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1 Inledning 

Utanför intensivvårdsavdelningen ses ofta svårt sjuka patienter. Vissa av dem är döende 

och behöver inte intensivvård men många andra är i kritiska tillstånd som kan 

stabiliseras med tidiga och rätta vårdinsatser (Hvarfner, 2004/2011). Genom erfarenhet 

och forskning finns vetskap idag att patienter som kommer till intensivvården med 

allvarliga sjukdomstillstånd har ofta under flera timmar eller dygn innan visat 

försämringar i kroppsfunktioner såsom andning, blodtryck, puls och medvetande. 

Vårdpersonal från vårdavdelning kan tidigt reagera på dessa larmsignaler och vidta 

åtgärder för att förbättra situationen. När vissa kriterier är uppfyllda finns det möjlighet 

att tillkalla team från intensivvården, i Sverige heter det team mobil intensivvårdsgrupp 

(MIG). Detta team tillkallas för att eventuellt förebygga en inläggning på intensivvård 

eller om vårdbehovet kräver intensivvård tas patient direkt till intensivvårdsavdelning 

(Svenska intensivvårdsregistret, 2015). Det är viktigt att intensivvården engagera sig 

med sin kompetens utanför vårdavdelningen för att det ger en förbättrad organisation 

och utveckling av omhändertagandet av den kritiskt sjuke på vårdavdelning (Hvarfner, 

2004/2011). Jones och Bellomo (2006) skriver i sin studie att det finns flera genomförda 

studier i flera länder som visar att 15–20% av inneliggande patienter utvecklar allvarliga 

tillstånd. Trots detta så är det flera länder som inte har tillräckliga strategier för att 

hantera, identifiera och påbörja snabb behandling på dessa patienter.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Intensivvård 

 

En av de mest resurskrävande formerna av sjukvård är intensivvården. På en 

intensivvårdsavdelning finns en högre personaltäthet och patienterna som behöver 

noggrann övervakning befinner sig i en högteknologisk miljö. Intensivvårdsavdelningen 

är utrustad och skapad för att ge patienter en överlevnad med svikt i kroppens viktigaste 

funktioner så som andning, cirkulation och medvetande. Som patient på en 

intensivvårdsavdelning är man uppkopplad till olika apparater och som patient kan det 

vara väldigt påfrestande att bli vårdad där (Svenska intensivvårdsregistret, 2015).  

 

Mitchell, Schatz och Francis (2014) tar upp att flera patienter blir än idag försämrade 

under sin sjukhusvistelse samt att patienter blir oplanerat inlagda på 

intensivvårdsavdelning. De nämner även att 84% av patienterna visar tecken på en 

försämring 6–8 timmar innan ett hjärtstopp utvecklas. Nordlund och Joelsson-Alm 

(2009) tar upp att redan på 90-talet fanns det forskning från USA som visade att 70 % 

av de patienter som råkat ut för ett hjärtstopp gav tecken på svikt i vitala funktioner 

redan 8 timmar före hjärtstoppet. Dessa tidiga tecken hade då inte uppmärksammats av 

vårdpersonalen i tillräckligt hög grad. Det är sedan 90-talet som man världen över börjat 

införa bättre system för att kunna tidigt upptäcka dessa patienter samt stabilisera en 

hotande svikt av vitala funktioner.  

 

2.2 Sveriges Mobila intensivvårdsgrupp 

 

I Sverige har mobil intensivvårdsgrupp (MIG) införts på flera sjukhus. MIG består av 

en intensivvårdsläkare och en intensivvårdssjuksköterska. MIG blir tillkallad från 

vårdavdelning och kommer ut till vårdavdelningen för att bedöma patienten tillsammans 

med patientansvarig läkare och sjuksköterska. MIG föreslå åtgärder i syfte att förebygga 

intensivvård eller är patientens vårdbehov så pass stort så tas patienten över till 

intensivvårdsavdelning omedelbart (Svenska intensivvårdsregistret, 2015).  

 

Piquette, Reeves och Leblanc (2009) nämner att team har blivit alltmer främjande inom 

akutsjukvården för att förbättra patientens behandlingsresultat. Ett samarbete emellan 

team och vårdavdelning har ett samband med en minskad plötslig död och 

återinläggning på intensivvårdsavdelningen.  

 

2.3 Internationellt perspektiv på mobila intensivvårdsgrupper  

 

Barbetti och Lee (2008) nämner att först ut i världen med att utveckla en mobil 

intensivvårdsgrupp var Sidney. Ett team från Liverpool sjukhus utvecklade Medical 

Emergency Team (MET) i början på 1990-talet. Syftet med teamet var att tidigt 

upptäcka försämring hos patienten för att ge bättre möjlighet att ingripa, ge lämplig 
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behandling, förebygga hjärtstopp, förebygga oväntad död samt en oplanerad inläggning 

på intensivvården. Vårdpersonalen på vårdavdelningen använder sig av ett kriterier 

system med avvikande fysiologiska parametrar som underlag för att tillkalla MET. 

