt ansvar ................................................................................ 12 
Patientsäkerhet ....................................................................................... 13 

Kompetens ................................................................................................ 13 
Kompetenshöjande ................................................................................. 14 
Skepsis mot införd rutin .......................................................................... 15 

Diskussion ................................................................................. 15 
Metoddiskussion ...................................................................................... 15 
Resultatdiskussion .................................................................................. 17 

Konklusion ................................................................................. 20 

Implikation ................................................................................. 20 

 
 
Referenser 

 



 

Bilagor 

Bilaga A: Indelning av vitalparametrar enligt retts-p 
Bilaga B: PM för Barn-MIG 
Bilaga C: Intervjuguide 
 

 

 

 

 



 

Inledning 
På vårdavdelningar i Sverige och i övriga världen vårdas idag kritiskt sjuka patienter 
(Jäderling, Calzavacca, Bell, Martling, Jones, Bellomo & Konrad, 2011). Observation 
av vitalparametrar kan förutsäga försämringar hos patienten tidigt, vilket kan leda till 
förändrade vårdinsatser och eventuellt byte av vårdnivå (Jäderling, Bell, Martling, 
Ekbom, Bottai & Konrad, 2013). Observation och vårdinsatser kan förhindra 
ytterligare försämringar och risk för död (Jäderling et al., 2013). När förändringar i 
patientens vitalparametrar observeras på vårdavdelningen kan personalen tillkalla en 
mobil intensivvårdsgrupp (MIG) som bedömer vårdnivå och åtgärder (McIntyre, 
Taylor, Eastwood, Jones, Baldwin & Bellomo, 2012). Det svenska systemet MIG 
utvecklades i Lund 2003, vilket är en anpassning av befintliga globala system med 
samma syfte (Andersson, Olsson, Hvarfner & Engström, 2006). MIG är ett team som 
utgår från intensivvårdsavdelning (IVA). På några av barnsjukhusen i Sverige finns 
det pediatriska MIG som kallas barn-MIG. Dessa utgår från respektive 
barnintensivvårdavdelning (BIVA) eller barnanestesiavdelning. På mindre sjukhus 
finns oftast en allmän intensivvårdsavdelning från vilken MIG, och i förkommande 
fall barn-MIG, utgår. Sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG behöver belysas då 
det är en nyetablerad arbetsmetod.  

 

Bakgrund 
Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) 
Tidigare studier har påvisat att det kan finnas tidiga fysiologiska tecken på att en 
patient riskerar att försämras kliniskt redan ett dygn innan försämringen sker 
(Priestley et al., 2004; Young & Seidel, 1999). Korrekta observationer och god 
kunskap om vad förändringar av patientens vitalparametrar indikerar kan minska 
inläggningarna på (IVA) med upp till 40 % (Robertson & Al-Haddad, 2013). Globalt 
finns det olika system vars syfte är att tidigt upptäcka och behandla svikt i vitala 
funktioner. Det första systemet utvecklades vid Liverpool Hospital, Sydney 1990 
(Parr, Hadfield, Flabouris, Bishop & Hillman, 2001). Systemen har olika namn 
internationellt, såsom Medical Emergency Team (MET) (Hunt et al., 2008; Jones et 
al., 2006; Tibballs, Kinney, Duke, Oakley & Hennessy, 2005; Tucker, Brewer, Baker, 
Demeritt & Vossmeyer, 2008), Rapid Response Team (RRT) (Sharek et al., 2007) 
samt Critical Care Response Team (CCRT) (Parshuram, Hutchison & Middaugh, 
2009). Det vedertagna namnet i Sverige på dessa team är MIG och där ingår vanligen 
en narkosläkare och en intensivvårdssjuksköterska (IVA-sjuksköterska) (Andersson et 
al., 2006). I Sverige utvecklades det första MIG systemet i Lund 2003 (Andersson et 
al., 2006). MIG för vuxna introducerades 2007 på Hallands Sjukhus, Halmstad enligt 
C. Nordenström (mailkorrespondens, 16 april, 2015).  
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Svenska intensivvårdsrådet ([SIR], 2012) definierar MIG som ett team bestående av 
narkosläkare och IVA-sjuksköterska som arbetar horisontellt inom 
sjukhusorganisationen. Syftet med MIG är att identifiera riskpatienter på 
vårdavdelningarna. MIG bygger på att utifrån ett strukturerat prioriteringssystem 
kommunicera, upptäcka, förebygga samt behandla patienter (SIR, 2012). Genom att 
utbilda vårdavdelningens personal i att mäta och registrera ett fåtal kritiska parametrar 
skapas förutsättningar att tidigt upptäcka tecken på begynnande organsvikt. 
Observationer skapar bättre förutsättningar för att vårda riskpatienter (SIR, 2012). 
MIG kontaktas när försämrade vitalparametrar är identifierade. Teamet fungerar 
konsultativt där huvudansvaret ligger hos avdelningsläkare och sjuksköterskor tills 
MIGs bedömning leder till ett övertagande till IVA (SIR, 2012). Ett gott samarbete 
mellan vårdavdelning och IVA är en förutsättning för att MIG ska fungera (Hvarfner, 
2012). 

 

Barn-MIG 
Föregångaren till barn-MIG introducerades i Melbourne, Australien år 2002 och 
kallas paediatric MET (Tibballs et al., 2005). Där utarbetades kriterier för hur 
vitalparametrar ska bedömas utifrån åldersskillnader. De vitala parametrarna är: 
syremättnad (Sp02), andningssvårigheter, andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck 
samt vakenhetsgrad (Tibballs et al., 2005). Enligt Haines, Perrott och Weir (2006) är 
utvecklandet av pediatriska MIG-kriterier en utmaning då patienterna är allt ifrån 
nyfödda till 18 år. Åldersspannet medför att de vitala parametrarnas normalvärden 
varierar, varför endast en skala med kriterier för alla åldrar är otillräcklig. Det finns 
enligt Tucker et al. (2008) tre utvecklade utvärderingsskalor där olikheter i 
vitalparametrar poängsätts och kategoriseras efter allvarlighetsgrad. Detta leder till att 
patienten placeras i en av de förutbestämda poängindelade kategorierna. Höga poäng 
innebär kontakt med MET pediatric (Tucker et al., 2008). I Sverige används 
bedömningsinstrumentet retts-p (Bilaga A) vilket står för rapid emergency triage and 
treatment system – pediatric (retts-p). Det finns långt gångna planer på uppstart av 
barn-MIG på barnsjukhusen i både Göteborg och Stockholm (C. Lindstedt, personlig 
kommunikation, 17 april, 2015; A. K. Stephan, 20 april, 2015). På barn- och 
ungdomssjukhuset i Lund används barn-MIG sedan flera år (BIVA, telefonintervju, 
23 april, 2015). På Hallands Sjukhus, Halmstad startades barn-MIG i november 2014 
(J. Roswall, personlig kommunikation 30 mars, 2015). Det finns en promemoria (PM) 
(Bilaga B) som reglerar vad som föranleder kontakt med barn-MIG på Hallands 
Sjukhus, och hur kontakten mellan vårdavdelning och barn-MIG ska tas. Barn-MIG 
PM:et anger att om ett barn triageras som rött enligt retts-p kan sjuksköterskan ta 
kontakt med barn-MIG utan att invänta barnläkaren. Om barnet triageras som orange 
enligt retts-p ska barnläkare bedöma barnet och därefter besluta om barn-MIG bör 
tillkallas. 
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Triageringsinstrumentet retts-p 
De små bokstäverna i förkortningen retts-p indikerar att detta är barnversionen av 
grundsystemet RETTS-A som skrivs med stora bokstäver där -A står för adult 
(Björnheden & Gepertz, 2011). Originalsystemet RETTS togs i bruk första gången 
2005 på Akut och Olycksfallsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg (Predicare, u.å.). Från början kallades systemet medical emergency triage 
and treatment system (METTS). Förkortningen METTS ändrades till RETTS i 
samband med att verktyget validerades 2010 (Predicare, u.å.). RETTS används idag 
inom alla svenska regioner och landsting och ett flertal av de privata sjukhusen 
(Predicare, u.å.). Triageringsinstrumentet retts-p används på sjukhus, bland annat i 
Göteborg, Östersund och Skellefteå (Björnheden & Gepertz, 2011). Triage är ett 
sorteringssystem som baseras på individens medicinska tillstånd (Göransson, Eldh & 
Jansson, 2008). Patienten omhändertas utifrån hur svårt skadad eller sjuk patienten 
bedöms vara. Triageringen utgår från vitalparametrar såsom andning, 
andningsfrekvens, SpO2, vakenhet, temperatur, puls, blodtryck, hudfärg, kapillär 
återfyllnad (Göransson et al., 2008). Utifrån dessa vitalparametrar erhåller patienten 
en triagerings färg som är antingen röd, orange, gul eller grön. Röd färg innebär 
omedelbart omhändertagande på grund av livshotande tillstånd och i fallande grad ner 
till gröna patienter som löper lägst medicinsk risk och där kan kontrollerna glesas ut 
(Göransson et al., 2008). På Hallands Sjukhus, Halmstad introducerades retts-p hösten 
2012 (A. Nordström, telefonintervju, 16 april, 2015). 

 

Sjuksköterskans kompetens 
Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskans kompetens beskrivs genom 
rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. 
Yrkeskunnandet omfattar kunskaper om arbetsteknik, yrkesteori och allmänbildning 
enligt Socialstyrelsen (2005). Kompetens definieras av Socialstyrelsen (2005) som 
sjuksköterskans erfarenhet samt viljan och förmågan att utföra uppgifter genom att 
tillämpa sin kunskap och sina färdigheter. Inställning och anda ligger till grund för 
bemötande och agerande, vilket är definitionen av sjuksköterskans förhållningssätt 
(Socialstyrelsen, 2005). Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2008) skriver i sin 
kompetensbeskrivning att barnsjuksköterskans kompetens utgår ifrån tre 
huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning 
samt ledarskap. Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2008) beskriver under 
huvudområdet omvårdnadens teori och praktik att ”En barnsjuksköterska vårdar, i 
samverkan med andra yrkeskategorier, barn med olika ohälso- och 
sjukdomstillstånd.” (s. 7). 
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Patientsäkerhet 
Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada i enlighet med Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659). Att arbeta med patientsäkerhet innebär att analysera, fastställa och 
undanröja orsaker som kan innebära risker, tillbud och negativa händelser 
(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kims epistemologiska synsätt är 
tredimensionellt där vetande, kunnande och klokhet är de övergripande delarna 
(2010). Vetande består, enligt Kim (2010), av den teoretiska och vetenskapliga 
kunskapen, det som är mätbart och synligt. Kunnande innefattar den praktiska och 
produktiva kunskapen det vill säga handlandet. Klokhet innebär att kunna överväga 
och bedöma vad som är gott, rätt och nyttigt för patienten. Klokheten gör att 
sjuksköterskan handlar utifrån den aktuella situationen i dialog med patienten, 
anhöriga samt kollegor (Kim, 2010). Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningsätt 
och alltid värna patientens rättigheter, värdighet och autonomi (Kim, 2010). 

Kim (2010) betonar att för att sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad krävs det 
att fyra domäner uppfylls. Dessa domäner är patientdomänen, patient - och 
sjuksköterskedomänen, yrkesdomänen samt miljödomänen. Kim (2010) anser att 
dessa domäner bör vara grunden för sjuksköterskans utbildning och arbete. I 
föreliggande studie är yrkesdomänen i fokus då studiens avsikt är att belysa 
erfarenheter av en specifik del av yrkesutövningen. Yrkesdomänen innefattar det 
sjuksköterskan gör i sin profession (Kim, 2010). Domänen beskriver hur 
sjuksköterskan bör tänka, använda kunskap och ta beslut innan omvårdnad utförs. 
Yrkesdomänen lägger vikt vid kognitivt beteende samt sociala och etiska aspekter 
(Kim, 2010). I föreliggande studie ligger fokus på yrkesutövningen samt vilka 
metoder sjuksköterskan använder sig av i samband med omvårdnad. 

 

Problemformulering 
Sedan i november 2014 har Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus möjlighet 
att tillkalla barn-MIG till sina vårdavdelningar när inneliggande barn försämras i sina 
vitalparametrar. Då arbetsmodellen är nyintroducerad önskar verksamhetschefen för 
Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus att vårdavdelningarnas verksamma 
sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG belyses.  
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG på 
vårdavdelningarna inom Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus. 

 

Metod 
Design 
Studien har en kvalitativ design där data inhämtades via gruppintervjuer. Wibeck 
(2010) menar att gruppdynamiken är en fördel med att intervjuer genomförs i grupp. 
Gruppdynamiken gör att åsikter prövas och omformuleras under diskussionens gång, 
och nya idéer kan formas. Interaktionen mellan gruppdeltagarna gör att individerna 
ofta anstränger sig för att förstå hur de övriga deltagarna hanterar situationer som de 
själva ställs inför (Wibeck, 2010). Gruppintervjuer kan därför vara en lämplig metod 
för att undersöka hur människor handlar, och tänker på hur de bör agera, i en given 
situation (Wibeck, 2010). Gruppintervjuer kan även belysa olikheter. Nackdelar kan 
vara att det är svårt att samla tillräckligt många informanter till ett och samma tillfälle 
samt att det i vissa grupper kan vara svårt för alla informanter att komma till tals 
(Wibeck, 2010).  