MET består av läkare och sjuksköterskor med Advanced Life Support (ALS) kompetens 

och som svarar omedelbart på MET samtalet. Sedan starten med MET har det utvecklats 

flera liknande internationella system med målsättningen att ta hand om försämrade 

patienter utanför intensivvården.  

 

Rapid Response Systems (RRS) infördes i USA, ett team med expertis inom området 

från intensivvårdsavdelning och som kommer ut till patienten för att i tid bedöma 

patient och sätta in tidiga åtgärder. Ur RRS har sedan fler team utvecklats. Rapid 

Response Teams (RRTs) är ett team som leds oftast av en intensivvårdssjuksköterska. 

Ett annat team heter Critical Care Outreach (CCO) som leds av sjuksköterska. CCO har 

även en roll att göra en uppföljning på vårdavdelningen för de patienter som lämnat 

intensivvårdsavdelningen (Bagshaw et al., 2010). Bagshaw et al., (2010) menar att 

världen över finns flera olika sammansatta team så som RRS, RRT, CCO, Critical Care 

Outreach Services (CCOS), MIG, Medical Emergency Team (MET) och Outreach 

Team (ORT). Teamen strävar att arbeta åt samma mål, att förbättra patientens 

behandlingsresultat och minska dödligheten på sjukhus.  

 

2.3.1 Medical Emergency Team 

 

MET blev introducerat 1994 i USA och där syftet var att identifiera riskpatienter. MET 

har blivit väl förespråkade som ett viktigt initiativ för både patientsäkerhet och 

kvalitetsutveckling (Bagshaw, et al., 2010). Herisko, Puskar och Mitchell (2013) 

nämner att MET är en viktig komponent för att handlägga en akut försämring hos 

patienter inom sjukhuset. MET utvecklades för att hälso- och sjukvårdspersonal skulle 

snabbt kunna få hjälp ifall deras patient uppfyllde kriterier för att tillkalla MET. Enligt 

forskning från Laurens och Dwyer (2010) studie så har MET visat sig vara starkt 

associerad med en sänkt dödlighet och minskning på hjärtstopp men visade sig finnas en 

svag evidens på patienter som fick läggas in på intensivvårdsavdelning. Det forskarna 

menar är att det finns för lite forskning för att verkligen kunna uttala sig om MET:s 

påverkan på resultaten hos de patienter som lades in på intensivvårdsavdelning. 

Däremot fick de fram att MET gav kunskap till vårdpersonal om vilka situationer som 

MET bör kontaktas. Jones, King och Wilson (2009) nämner att sedan MET infördes har 

det skett signifikanta skillnader på hur sjukhusen hanterar kritiskt sjuka patienter på 

vårdavdelningar. Men att senare forskning från USA har visat övervägande på att MET 

inte aktiveras tillräckligt ofta då sjukhusen fortfarande har stort antal med hjärtstopp och 

oplanerade inläggningar på intensivvårdsavdelningar.  
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2.3.2 Rapid Response System 

 

Odell, Victor och Oliver (2009) skriver att Rapid Response Systems har också blivit 

införd på sjukhus för att kunna hantera dessa riskpatienter som finns ute på 

vårdavdelningar. Det finns olika modeller av RRS eller andra team som utvecklats i 

Australien, England och USA men dessa har flera gemensamma element av sökandet på 

avvikande vitala tecken så som andningsfrekvens, hjärtfrekvens och blodtryck. Flera 

studier som de tar upp visar på hur effektiva dessa system men det saknas bevis på 

tillräckligt med reabilitet och validitet.  

 

2.3.3 Critical Care Outreach Service 

 

En studie som gjordes på tre stora sjukhus i Australien så använde sig forskarna Athifa, 

et al., (2011) ett team som hette Critical Care Outreach Service (CCOS). CCOS utgick 

från intensivvårdsavdelning och bestod av intensivvårdssjuksköterskor. Syftet med 

teamet var att följa upp sina intensivvårdspatienter ute på vårdavdelningar för att minska 

eventuella ogynnsamma biverkningar som kan göra att patient behövdes återinläggas på 

intensivvårdsavdelningen. I och med det gav det bättre behandlingsresultat hos 

patienten och en minskad dödlighet. Sjuksköterskorna från vårdavdelning antydde att 

det blev en smidigare överlämning med patienten samt sågs en förbättrad samverkan 

och kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och vårdavdelningens 

sjuksköterska. Det visade sig även att oerfarna sjuksköterskor från vårdavdelningar 

kände sig trygga av CCOS närvarande och att de fann det kunskapshöjande.  

 

2.3.4 Rapid Response Team 

 

På ett sjukhus i Los Angeles sattes ett RRT ihop för att rädda patienter genom att 

förhindra livshotande svikt på vitala organ som inträffade utanför intensivvården. RRT 

var en resurs som kunde med tidiga insatser ingripa hos de patienter som upplevde 

symtom eller visade tecken på försämring som kunde ge patienten sämre förutsättningar 

och i värsta fall död (Searle Leach & Mayo, 2013).  

 

2.3.5 Outreach team 

 

Burns (2006) nämner att intensivvårdssjuksköterskans roll från ORT formades efter att 

det sågs bl. a en brist på intensivvårdsplatser i Sidney, en ökning kring sjukdom hos 

populationen, en äldre befolkning, mer komplexa kirurgier och utvecklingen inom 

öppenvården. Sådana faktorer har gjort att efterfrågan på intensivvården är större än 

någonsin tidigare. Tyvärr är det många patienter som fortfarande bör vårdas på 

intensiven men blir utskrivna till vårdavdelning. ORT blir som en förlängd arm på 

intensivvården ute på vårdavdelningen.  
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2.4 Intensivvårdssjuksköterska 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (2012) ska hen kunna 

vårda patienter med svikt i ett eller flera organ. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna 

identifiera, övervaka, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder som givits utifrån 

patientens individuella behov. Kompetensbeskrivningen tar bl.a. upp att 

intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta strukturerat och interprofessionellt i samarbete 

vid akut omhändertagande samt samverka med olika yrkesgrupper och vårdteam för att 

ge patienten bästa möjliga omhändertagande. Intensivvårdssjuksköterskan ska även 

kunna arbeta konsultativt mot andra verksamheter genom att ge råd och stöd till 

vårdavdelningen samt att aktivt medverka i utveckling av vårdkedjor över 

verksamhetsgränserna.  

 

Galhotra et al., (2005) nämner från sin studie att vårdavdelningens läkare ibland inte 

höll med vårdavdelningens sjuksköterska att tillkalla på team men att hen hade full 

befogenhet att göra det om patienten uppfyllde de kriterier som fanns. Det nämndes 

också att intensivvårdssjuksköterskor har större erfarenheter att arbeta inom team och 

att handha dessa patienter samt kan komma med förslag på åtgärder. Det studien här 

syftar på är att team kan ledas enbart av intensivvårdssjuksköterskor och att det finns 

konsultation med intensivvårdsläkare tillgängligt. Jones och Bellomo (2006) fick fram 

att sedan MET infördes det typiska kännetecknet för intensivvård ändrats inom 

sjukhuset. Intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska betraktades inte längre 

som bara kunde hantera kritiskt sjuka patienter inne på intensivvårdsavdelning utan 

istället sågs de på vårdavdelningar för att tillsammans bedöma och behandla patienter i 

tid. Detta associerats med en förbättring kring samspelet mellan intensivvården och 

vårdavdelningar.   

 

Mobila intensivvårdsgrupper bidrar med en ökad patientsäkerhet och minskad dödlighet 

inom sjukhusen samt skapar det samarbete över verksamhetsgränserna. Det finns flera 

olika mobila intensivvårdsgrupper världen över och via scoping review önskar 

författaren få en uppfattning kring de olika teamen så som är det någon skillnad på 

teamen? Hur ser organisationen ut? Ger det patientsäkerheten? Hur upplever 

vårdavdelningens personal ett arbete tillsammans med mobil intensivvårdsgrupp? 

 

 

3 Syfte 
 

Syftet med studien är att fördjupa sig kring de olika mobila intensivvårdsgrupper som 

finns både internationellt och nationellt samt vilken påverkan det gjort på patienten, 

vårdpersonalen och sjukhusen.  
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4 Teoretisk referensram 
 

Studien kommer använda sig av hermeneutikens teori som innebär att man riktar in sig 

på att förstå det meningsbärande innehåll som finns bakom en term. Det handlar om att 

förstå saken. Hermeneutiken är en tolkningsvetenskap som är inriktad på förståelse 

(Sivonen, 2012). Studien ska försöka få svar på vad det är som visar sig och vad som är 

innebörden i det. Med den utgångspunkten så är tolkningen den huvudsakliga 

forskningsmetoden.  

Att få en fördjupad kunskap kring MIG och de olika team som finns har en koppling till 

vår arbetsmiljö och vad vi skapar för miljö kring patienten. Finns ett strukturerat team 

med tydliga arbetsrutiner så skapar det en vårdande miljö vilket ger en trygghet för 

såväl patient som för intensivvårdssjuksköterska. Vårdvetenskapligt begrepp som 

studien kopplar till är miljö. Författaren Ylikangas (2012) skriver att miljö är det som 

finns runt omkring oss. Omgivningen är det som finns nära människan och har ett 

förhållande till omvärlden. Atmosfären är en rymd med livsluft och fyllt av en stämning 

som gör att människan trivs och som skapar förutsättningar att kunna utvecklas. 

Vårdarna är de som skapar atmosfären runt patienten. Vårdarna skapar lugn och 

trygghet vilket ger ett välbefinnande och miljön upplevs som vårdande. Vårdarna är 

också dem som inte visar hänsyn när de låter patienten känna av t ex en spänd stämning 

mellan vårdarna eller att det är en hård jargong. Det leder till ett illabefinnande och 

miljön upplevs som icke vårdande. För att skapa vårdande miljö krävs kunskap om att 

se helhet och se sin roll i det.  