Kvalitativ forskning görs för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för 
människors upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
Valet av metod baserades på en önskan om att belysa de erfarenheter av barn-MIG 
som finns bland specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar på 
vårdavdelningar inom Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus. Materialet 
analyserades förutsättningslöst, det vill säga med en induktiv ansats (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Urval 
Inför studien inhämtades godkännande av verksamhetschefen för Barn- och 
ungdomskliniken Hallands Sjukhus. Efter inhämtat godkännande skickades ett 
informationsbrev ut till de två avdelningscheferna angående studien, dess syfte samt 
urvalskriterier. Information och förfrågan om deltagande sattes upp på avdelningarnas 
anslagstavlor samt mailades ut via veckobrev. Önskemålet var att informanterna 
skulle ha arbetat som sjuksköterskor på barnklinik i minst två år. Sjuksköterskorna 
kunde vara grundutbildade eller specialistutbildade sjuksköterskor inom hälso- och 
sjukvård för barn- och ungdomar, som deltagit vid barn-MIG bedömningar. 
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Specialistsjuksköterskeutbildningar som exkluderade informanter var 
anestesisjukvård, intensivvård samt ambulanssjukvård.  Sjuksköterskor med dessa 
specialistutbildningar har andra förkunskaper vilka skulle kunna påverka synen på 
barn-MIG och dess funktion. 

Kravet på två års erfarenhet av barnsjukvård korrigerades till ett år och sex månaders 
erfarenhet med förhoppningen om att lyfta fram fler informanters erfarenheter. När 
den demografiska data som insamlats vid intervjutillfällena studerades framkom att de 
deltagande informanterna stått för mer än hälften av de MIG-bedömningar som 
genomförts under vintern 2014 och våren 2015. Vid intervjuerna deltog totalt sex 
informanter som alla medverkat vid MIG-bedömningar. De intervjuade informanterna 
var mellan 27-62 år. Informanterna hade varit yrkesverksamma sjuksköterskor mellan 
2,5-40 år. Två av informanterna var specialistutbildade inom hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar. Informanterna hade mellan 2-38 års erfarenhet av barnsjukvård.  

Målet var att genomföra två fokusgruppsintervjuer med 4-5 personer per grupp. På 
grund av stor personalomsättning samt hög arbetsbelastning erbjöds sjuksköterskorna 
att intervjuas vid ett av ett flertal tillfällen under oktober 2015. Vid dessa tillfällen 
fanns författarna till föreliggande studie tillgängliga för intervjuer för de informanter 
som ville och kunde komma. Sjuksköterskor som anmälde sitt intresse till att bli 
intervjuade och som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien. De 
sjuksköterskor som enbart arbetade natt erbjöds ett intervjutillfälle kvällstid. 

 

Datainsamling 
Informanterna intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide med 
öppna svarsalternativ. Intervjuguidens funktion var att skapa struktur i samtalet samt 
att informationen som framkommer ska svara mot studiens syfte (Polit & Beck, 
2013). Intervjuguiden testades genom en pilotintervju. Polit och Beck (2013) 
rekommenderar att en pilotintervju görs när en större studie skall genomföras, detta 
ger möjlighet att justera frågornas uppbyggnad. Pilotintervjun genomfördes under 
hösten 2015 med en informant. Pilotintervjun var planerad som en intervju med två 
informanter, men den ena sjuksköterskan fick förhinder med kort varsel. Efter 
pilotintervjun justerades en fråga för att förtydliga frågans innebörd. Eftersom 
relevant information framkom under pilotintervjun togs beslut om att inkludera 
pilotintervjun i materialet. 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2015. Utöver pilottillfället genomfördes två 
intervjuer med två respektive tre informanter. Lokalen där intervjuerna utfördes låg på 
Hallands Sjukhus, Halmstad, och valdes ut i samråd med avdelningscheferna. Vid 
intervjuerna närvarade båda författarna till föreliggande studie, en av författarna 
agerade intervjuare och en observatör. Det var samma person som agerade intervjuare 
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respektive observatör vid samtliga intervjuer. Intervjuaren inledde samtalet, 
informanterna fick därefter tala så fritt som möjligt med vägledning av intervjuarens 
intervjuguide. Alla intervjuerna avslutades med frågan om informanterna hade något 
ytterligare att tillägga. Efter den avslutande frågan fick observatören möjlighet att be 
om förtydliganden om något uppfattats som oklart. Intervjuerna varade mellan 18-35 
minuter. Alla intervjuer spelades in med inspelningsfunktionen i en mobiltelefon.  

 

Bearbetning av data 
Det inspelade materialet transkriberades individuellt, intervjuaren transkriberade en 
intervju och observatören transkriberade två intervjuer. Materialet bearbetades 
därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundmans och Hällgren 
Graneheims (2012) modell. Materialet lyssnades och lästes igenom ett flertal gånger. 
Syftet med detta var att en känsla för helheten skulle framträda (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Meningsenheter i form av meningsbärande ord, meningar eller 
stycken valdes ut gemensamt enligt Lundmans och Hällgren Graneheims (2012) 
modell. Texten kondenserades med bibehållen kärna och abstraherades därefter till 
koder. Slutligen kategoriserades koder med liknande innehåll tillsammans i 
underkategorier och kategorier i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012). Exempel på analysprocess ges i tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen  

 

Meningsbärande enheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

Ja, det kändes som att det var 
en ganska som sagt en ganska 
jämlik diskussion. Att man 
gick hand i hand igenom hela 
processen. Mig-team frågade 
någonting eh jag svarade på 
de å funderar man kring de 
om man kan göra på 
annorlunda sätt. 

Det var en ganska 
jämlik diskussion. 
/…/ MIG-team 
frågade någonting, 
jag svarade /…/ kan 
man göra på ett 
annorlunda sätt. 

En jämlik 
diskussion. 
Utbyte av 
tankar. 

 

Samarbete Delaktighet 

Man upptäcker dem i tid. 
Alltså det behöver inte gå så 
långt innan man faktiskt tar 
kontakt med IVA. Jag tror att 
innan kunde nog gå betydligt 
längre... Det gjorde det... Nu 
kommer de in på ett tidigt 
stadium, de kan förbereda 
plats där uppe eller bara 
medvetna om att patienterna 
finns här nere. 

Man upptäcker dem i 
tid. Jag tror att det 
kunde gå betydligt 
längre innan. Nu 
kommer de i ett tidigt 
stadium. 

Upptäcker 
försämringar 
tidigare.  

IVA 
involveras 
och har 
beredskap 
tidigare. 

Patient-
säkerhet 

 

Gemensamt 
ansvar 

Organisation 
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Om man är med på en 
bedömning och sedan säger 
de -men vi tycker så här. Då 
kan man ju kanske utanför 
patientrummet diskutera 
liksom hur, varför de gör den 
bedömningen.  Och det kan ju 
hjälpa en, vid ett senare 
skede, eller på en annan 
patient. Kan man ju dra nytta 
av deras kunskap. 

Är man med på en 
bedömning och de 
säger så här. Då kan 
man utanför 
patientrummet 
diskutera varför de 
gör den 
bedömningen. Detta 
kan hjälpa (mig) vid 
ett senare skede eller 
med en annan patient. 
Man kan ta nytta av 
deras kunskap 

Utbyte av 
tankar och 
erfarenheter 
ger kunskap. 

Kompetens-
höjande 

Kompetens 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Godkännande från den lokala etikprövningsgruppen vid Akademin för hälsa och 
välfärd Högskolan i Halmstad inhämtades våren 2015, diarienummer UI 2015/512. I 
enlighet med Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor och Informationskravet (Northern Nurses’ Federation, 2003) fick 
informanterna innan intervjuns start muntlig och skriftlig information om studiens 
syfte, nyttan med studien och vilken metod som avsågs att användas. Informanterna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan. I enlighet med Northern Nurses’ Federation (2003) och Lagen (SFS 
2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor inhämtades ett 
skriftligt samtycke från informanterna innan intervjuerna påbörjades. Informanterna 
informerades om att materialet skulle hanteras konfidentiellt och avidentifierat i 
enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och autonomiprincipen (Northern 
Nurses’ Federation, 2003). Rättviseprincipen tillgodosågs genom att alla informanter 
fick besvara samma frågor och att intervjuaren lät alla i gruppen komma till tals. 
Rättviseprincipen motiverade genomförandet av studien då en aspekt av principen är 
att kunskap ska utvecklas om hur hälsorisker, sjukdomar och lidanden kan motverkas 
och lindras (Northern Nurses’ Federation, 2003). Erfarenheter och reflektioner som 
framkommit under intervjuerna kan bredda informanternas kunskap och ge dem nya 
förhållningssätt i sitt framtida arbete. Om studiens resultat förbättrar hur barn-MIG 
används på vårdavdelningarna kan intervjuerna leda till att hälsa återställs och lidande 
lindras vilket enligt Northern Nurses’ Federation (2003) stärker nyttan med studien.  

En risk med intervjuerna var att informanterna kunde påmints om obehagliga minnen. 
Informanterna riskerade vidare att uppleva skuldkänslor, om de genom övriga 
informanters berättelser, uppfattade att de brustit i sitt tidigare arbete. I slutet av 
intervjun erbjöds informanterna uppföljning och möjlighet till återkoppling om de 
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upplevt att samtalet rört upp känslor. Vid transkriberingen ströks informanternas 
namn. Avidentifiering där enskilda informanters identitet inte avslöjas stöds av 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). I det färdiga materialet anges citat 
utan koppling till enskild informant, istället kopplas citaten till respektive 
intervjutillfälle. Genom arbetsgången som beskrivs ovan tillgodoses 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och säkerhetskravet som 
beskrivs av Northern Nurses’ Federation (2003). I enlighet med Arkivlagen (SFS 
1990:782) arkiverades och skyddades materialet mot obehörig åtkomst och 
förstörelse. De inspelade intervjuerna överfördes till två USB-minnen och raderades 
därefter från mobiltelefonen. USB-minnena, original av transkriberingarna och 
informerade samtycken förvaras i ett dolt skåp försett med kodlås i observatörens 
hem. Kopior av det transkriberade materialet förvaras i en lösenordskyddad mapp på 
en lösenordskyddad, privat dator. Det är endast författarna till föreliggande studie 
samt handledaren som har tillgång till materialet. När magisteruppsatsen är godkänd 
kommer materialet att kasseras i enlighet med Högskolan i Halmstads riktlinjer 
(Halmstad Högskola, 2014). 

 

Resultat 
Resultatet baseras på sex sjuksköterskors erfarenheter av Barn-MIG. Under 
intervjuerna framträdde tre kategorier som presenteras i resultatredovisningen. 
Resultatet baseras på kategorierna delaktighet, organisation och kompetens. 
Delaktighet delas in i underkategorierna samarbete, bemötande och trygghet. I 
kategorin organisation ingår underkategorierna arbetsmiljö, gemensamt ansvar och 
patientsäkerhet.  Kategorin kompetens delas in i underkategorierna kompetenshöjande 
samt skepsis mot införd rutin. Kategorierna och tillhörande underkategorier beskrivs 
nedan och förstärks med citat från intervjuerna. Intervjuerna benämns som intervju I, 
II och III. 

 

Delaktighet 
Informanterna upplevde att barn-MIG lett till en större delaktighet för all involverad 
personal på barnkliniken och IVA. De påtalade att barnklinikens sjuksköterskor nu är 
mer inkluderade när IVA kontaktas och att IVA personalen är mer delaktiga i vården 
även när patienten är inlagd på vårdavdelning.  
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Samarbete 

Informanterna upplevde att vården blivit bättre sedan bedömningarna av identifierade 
riskpatienter började göras gemensamt av läkare och sjuksköterska från både IVA och 
barnkliniken. Sjuksköterskan har fått mandat att själv ta kontakt med IVA via barn-
MIG när vitala parametrar sviktar, vilket lett till förbättrat samarbete.  Informanterna 
upplevde att personalen från IVA är mer intresserade och engagerade i patienterna. 

Det bara har blivit bättre sedan vi fick barn-MIG. Vi har fått en bättre, lättare 
kontakt (Intervju III) 

 

Bemötande  

Informanterna ansåg att bemötandet från IVA personalen och barnläkare i de flesta 
fall är mycket gott. Informanterna upplevde att de blir tagna på allvar, får göra sin röst 
hörd och att deras åsikt är viktig. Vidare ansåg de att barn-MIG personalen oftast är 
mycket lyhörda och inkännande både mot vårdavdelningens personal, patienten och 
familjerna. 

Narkosläkarna som man kontaktar i första skedet, de känns väldigt 
inkännande för det man har att informera dem om. (Intervju I) 

Informanternas erfarenhet var att de endast mött motstånd ett fåtal gånger, från 
barnläkare eller IVA-personal, när de begärt MIG-bedömningar. Till exempel när de 
kände en oro för patienter som triagerats som orange. Det kunde då vara svårt att 
övertyga barnläkaren om att tillkalla IVA för en tidig barn-MIG bedömning, trots att 
informanterna upplevde att det kunde vara till nytta för patienten. Då har 
informanterna känt att de står ensamma med allt ansvar. 

På de orangea barnen, att man söker barnjouren först, men så säger de -Nej 
det tycker jag inte. Men man själv tycker att -Jo det borde vi nog göra. 
(Intervju II) 

 

Trygghet  

Informanterna upplevde en ökad professionell trygghet genom att inte ha ensamt 
ansvar i att bedöma patienten. Det upplevdes som skönt att bli bekräftad då fler 
professioner med andra kompetenser såg samma svårigheter, risker och möjligheter.  
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Men kanske att dela ansvaret lite. Eller så. Att man... Ja men det blir en extra 
trygghet liksom. Att man inte har gjort en, att det inte hänger bara på min 
bedömning. Utan det är någon annan som gjort en bedömning, eller flera 
andra. (Intervju III) 

Informanterna betonade att det är en trygghet för personalen på vårdavdelningen att 
IVA kan kontaktas om patienten akut försämras och barnläkaren är upptagen med ett 
annat barn. De ansåg att barn-MIG ökar flexibiliteten i vården. Vidare menade 
informanterna att den egna tryggheten stärks ytterligare av att ha sett och bedömt 
många barn. 