Målet är att skapa optimala förhållanden där patienten kan känna trygghet och 

patientens behov sätts i centrum. En vårdande miljö skapar förutsättningar för 

patientens möjlighet till hälsa och välbefinnande (Ylikangas, 2012).  
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5 Metod 
 

5.1 Design 

 

Studien är en scoping review inom kvalitativ och kvantitativ forskning. Syftet med en 

scoping review är att göra en översiktsstudie med en bred inriktning samt att få en bild 

av existerande forskning inom ett område (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

5.2 Datainsamling 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databas Cinahl. Cinahl är en databas som 

täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökord som användes i Cinahl 

vid litteratursökning är; Medical emergency team, rapid response system, rapid 

response team, implementatition, critical outreach service, critical care outreach service, 

outreach team. Forskaren sökte litteratur mellan år 2000–2017 för att få en så 

uppdaterad forskning som möjligt samt endast på engelska spårket och tillgång med 

fulltext (Forsberg & Wengström, 2013). För att få en bred sökning så gjordes sökning 

på Google och där sökord är rapid response system, rapid response systems the models 

och mobil intensivvårdsgrupp användes. Google är världens mest använda söktjänst och 

startades i USA år 1998 (Wikipedia, 2017).  

 

5.3 Urval 

 

Urval av artiklar gjordes utifrån breda kriterier samt ibland utan kvalitetsbedömning. 

Studier som är lättillgängliga prioriterades och det som författaren finner relevant inom 

området tas med (Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterierna var studier med 

kvalitativ och kvantitativ forskning inom de olika definitioner på mobil 

intensivvårdsgrupp. Exklusionskriterier var artiklar utförda före år 2000 och patientens 

erfarenhet (SBU, 2014). Totalt 12 artiklar har inkluderats i studien. Enligt formalia ska 

det vara 7–10 artiklar men för att få relativt bred uppfattning kring mobila 

intensivvårdsgrupper behövdes fler data inhämtas. Studien använde sig av 

granskningsmall för de artiklarna med kvalitativ och kvantitativ forskning. Vid några av 

artiklarna fanns ingen passande mall att granska med då de frågorna inte kunde besvaras 

(Forsberg & Wengström, 2015). De artiklarna ingick ändå i litteraturstudien då de 

bedömdes svara på studiens syfte samt att flera av de granskade artiklarna beskrev 

mobil intenssivvårdsgrupp på liknande sätt och använde sig av samma referenser.  
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5.4 Analys  

 

Data är beskrivande. Resultat från varje studie diskuterades och sammanfattades. Efter 

sammanfattningen framkom det teman som tydliggjorde mobila intensivvårdsgruppers 

påverkan på sjukhus. Teman var organisation, patientsäkerhet, tillkalla mobil 

intensivvårdsgrupp, påverkan på vårdpersonalen och arbetsmiljö. Slutsatser om fortsatt 

forskning presenterades. Var god se bilaga 8.1, 8.2 och 8.3 där ses litteratursökning 

över Cinahl och Google i tabeller och en artikelmatris över de inkluderade artiklarna.  

 

5.5 Etiskt övervägande  

 

Artiklar skrivna av Benin, Borgstrom, Jenq, Roumanis och Horwitz (2012); Hedström 

och Wickberg (2015); Lim Yeon, Park Young, Park Kyeong, Kim, Park Yun, Lee, Lee 

Hoo, Jung, Jeon, Park, Gyun Ko, Park Ran, Nam Myoung, Won Young, Jung Hee, Cho 

Hyun och Suh (2011) och Thomas, Vanoyen Force, Rasmussen, Dodd och Whildin 

(2007) redovisas tydligt i texten att studierna är godkända av etisk kommitté. I en av 

artiklarna från Pittard (2003) ansågs det att det inte behövdes något godkännande från 

en etisk kommitté och det fanns ingen tydligare förklaring till varför man inte använde 

sig av en etisk kommitté. De övriga artiklarna kunde inte ett etiskt godkännande hittats 

men bedöms som trovärdiga av författaren då flera av forskarna nämner samma saker 

och använder sig av samma referenser. De redovisade artiklar som ingår i studien ska 

arkiveras i 10 år (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.6 Att sprida forskningsresultat 

 

Forskarens tanke om resultaten från studien är att delge den till sin arbetsplats som är på 

en intensivvårdsavdelning. I dagsläget finns det inte en mobil intensivvårdsgrupp där 

och forskaren vill lyfta ämnet och sprida kunskap om det till 

intensivvårdssjuksköterskor. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är personliga 

möten den mest effektivaste kommunikationskanalen.  
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6 Resultat 

 

Det all data mer eller mindre har poängterat samma sak och syftet med mobil 

intensivvårdsgrupp som använder sig av olika kriterier system är att tidigt finna 

riskpatienter ute vårdavdelningar för att minska hjärtstopp och mortalitet på sjukhusen. 

Flera av artiklarna nämner att Medical Emergency Teams (MET) och Rapid Response 

Systems (RRS) och Rapid Response Teams (RRT) går under samma benämning. Där av 

kommer dessa mobila intensivvårdsgrupper att sammanställas under samma stycken. 

Likaså CCOS och Critical Care Outreach (CCOR).  