Nu är det nedpräntat att är jag orolig och jag ser att parametrarna är så här 
så, om inte barnläkaren ringer, så. Då kan jag göra det själv. Det är min 
rättighet, så jag tycker att det har blivit mycket bättre. (Intervju III) 

Informanterna påtalade att de, efter införandet av retts-p och barn-MIG, ser en ökad 
trygghet hos familjerna till patienterna som vårdas. I intervjuerna framkom att 
föräldrar till kroniskt sjuka barn upplever att personalen på vårdavdelningarna har 
bättre kontroll på barnen sedan systemen retts-p och barn-MIG infördes. 
Informanternas erfarenhet var att familjerna till de kroniskt sjuka barnen därmed 
upplevde en ökad känsla av trygghet. Vid tidig kontakt med barn-MIG får föräldrarna 
möjlighet att möta IVA-personal i ett icke akut skede. Familjen kan uppleva att fler 
vårdgivare är inkopplade i patientens vård vilket, enligt informanterna, leder till en 
ökad känsla av trygghet hos familjerna. 

Jag också varit med om att föräldrar, de vet att IVA också är inkopplade i ett 
tidigt stadie /…/ så vet de att de finns här, att de också gör en 
bedömning...mmm...för det är en trygghet för föräldrarna, även om barnet är 
hos oss. (Intervju III) 

 

Organisation 
Informanterna ansåg att barn-MIG är en bra modell som främjar organisationens 
arbete, gemensamt ansvar och patientsäkerheten. Organisationen har sedan införandet 
av barn-MIG fått en förbättrad arbetsmiljö. 

 

Arbetsmiljö. 

I intervjuerna framkom att barn-MIG möjliggjort nya arbetsmodeller som gagnar 
patienten. Informanterna beskrev att arbetsmiljön förbättrats eftersom 
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sjuksköterskorna nu vet hur de ska ta kontakt med IVA och hur de ska gå tillväga för 
att få hjälp. Informanterna beskrev det som en fördel att MIG-bedömningarna följs 
upp inom förutbestämda tidsintervall. Under intervjuerna betonades att retts-p och 
barn-MIG är metoder som tydligt påvisar förändringar hos patienten. Metoderna 
synliggör patientens tillstånd tidigare vilket gör att insatser kan sättas in. Det ger en 
framförhållning och en strategi som underlättar sjuksköterskornas arbete. 

Man upptäcker dem (patienterna) i tid, alltså det behöver inte gå så långt 
innan man faktiskt tar kontakt med IVA. Jag tror att innan kunde nog gå 
betydligt längre innan... Det gjorde det... Nu kommer de (IVA personalen) in 
på ett tidigt stadium. (Intervju II) 

Informanterna ansåg att MIG-bedömningen inte generar mer dokumentationsarbete. 
Dock identifierade de en risk i att övriga patienter kan komma i skymundan om MIG-
bedömningen leder till många tidskrävande åtgärder för en enskild patient. 

Jo det läggs ju väldigt mycket fokus på just den patienten. som gör kanske då 
att de andra hamnar lite i skymundan, ett tag iallafall. (Intervju III) 

Vårdtyngd kan synliggöras genom MIG-bedömningar påtalade informanterna. 
Informanterna betonade att MIG-bedömningarna i förlängningen kan påvisa hur svårt 
sjuka barn barnkliniken vårdar, samt att kliniken har olika vårdtyngd beroende på 
säsong.  

Vi har ju vissa perioder som är lite högre tryck, att man, genom att det blir 
mer frekventa bedömningar under den perioden ser att man måste organisera 
hela vården annorlunda eller tänka på det (Intervju I) 

 

Gemensamt ansvar 

I intervjuerna framkom det att innan barn-MIG infördes kunde avdelningspersonalen 
känna sig ensamma och otrygga. Framförallt då det upplevdes som svårt att få hjälp 
med de mest sjuka patienterna. Nu är det mer tydligt vilka patienter som IVA bör 
känna till och ha beredskap för menade informanterna. Informanterna ansåg att alla 
professioner får komma till tals och säga sin mening under själva bedömningarna. 
Under intervjuerna framkom det att återkoppling mellan professionerna på de olika 
vårdnivåerna är vanligt mellan bedömningarna, vilket leder till ökat gemensamt 
ansvar. 
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Om man jämför med innan kontakten med, ja, IVA får man väl säga då. Att det 
känns som att det har blivit mer... Ja... Allas patient. Än vad det var 
innan. (Intervju III) 

Informanterna upplevde att det ibland inte togs hänsyn till att barnklinikens 
personalgrupp baseras på en hög andel oerfarna sjuksköterskor. Utomstående, till 
exempel IVA, har en förväntan på att barnklinikens personal ska ha stor erfarenhet av 
att vårda svårt sjuka barn 

Så har vi haft en väldigt stor personalomsättning, och vi har ju många 
sjuksköterskor som kommer direkt från grundutbildningen /…/då förväntar sig 
/…/ IVA-personalen att de ska vara mycket vanare. (Intervju III) 

 

Patientsäkerhet 

Informanterna upplevde att patientsäkerheten stärks när retts-p och barn-MIG används 
på rätt sätt av hela barnkliniken. Modellen upplevs som ett säkert system där många 
riskfaktorer belyses. Informanterna påtalade att de förutbestämda återkopplingarna 
som tillämpas i MIG-modellen stärker patientsäkerheten. Vidare beskrevs att 
patientsäkerheten främjas när olika specialistkompetenser knyts till patienten. 
Informanterna betonade att patienterna bedöms tidigare av IVA-personal nu, jämfört 
med hur vårdkedjan såg ut tidigare. Insatser som syftar till att häva försämringen sätts 
in snabbare. När patienten behöver förflyttas till IVA var erfarenheten att patienterna 
kommer till IVA i ett tidigare skede nu och återhämtar sig snabbare jämfört med före 
införandet av barn-MIG.  

Det känns som de är inte lika länge på IVA heller och om de väl får gå till 
IVA så kommer de tillbaka snabbare från också. Så att det känns som att de 
kommit dit tidigare och så är det lättare att häva det. (Intervju II) 

 

Kompetens 
Informanterna såg varje arbetsdag och patientmöte som ett lärotillfälle. Införandet av 
barn-MIG har lett till fler lärotillfällen genom fler patientbedömningar och mer 
kunskapsutbyte mellan professioner. Informanterna hade önskemål om gemensamma 
utbildningstillfällen med IVA. Vidare ansåg informanterna att det finns ett fåtal 
anställda som upplevs ha negativ inställning till bedömningsinstrument- och modeller. 
Negativ inställning kan ses som en skepsis mot införda rutiner. 

 

 13 



 

Kompetenshöjande 

Under intervjuerna framkom flera tankar på hur MIG kan vara kompetenshöjande. 
Informanterna betonade att vårdpersonal kan lära sig nya tekniker och metoder genom 
att betrakta och lyssna på när andra professioner bedömer patienter. När personal från 
olika vårdnivåer samtalar och lägger upp gemensam strategi finns det goda 
möjligheter till kunskapsutbyte. 

… ett ganska gammalt barn som ändå viktmässigt faller inom, kanske, mer 
vuxen doseringar och läkemedel som vi inte är vana vid. Det var ju otroligt 
lärorikt, hur de diskuterade där sinsemellan. (Intervju I) 

Informanterna upplevde att IVA-personal har en positiv inställning till MIG-
bedömningar då de får mer träning i att bedöma barn. Genom att göra gemensamma 
bedömningar antar informanterna att personal från de olika vårdnivåerna får en större 
förståelse för varandras arbetssätt. 