 

6.1 Organisation 
 

Jamieson, Ferrell och Rutledge (2008) nämner att MET och RRT är samma sak. Det är 

designade team med läkare, sjuksköterskor och respiratoriska terapeuter som kommer 

med kunskap om intensivvård hos icke intensivvårdspatienter inom sjukhuset. Syftet 

med teamen är att erbjuda en expertbedömning, tidiga insatser och stabilisera patienter 

med tidiga tecken på försämring som inte befinner sig inom intensivvården. Teamens 

funktion är att förebygga försämring och/eller hjärtstopp hos dessa inneliggande 

patienter.  

 

Wolfe (2008) nämner att ORT formades för att förbättra noggrannheten i patientvården 

och bidra med att skapa möjlighet till utbildning och stöd för sjuksköterskor ute på 

vårdavdelningar. Själva teamet ORT utvecklades först i Storbritannien och då leddes det 

av en sjuksköterska från intensivvården. Rollen som intensivvårdssjuksköterskan hade 

var att följa upp de patienter som blivit utskrivna från intensivvårdsavdelning till 

vårdavdelning. Wolfe (2008) nämner även att ett sjukhus i Saskatoon driver team med 

vårdgivare som har erfarenhet inom intensivvård. Teamet kan tillkallas till patienten 24 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Teamet är ORT som utgår från 

intensivvårdsavdelningen. Teamet har liknande uppgifter som övriga team som nämnts. 

ORT består av en intensivvårdssjuksköterska, en andningsterapeut och en läkare. 

 

Pirret (2008) nämner i sin studie att sedan införandet av CCOR i Storbritannien har det 

diskuterats mycket om CCOR har förbättrat behandlingsresultat hos patienter eller inte. 

Trots de diskuterade resultaten har CCOR blivit alltmer accepterat team och det har 

införts i Nya Zeeland. Ur studien tas ett förslag upp för att förbättra CCOR där en 

lösning kan vara att introducera en specialistsjuksköterska till CCOR. Syftet med denna 

studie var att beskriva rollen och effektiviteten hos en specialistsjuksköterska som leder 

ett CCOS tre dagar i veckan på ett sjukhus i Nya Zeeland som redan hade MET. Det 

visar sig att specialistsjuksköterskans kunskap och färdigheter möjliggör inte bara en 

snabb identifiering av patienter med en fysiologisk instabilitet men också med hens 

snabba insatser kan specialistsjuksköterskan ha en viktig roll för att förbättra vårdnivån 

hos patient som finns ute på vårdavdelning. Det finns ett flertal olika typer av CCOR 

som införts men alla bedriver en service från sjuksköterskor. Vissa CCOR har kriterier 

så som vitala parametrar för att bli påkallade andra har en service via telefon. Färre 
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CCOR bedriver direkt bedömning hos patienten och/eller uppföljning på utskrivna 

intensivvårdspatienter.  

 

Pittard (2003) gjorde en observationsstudie då CCOS infördes på tre kirurgiska 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Storbritannien. Efter införandet sågs det en förbättring 

från 58% till 43% på oplanerade inläggning på intensivvården, vårdtiden förbättrades 

från 7,4 dagar till 4,8 dagar, en lägre dödlighet från 28,6% till 23,5%, återinläggning 

föll från 5,1% till 3,3%. CCOS införande visade sig har en signifikant skillnad på 

vårdavdelningarna.  

 

Benin, Borgstrom, Jenq, Roumanis och Horwitz (2012) genomförde en stor 

intervjustudie på sjuksköterskor, läkare, administratörer och RRT:s medlemmar för att 

beskriva RRT:s effekt på ett stort sjukhus i Connecticut. Administrationens resultat från 

intervjun var att en förbättring sågs på tillgängligheten inom inläggning på 

intensivvården samt att RRT spelade en viktig roll att behålla kvar sjuksköterskorna på 

vårdavdelningen, de upplevde att det fanns stöd och att det alltid finns någon att ringa. 

 

6.2 Patientsäkerhet  
 

Topple et al. (2016) uppger att RRT och MET har blivit introducerat hos sjukhus 

världen över för att förbättra identifieringen av plötsligt försämrade inneliggande 

patienter. Australien var tidiga med att införa MET. I deras team är det oftast 

intensivvårdssjuksköterskor som ingår i teamen. Intensivvårdssjuksköterskan förväntas 

har flera roller och ansvar inom MET.  

 

Lim et al. (2011) skriver att det finns mest rapporter från MET införande från Nord 

Amerika, Europa och Australien. Från deras studie har man infört MET till ett sjukhus 

med begränsade medicinska resurser. Från studiens resultat framgick det att efter MET 

införts ses ett minskat antal hjärtstopp. MET kan förbättra patienters behandlingsresultat 

hos ett sjukhus med begränsade medicinska resurser.  