När barnen kommer ner till IVA så inbillar jag mig att kanske IVA-personalen 
fått träning på att titta på barn, så kanske det blir lite lättare att bedöma. 
(Intervju II) 

Under intervjuerna framkom det önskemål om gemensamma övningstillfällen 
tillsammans med IVA-personal för att träna möjliga scenarier. Vissa informanter 
efterlyste fler möjligheter för hospitering mellan klinikerna. Under intervjun framkom 
att informanterna ansåg att ett fåtal kollegor på barnkliniken fortfarande inte förstår 
avsikten med retts-p och barn-MIG. Några informanter efterfrågade mer utbildning 
om syftet med modellerna. 

Sen tror jag att många skulle känna att det är en trygghet om man faktiskt får 
öva lite scenarier tillsammans och sånt. Det inte faller in inom själva MIG 
bedömningen i sig men, men att man samarbetar lite över 
avdelningsgränserna. (Intervju I) 

Några informanter upplevde att det ibland känns olustigt när IVA-personal ska MIG-
bedöma patienter. De informanterna kunde känna att deras erfarenhet och kompetens 
inte var tillräcklig för att bemöta IVA-personalens frågor. Det har aldrig blivit ett 
problem, tvärtom upplevde informanterna att de lär sig något nytt varje gång.  

Jag kan tycka att det är lite svårt att ha ett sådant samtal med IVAs personal. 
För att jag känner att jag inte har tillräcklig erfarenhet. /…/ Men jag menar, 
det lär jag mig ju av. Jag menar, jag har ju en fördel av det även om jag kan 
tycka att det är jobbigt i situationen. (Intervju III) 
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Skepsis mot införd rutin 

Informanterna påtalade att ett fåtal kollegor på vårdavdelningarna och på IVA är 
skeptiska mot införandet av barn-MIG. Deras känsla var att ett fåtal sjuksköterskor på 
vårdavdelningen anser att deras kompetens urholkas av system som inte främjar 
magkänslan eller den kliniska blicken. Kollegorna med negativ inställning anses vara 
svårmotiverade till att tillämpa retts-p och barn-MIG. Vidare upplevde informanterna 
att ett fåtal av IVAs personal är negativt inställda till att vårda barn. Detta tror de 
främst beror på osäkerhet och rädsla vilket skulle kunna avhjälpas med mer 
utbildning.  

Svårigheten kan vara att motivera alla att… följa och ta kontrollerna. 
(Intervju II) 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsansats är lämplig för att undersöka människors erfarenheter 
och upplevelser av ett område. Kvalitativ innehållsanalys är en vanligt förekommande 
analysmetod inom omvårdnad som syftar till att jämföra likheter och skillnader enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Den utvalda metoden för en studie bör 
granskas kritiskt genom begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 
delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom citat som presenteras 
från intervjuerna ges läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet. Resultatets 
giltighet stärkts genom att handledaren, som är insatt i ämnet, har granskat koder, 
underkategorier och kategorier och funnit att de överensstämmer med 
transkriberingarnas innehåll. Vidare stärks resultatets giltighet genom informanternas 
olika ålder, utbildningsnivå och olika lång yrkeserfarenhet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Det fanns en förhoppning om olika kön och etnicitet hos 
informanterna vilket hade kunnat bredda erfarenheterna av ämnet. Förhoppningen 
kunde ej tillgodoses vilket kan förklaras genom barn- och ungdomsklinikens 
homogena personalsammansättning. Den noggranna beskrivningen av analysarbetet 
stärker resultatets tillförlitlighet i enlighet med Lundmans och Hällgren Graneheims 
(2012) rekommendationer.  Författare till föreliggande studie närvarade vid 
intervjuerna, lyssnade på inspelningarna och läste samtliga transkriberingar ett flertal 
gånger vilket stärker resultatets tillförlighet. Då hela analysprocessen genomförts 
gemensamt stärks tillförlitligheten ytterligare. Överförbarheten stärks genom att 
urvalsprocessen, datainsamlingen och analysprocessen är noggrant beskrivna vilket 
medger att studien skulle kunna genomföras igen (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Då författarna till föreliggande studie närvarat vid intervjuerna kan de inte ses 
som oberoende. Målsättningen var att genomföra intervjuerna med ett neutralt 
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förhållningssätt med låg påverkan på informanternas svar. Då analysprocessen 
genomfördes gemensamt framkom olika infallsvinklar och reflektioner. Under 
analysprocessen har objektivitet i förhållande till resultatets innehåll eftersträvats, 
vilket anses som viktigt enligt Polit och Beck (2013). En av intervjuerna är 
överrepresenterad med citat i resultatet. Det kan tolkas som om den intervjun upplevts 
som mer intressant. Citatens utformning, det vill säga hur informanterna formulerat 
sig, är anledningen till att en intervju blivit överrepresenterad i resultatet. Författarna 
till föreliggande studie har haft förkunskaper inom studiens område vilket kan ses 
som en svaghet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) belyser att förkunskaper 
kan påverka studiers resultat. 

Enligt Wibeck (2010) passar enkätundersökningar bäst för att belysa attityder eller 
erfarenheter. Det fanns från början en tanke om att genomföra studien som en 
enkätstudie men då det inte fanns någon validerad enkät som svarade mot syftet togs 
beslutet att genomföra gruppintervjuer. Intervjuer ger möjlighet till förståelse för vad 
som ligger bakom människors tankar och erfarenheter (Wibeck, 2010). En styrka med 
gruppintervjuer är att informanterna uppmuntras till att dela tankar och erfarenheter 
och jämföra dessa sinsemellan. Informanterna får komma till tals på villkor som är 
mer deras egna eftersom de också kan avstå från att svara om frågorna känns 
obekväma. Wibeck (2010) menar att en svaghet med gruppintervjuer kan vara att 
gruppen kan påverkas om en informant är mycket dominant. Fördelarna med 
gruppintervjuer ansågs vara fler än nackdelarna. Alla intervjuerna avslutades med 
frågan om informanterna hade något ytterligare att tillägga. Enligt Wibeck (2010) ger 
en avslutande fråga om ytterligare tillägg informanterna möjlighet att ta upp sådant 
som de kommit på under samtalets gång. En sådan fråga kan bidra till att värdefulla 
tankar och reflektioner kommer fram (Wibeck, 2010).  

Pilotintervjun gav en uppfattning om hur frågorna uppfattades samt om frågorna 
svarade mot syftet. Den sista frågan i intervjuguiden uppfattades som oklar vid 
pilotintervjun, varför den omformulerades. Möjligheten att justera frågor är en fördel 
med pilotintervjuer enligt Polit och Beck (2013). Pilotintervjun blev en enskild 
intervju då en informant fick förhinder. Resultatet som framkom vid pilotintervjun 
bedömdes ändå vara likvärdigt med de övriga gruppintervjuerna varför materialet 
bedömdes kunna ingå i det slutliga resultatet. Gruppintervjuerna genomfördes på 
informanternas arbetsplats vilket kan främja informanternas känsla av trygghet enligt 
Wibeck (2010). En av författarna till föreliggande studie agerade intervjuare i 
samtliga intervjuer. Intervjuaren bör enligt Wibeck (2010) vara en och samma person 
vid alla intervjuer, detta för att stärka tillförlitligheten. En fördel med att både 
intervjuare och observatör deltagit vid intervjuerna är att intryck som uppkom under 
intervjuns gång kan utbytas och bekräftas.  