 

Thomas, VanOyen Force, Rasmussen, Dodd och Whildin (2007) nämner att år 2004 

hölls en kampanj som hette 100 000 Lives Campaign. Institutet för förbättrad sjukvård 

uppmanade amerikanska sjukhus att införa RRT. RRT var 1 av 6 livräddande strategier 

som rekommenderades för att förbättra patienters behandlingsresultat. Enligt institutet 

så efter införandet av RRT år 2004 ses det efter två år att 122 300 liv räddats. Från ett 

sjukhus där RRT hade införts såg man ökad patientsäkerhet, kortare vårdtider, minskade 

överförda patient från vårdavdelning till intensivvården, ökad kunskap hos 

vårdavdelningens sjuksköterskor med att tidigt upptäcka avvikande symtom eller vitala 

parametrar som gjorde att patienten försämrades, minskad dödlighet och sjuklighet, en 

ökad tillfredsställes av läkare med sjuksköterskor, en ökad tillfredsställes hos patientens 

samt en ökad tillfredsställes hos sjuksköterskorna. RRT från detta sjukhuset leddes av 

en intensivvårdssjuksköterska.  
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Alansari (2013) uppger att införande av RRS är associerat med minskade hjärtstopp, 

minskade oplanerade inläggning på intensivvården och i vissa fall minskad dödlighet 

och sjuklighet. Författaren tar upp att RRS består av fyra komponenter. Första är den 

afferenta grenen som innebär när vårdavdelningens personal upptäcker en försämring 

hos patienten. Den andra efferenta grenen är själva teamet som kommer ut till 

vårdavdelningen. Den tredje är administrations grenen och den fjärde är 

kvalitetsförbättrings gren. Författaren nämner att den afferenta grenen hos RRS kan inte 

bli tillräckligt effektiva utan stöd från ledningsansvarig sjukvårdspersonal.  

 

Wolfe (2008) nämner att efter 16 månader då ORT införts gavs patienter en bättre och 

snabbare vård. Mer än 50% av patienterna blev kvar på vårdavdelningen för fortsatt 

vård och endast 26% av patienterna efter bedömning av ORT förflyttades till 

intensivvården. 

 

Benin, Borgstrom, Jenq, Roumanis och Horwitz (2012) nämner att efter RRT:s 

införande visade det sig bli ett effektivare omhändertagande av en akut sjuk patient.  

 

6.3 Tillkalla mobil intensivvårdsgrupp   
 

Hillman, Chen och Jones (2014) uppger att RRS kriterier på vitala parametrar är 

följande på ett sjukhus i Australien; systoliskt blodtryck <90 mm Hg, 

andningsfrekvens/minut <4 eller >30, hjärtfrekvens/minut <40 eller >140, 

syremättnaden i blodet, kramper, luftvägsobstruktion och plötsligt förändrad 

medvetandegrad. Har patienten ett eller flera avvikande parametrar ska RRS kontaktas 

för en bedömning. Är patientens parametrar inom referensramarna men känner en oro så 

får RRS kontaktas ändå. De uppger att i vissa andra länder som använder sig av RRS så 

räknas vitala parametrar in i ett poängsystem men forskarna menar på att det kan finnas 

en risk för brist i noggrannhet och görs så att vårdpersonalen fokusera på siffrorna 

istället för att observera sin patient. De menar även att det kan utesluta vårdpersonalens 

oro och för att påkalla brådskande bedömning på sin patient.  

 

Wolfe (2008) nämner att de kriterier som är för att tillkalla ORT var: Luftväg/andning 

<8 eller >28, cirkulation systoliskt blodtryck <90 mm Hg och hjärtfrekvens <40 eller 

>130, neurologi ändrad medvetandenivå, annan oro för patienten. Ett ORT påringning 

kom på en sökare där information fanns om vart och vilket rum patienten befann sig på. 

Målet var att inom 10 minuter svara på alla ORT påringningar. 

 

Pittard (2003) gjorde en observationsstudie då CCOS infördes på tre kirurgiska 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Storbritannien. För att påkalla CCOS från de tre 

kirurgiska vårdavdelningar användes Modified Early Warning Score (MEWS) och en på 

kallnings algoritm.  
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6.4 Påverkan på vårdpersonalen 
 

Massey, Aitken och Chaboyer (2010) skriver från sin litteraturstudie att fem studier som 

gjorts om MET har visat minskat antal hjärtstopp på sjukhus, minskad mortalitet inom 

sjukhuset och mindre oplanerade inläggningar på intensivvårdsavdelningen. Däremot 

framgick det att en del av vårdavdelningens sjuksköterskor motvilligt tillkallade RRS, 

orsak till det är fortfarande oklar. Slutsatsen på denna litteraturstudien menar att orsaken 

till att RRS inte är helt övertygande system kan bero på underanvändande av att aktivera 

RRS från vårdavdelningarna. Wolf (2008) tar upp från sin litteraturstudie att MET 

infördes först i Australien i början på 1990-talet. Efter erfarenhet därifrån så utvecklade 

Storbritannien ”patient at risk” team som leddes av sjuksköterska. Dessa team verkade 

utanför intensivvårdsavdelningarna hos patienter med tidiga tecken på försämring.  

 

Ur Wolfes (2008) studie gjordes en enkätundersökning efter införande av ORT på 

vårdavdelningens personal. Enkäten visade en god tillfredsställelse efter införandet av 

ORT. ORT är en värdefull resurs och vårdavdelningens personal kände en uppmuntran 

att tillkalla ORT istället för att tveka påringning. Från enkäten framgick det även att 

sjuksköterskor från vårdavdelningen hade fått ökad kunskap och upplevde stöd från 

ORT.  

 

Från Benin, Borgstrom, Jenq, Roumanis och Horwitz (2012) intervjustudie på 

vårdpersonalen framgick det att det positiva som framkom var att det sågs en förbättrad 

arbetsmoral hos sjuksköterskorna och läkarna. Det negativa som framkom var att en 

spänning ibland fanns mellan vårdavdelningens sjuksköterskor och RRT, där RRT 

kände att det blev mycket extra arbete utöver sina arbetsuppgifter. Vissa 

patientansvariga läkare från vårdavdelningen kunde ibland uppleva att RRT avbröt det 

tänkta vårdplaneringen för patienten. Patientansvarig läkare menade att de kände till 

patientens anamnes bättre.  

 

6.5 Arbetsmiljö 
 

Thomas et al. (2007) nämner att under införandet av RRT så tilldelades gruppens 

medlemmar nya uppgifter och i och med det fick färre patienter att vårda. I början av 

införandet uppfattade intensivvårdens personal en avvikelse mellan hur 

sjuksköterskorna tolkade sina nya roller. Det uppstod interna konflikter om rollerna och 

dess ansvar, både inom RRT och ute på vårdavdelningarna. Detta orsakade oenigheter 

bland alla sjuksköterskor. Arbetsmiljön blev spänd och orolig i den inledande fasen på 

RRT:s införande.  
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Författaren bedömde att en scoping review skulle få svar på studiens syfte och 

problemformulering. Detta för att en scoping review är en översiktsstudie med en bred 

inriktning och där författaren skapar sig en bild på existerande forskning inom mobil 

intensivvårdsgrupp (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) får författaren söka grey literature för att få svar på sitt syfte. Grey literature kan 

t ex. vara fakta från tidigare uppsatser, rapporter och/eller riktlinjer. För att få fram bra 

och tillräcklig fakta om den svenska versionen av mobil intensivvårdsgrupp fick 

författaren söka sig till svenska intensivvårdsregistret samt sökning via google då 

sökning via databas inte gav något resultat. Studiens syfte var att ta reda på mobil 

intensivvårdsgrupps påverkan på vårdpersonalen och sjukhusen, vilket gör att 

författaren önska få en bred inriktning kring ämnet för att sedan kunna få fram teman 

som tydliggör dess påverkan inom sjukhusen. Första veckan då littertursökningen var 

insåg författaren att syftet var stort och att en scoping review var det som krävdes för att 

kunna besvara studiens syfte på bästa sett. 

  

Sökning av data testades i Pubmed men samma artiklar befanns sig i Cinahl. Därav 

bestämdes att endast söka i Cinahl. Pubmed var bedömdes svårare att få fram artiklarna, 

då det krävdes inlogg eller kostnad. Cinahl hade de flesta av artiklarna redan tillgång till 

fulltext. Efter sökt att utforska om METS, RRS, RRT, ORT, CCOR, CCOS och MIG så 

finner författaren att alla team som diskuteras utgår från samma punkt. Jamieson, Ferrell 

och Rutledge (2008) uppger att MET, RRT och RRS har samma betydelse.  

 

Författaren tog kontakt med Linné Universitets bibliotek för hjälp kring sökning i 

databas Cinahl. Författaren upplever sig fått en bra uppfattning kring teamen och att det 

är enligt forskning ett användbart verktyg. I efterhand känner författaren att syftet var 

för stort och skulle inriktat sig bara på en eller två av modellerna t ex de team som 

formades först i världen och att jämföra dem med den svenska versionen av mobil 

intensivvårdsgrupp.  

 

Översiktsstudien om mobila intensivvårdsgrupper som gjorts anser författaren vara 

relativt trovärdig då alla artiklar som ingick i resultatet tar upp om de olika modellerna 

på någorlunda likadant sätt. Wolfe (2008), Benin et al. (2012), Thomas et al. (2007) 

hänvisar i sina studier till en kampanj från USA som heter 100 000 Lives Campaign 

som har stort inflytande på att införa RRS/MET på sina sjukhus för att förbättra 

patientsäkerheten. År 2004 startades 100 000 Lives Campaign som utgick från det 

amerikanska Institutet för kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Syftet med det 

vara att 100 000 liv skulle räddas från sjukhusen genom att förbättra patientsäkerheten 

och effektiviteten inom sjukvården (Berwick, Calkins, McCannon & Hackbarth, 2006).  
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De olika granskningsmallarna från Forsberg och Wengström (2013) fungerade bra på de 

flesta artiklarna förutom på artiklar från Hedström och Wickberg (2015), Hillman, Chen 

och Jones (2014), Pittard (2003) och Thomas et al. (2007). Ingen av 

granskningsfrågorna gick att besvara men anses ändå att ingå då det fanns bra förklaring 

och forskning som förklarade de olika mobila intensivvårdsgrupperna samt att flera 

refererade till 100 000 Lives Campaign.  

 

Författaren har tagit hjälp vid skrivandet på fördjupningsarbetet utifrån litteratur skriven 

av Forsberg och Wengström, 2013/2015 som anses varit till god nytta.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

7.2.1 Organisation 

 

Artikel från Alansari (2013) tar upp att RRS har visat sig minska vårdtiden för patienten 

och även ses ett minskat antal med oplanerade inläggningar på intensivvården. 