Författarna till föreliggande studie är anställda på barnkliniken Hallands sjukhus, 
Halmstad och har intervjuat kollegor på sin ordinarie arbetsplats. Det skulle kunna ses 
som en svaghet att informanterna känner intervjuaren och observatören. Enligt 
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Wibeck (2010) kan det vara en fördel när intervjuaren och informanterna är bekanta. 
Intervjuaren kan uppmärksamma om gruppens medlemmar faller in i vardagliga roller 
där alla inte tar lika mycket plats. En intervjuare med erfarenheter som liknar 
informanternas kan göra att informanterna känner sig mer avslappnade och vågar 
uttrycka sådant som informanterna inte hade gjort annars (Wibeck, 2010). 
Informanterna som deltog i studien var väl förtrogna med varandra då det var 
kollegor. Informanterna kändes avslappnade och diskussionerna under intervjun var 
givande.  

Det fanns en förhoppning om att intervjua åtta till tio sjuksköterskor för att spegla 
klinikens anställda sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG. Detta kunde ej 
tillgodoses, framförallt på grund av att personal med erfarenhet av barn-MIG avslutat 
sina anställningar på kliniken under det gånga året. Insamlad demografisk data 
påvisade att de intervjuade sjuksköterskorna genomfört den övervägande delen av de 
genomförda MIG-bedömningarna som registrerats av IVA. Resultatet kan därför ses 
som en spegling av klinikens sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG. Önskemålet 
om 4-5 informanter i varje grupp för att bilda fokusgrupper, kunde ej tillgodoses, 
vilket kan ses som en svaghet för studien. Möjligen hade ytterligare material 
framkommit om antalet informanter i respektive grupp blivit fler, då det kunde 
genererat fler reflektioner. Då arbetsbelastningen på barnkliniken var hög kunde 
intervjuaren och observatören tagit beslutet att istället genomföra enskilda 
djupintervjuer. Det hade kanske varit lättare att tillgodose både barnklinikens 
arbetsbelastning och intervjuönskemålet om sjuksköterskorna hade gått ifrån 
avdelningarna en och en.  

Intervjuerna tog kortare tid än förväntat. Det ses som en fördel att närvarande vid 
intervjun avsatt gott om tid för att genomföra densamma. Alla intervjuerna ses som 
informativa och citat har valts ut från samtliga intervjutillfällen. Alla frågor i 
intervjuguiden utom en gav fylliga svar. Den frågan som informanterna hade svårt att 
besvara var när de ombads ange något negativt med barn-MIG. I intervjuguiden 
ingick möjliga följdfrågor vilka användes när intervjuaren önskade förtydliganden av 
informanternas svar.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade, i likhet med tidigare studier, att barn-MIG har en betydelsefull 
funktion för personalen på ett sjukhus (Jones et al., 2006; Kukreti, Gaiteiro & 
Mohseni-Bod, 2014; Priestley et al., 2004; Robertson & Al-Haddad, 2013; Young & 
Seidel, 1999). Informanterna upplevde att modellen stärker känslan av delaktighet och 
inflytande. Vidare betonade de fördelarna med MIG-modellen, såsom att den stärker 
den gemensamma ansvarskänslan, patientsäkerheten samt ökar kompetensen på de 
olika vårdnivåerna. Dessa fördelar framträdde även i Kukretis et al. (2014) studie.  
Resultatet i föreliggande studie påvisade att sjuksköterskornas erfarenheter av barn-
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MIG är övervägande positiv. Resultatet belyser att införandet av barn-MIG lett till 
ökad trygghet för både personal, patienter och anhöriga. Barn-MIG har förbättrat 
samarbetet mellan klinikerna samt stärkt kompetensen. 

DeVita et al. (2006) bedömer MIGs nytta som stor i förhållande till den låga risken 
och kostnaden som det innebär att introducera ett MIG. Ett fåtal artiklar ifrågasätter 
om MIG verkligen är en tillgång för ett sjukhus. Ranji, Auerbach, Hurd, O'Rourke 
och Shojania (2007) anser att observation och åtgärder av vitala parametrar borde 
fungera utan ett MIG-team. Enligt Ranji et al. (2007) tillkallar vårdpersonal ändå inte 
MIG i den utsträckning som de borde enligt gällande kriterier. I resultatet framkom 
enbart informanternas erfarenheter av barn-MIG. Sjuksköterskorna har troligen inte 
någon insyn i huruvida MIG-teamet är kostnadseffektivt eller ej. Informanternas 
positiva erfarenheter av barn-MIG är något som borde skattas högt av verksamheten. 
Personalen och dess erfarenheter bör ses som en resurs, vilket bekräftas av Rosengren 
(2014).  

I resultatet framkom att erfarenheter av kommunikationen med barn-MIG teamet 
ansågs vara god. Personalen från IVA upplevdes i de flesta fall som inkännande och 
lyhörda. I de fall som det uppstod meningsskiljaktigheter gällande MIG-bedömningar 
uppstod dessa oftast mellan sjuksköterska och barnläkare, vilket även tidigare studier 
påvisat (Jones et al., 2006; Kukreti et al., 2014). 

Informanterna beskrev hur barn-MIG konsultationer kan leda till 
inlärningsmöjligheter för både avdelningspersonal och IVA-personal, vilket stärks av 
Kukreti et al. (2014). Det som eftersöktes var utbildning i MIG-modellens praktiska 
och teoretiska fördelar samt gemensamma övnings- och utbildningstillfällen 
tillsammans med IVA. Kontinuerlig utbildning är en förutsättning för en god 
tillämpning av modellen i verksamheten (Kukreti et al., 2014). Studiens resultat 
visade att kliniken kan ha nytta av att arbeta fram ett, för kliniken, specialanpassat 
utbildningskompendium om barn-MIG för vårdpersonalen. Det färdiga kompendiet 
behöver både nyanställda och befintlig personal arbeta med årligen, gärna i grupp, 
med tillhörande föreläsningar samt praktiska övningar. Som en del av 
utbildningskompendiet bör kliniken dela ut ett frågeformulär där personalen kan 
efterlysa saknad kunskap som är specifik för MIG-modellen. Frågeformuläret bör 
också ge personalen möjlighet att framföra förslag på utveckling och förbättringar av 
själva MIG-modellen, samt av utbildningskompendiet. Enligt Kukreti et al. (2014) är 
klinikanpassade utbildningsprogram, samt praktiska övningar, som genomförs 
kontinuerligt en förutsättning för en välfungerande tillämpning av MIG på ett sjukhus. 
Ett sådant utbildningsprogram kan minska skepsisen i arbetsgruppen till de införda 
rutinerna. Eftersom kritiskt sjuka patienter vårdas på vårdavdelningar idag kan 
bristande utbildningsstöd för vårdpersonalen leda till att patienters förändrade tillstånd 
inte observeras i tid (Kukreti et al., 2014). Genom en ökad kunskap och förståelse för 
betydelsen av barn-MIG och retts-p kan personalens engagemang för modellerna öka. 
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Genom en ökad kunskapsnivå stärks barnklinikens patientsäkerhet ytterligare vilket 
betonats i tidigare studier (Kukreti et al., 2014). 

Informanterna efterfrågade mer teoretisk och vetenskaplig kunskap. Enligt 
omvårdnadsteoretikern Kim (2010) utgör teoretisk och vetenskaplig kunskap 
vetandet. Vetande är därmed en förutsättning för förståelsen för patientens behov och 
MIGs syfte. Informanterna betonade i intervjuerna, utöver patientens behov, vikten av 
att genomföra MIG-bedömningar för sin egen utvecklings skull. Träning och 
utbildning under kontrollerade former, genom till exempel gemensamma 
scenarieövningar var något som efterfrågades under intervjuerna. Kim (2010) 
beskriver hur praktisk och produktiv kunskap om handlande står för ett kunnande.  

Informanterna som intervjuades angav att de hade en känsla av att patienterna 
stabiliseras snabbare och har kortare vårdtider på IVA sedan barn-MIG infördes. 
Hanson, Randolph, Erickson, Mayer, Bruckel, Harris och Willis (2009) samt Kukreti 
et al. (2014) bekräftar hur tiden för stabilisering samt vårdtid på IVA minskar när 
barn-MIG införs. Inläggningarna på IVA reduceras när vårdavdelningen, i samråd 
med barn-MIG, lyckas stabilisera patienterna (Kukreti et al., 2014).  

Resultatet påvisade en etisk förbättring av vården då standardiserade arbetsmodeller 
stärker förutsättningarna för jämlik vård enligt Rosengren (2014). Rättviseprincipen 
som beskrivs av Northern Nurses’ Federation (2003) tillgodoses i högre utsträckning 
sedan barn-MIG introducerats eftersom vården blivit mer likvärdig. Resultatfyndet 
vilket beskrev att informanterna efterlyser mer utbildning stärker nyttan med studien 
då fyndet kan leda till att ett utbildningsprogram utformas. Ett sådant 
utbildningsprogram kan leda till att fler patienters hälsa återställs och lidande lindras 
vilket stärker studiens nytta enligt Northern Nurses’ Federation (2003). Resultatet kan 
bidra med ny kunskap inom området omvårdnad då studien beskriver sjuksköterskors 
erfarenheter av en nyintroducerad arbetsmodell. Erfarenheterna som framkom i 
resultatet kan vara till samhällelig nytta då de påvisar att barn-MIG är en uppskattad 
arbetsmodell som fler sjukhus skulle kunna gagnas av att introducera. Förhoppningen 
är att representanter från andra sjukhus, som bedriver barnsjukvård, kan ta del av 
resultatet och använda det som underlag för att ta beslut om att introducera barn-MIG 
på sina arbetsplatser. 

I resultatet framkom att informanterna ansåg att de genom retts-p och barn-MIG i 
högre utsträckning bedömer patientens situation, samt att samarbetet och det 
gemensamma ansvaret för patienten stärkts. Enligt Kim (2010) står dialogen mellan 
kollegor, professioner, anhöriga och patienter för klokhet. Vidare beskriver Kim 
(2010) hur klokhet innebär att kunna bedöma vad som är rätt för patienten i den 
aktuella situationen. Klokhet, så som Kim (2010) beskriver den, är något som kräver 
yrkeserfarenhet och trygghet i sin yrkesroll. 
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Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter. Informanterna beskrev 
många erfarenheter i termer av känslor. Känslor är av naturen sådana att de ofta går in 
i varandra och kan vara svåra att särskilja. Till exempel kan känslan av att det nu finns 
ett gemensamt ansvar leda till en upplevelse av en tryggare arbetsmiljö. 
Organisationen och patientsäkerheten uppfattas i resultatet som förbättrad. 

 

Konklusion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av barn-MIG på 
vårdavdelningarna inom Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus. De 
intervjuade sjuksköterskornas erfarenheter av barn-MIG var övervägande positiva. I 
resultatet framkom erfarenheter av en ökad trygghet, en ökad gemensam 
ansvarskänsla, förbättrad patientsäkerhet, en öppen och god kommunikation mellan 
de olika vårdnivåerna samt goda möjligheter till kompetensutveckling. Det efterlystes 
även ett förbättrat samarbete med barnläkarna angående att MIG-bedöma patienter. 
Framförallt i de fall då sjuksköterskan anser att patienten riskerar att försämras och 
därmed uppfylla MIG-modellens högsta prioritet. Mer utbildning och praktisk träning 
avseende MIG-modellen efterfrågades även av sjuksköterskorna. 

Implikation 
Resultatet i föreliggande studie kan vara till nytta vid upprättande av barn-MIG på 
andra sjukhus som bedriver barnsjukvård. Barnkliniken i Halland bör, i samråd med 
IVA, utarbeta ett utbildningsprogram som fokuserar på MIG-modellen. Samtlig 
personal på kliniken bör genomgå utbildningsprogrammet årligen för att säkerställa 
kompetensnivån. Utbildningsprogrammet bör innehålla teori, praktiska övningar samt 
utvärdering av utbildningsprogrammet, MIGs funktion och utvecklingsmöjligheter.  

Då barn-MIG är ett nytt begrepp behöver modellen studeras vidare. Förslagsvis vore 
det intressant att få inblick i IVA-personalens erfarenheter av barn-MIG. Om fler 
barn-MIG introduceras nationellt bör de olika klinikerna dra lärdom av varandra och 
jämföra hur respektive klinik valt att utforma MIG-modellen samt vilka erfarenheter 
personalen har av barn-MIG.  
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BILAGA C  

Intervjuguide 
 

• Kan ni berätta fritt om en situation då du kontaktat barn-MIG? 
o Kände ni er delaktig i beslut som togs? 
o Hur fungerade samarbetet? 
o Hur kändes det efteråt? 

 
• Vilka för- respektive nackdelar anser ni finns med att ha ett MIG-team?  

 
• Vilka svårigheter ser ni med att arbeta med barn-MIG?  

 
• Vilka vinster ser ni med att arbeta med barn-MIG?  

 
• Hur ser ni på framtidens barn-MIG? 

o Finns det något att utveckla med barn-MIG? 
 

• Har ni något övrigt som ni vill tillägga till  
 

 

 

 

 

 

Lämpliga följdfrågor att tänka på 
 
Berätta mera om…   Vad tänkte du då… 
Hur upplevde du det…  Vad kände du då… 
Hur menar du, kan du förtydliga…  Vad gjorde du då… 
Vad menar du, kan du förtydliga… Beskriv hur du upplevde… 
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