Forskaren från studien vill demonstrera både för- och nackdelar med att införa RRS. Ett 

hinder som kan finnas för att inte vilja införa mobil intensivvårdsgrupp är att det krävs 

fler resurser och det tillför vårdpersonalen fler arbetsuppgifter. Det är viktigt att utföra 

en analys kring kostnader och vilken nytta sjukhuset drar av att driva en mobil 

intensivvårdsgrupp. Forskaren från studien menar att RRS är redan en liten grupp med 

expertis inom området och därför räcker det om den gruppen ges kontinuerlig 

utbildning jämfört med om all vårdpersonal på sjukhuset skulle utbildas i 

livsuppehållande åtgärder. RRS skapar ett sparande och förbättra vården. Som artikeln 

tolkas så menar forskaren att man sparar in på att bara utbilda RRS och inte 

vårdpersonalen ute på vårdavdelningarna vid akuta tillstånd. Men vetskapen är att ges 

tidig hjärt- och lungräddning ökar det överlevanden med 2–3 gånger och för varje minut 

som är oanvänd minskar möjligheten att överleva med upp till 10% (Vårdhandboken, 

2017). Då bör all vårdpersonal tillhandahålla utbildning inom återupplivning. Varje 

minut räknas.  

 

Hillman, Chen och Jones (2014) beskriver att om RRS ska kunna bibehållas krävs det 

support från hela sjukhuset och det inkluderar resurser, utbildningsprogram och 

tillsammans utvärdera RRS effektivitet. Författarna nämner också att vår population av 

patienter inom sjukhusen har ändrats från relativt unga patienter med enstaka diagnoser 

till allt fler äldre patienter med multipla sjukdomar som genomgår alltmer diagnostiska 

procedurer och komplexa behandlingar vilket skapar många riskpatienter.  

 

Hederström och Wickberg (2015) nämner från ett protokoll ur svenska 

intensivvårdsregistret (SIR) att MIG består av narkosläkare och 

intensivvårdssjuksköterska. Sättet att arbeta är horisontellt inom vissa sjukhus i Sveriga 

och syftet med MIG är att identifiera kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar. MIG:s 

funktion bygger på att förutse, förebygga, behandla och kommunicera utifrån ett 

strukturerat system. För att skapa förutsättning för att handha riskpatienter krävs det att 



  
 

15 

utbilda vårdpersonal på att tidigt upptäcka tecken på en begynnande svikt i vitala organ. 

MIG:s målsättning är att tidigt identifiera riskpatienter på vårdavdelning, eventuellt 

förebygga inläggningar på intensivvårdsavdelning genom tidiga åtgärder på 

vårdavdelningen, ett tidigt omhändertagande på intensiven vid livshotande tillstånd, 

minska antalet hjärtstopp på sjukhusen och minska mortaliteten på sjukhusen.  

 

Vår svenska version av ovanstående team är MIG som har nämnts tidigare. MIG har 

varit verksam i Sverige sedan år 2003 och startades först i Lund på 

Universitetssjukhuset. Forskarna Andersson, Olsson, Hvarfner och Engström (2006) 

införde MIG på Lunds Universitetssjukhus. När metoden infördes var det av stor vikt att 

vårdavdelningens personal fick riktad information och utbildning kring metoden. I 

Storbritannien har det utvecklats ett strukturerat utbildningsprogram vid namn Alert 

(Acute life – threatening events, recognition and treatment). Alert är en kurs som går på 

en dag, kursen innehåller basal teoretisk kunskap om bedömning av en akut sjuk patient 

och en identifiering av organsvikt. Utöver den teoretiska delen ingår simulerade 

praktiska övningar i omhändertagandet kring dessa patienter. Vid införandet av MIG på 

Lunds Universitetssjukhus fick vårdavdelningens sjuksköterskor Alert-utbildning och 

utbildning i MEWS. Sedan påbörjades ett pilotprojekt på 6 månader och efter de 

månaderna framgick det att efter införandet hade MIG gett en bättre arbetsmiljö genom 

att det fanns ett ökat samarbete samt en lättare tillgång till intensivvården. Utöver det 

gav det en kontinuerlig kompetensöverföring då samarbeten mellan MIG och 

vårdavdelningar hade utvecklats och fördjupats.  

 

Lim et al. (2011) visade tydligt från sin studie att MET går att även använda på sjukhus 

med medicinska begränsningar då man såg en tydlig minskning på hjärtstopp efter 

införandet. Visserligen sågs förändringen de tre första månader enligt forskarna men 

bedömdes som en bra artikel att jämföra med de andra då flera av de övriga artiklarna 

har utförts på stora Universitets sjukhus.  

 

Pirret (2008) har i sin studie infört CCOR tre dagar i veckan på ett sjukhus som redan 

använder sig av MET dygnet runt sedan 8 år tillbaka. Syfte med att ytterligare ett team 

skulle införas var att ge support till MET då det fortfarande fanns för många fall med 

återinläggningar på intensiven och försämring hos patient på vårdavdelning samt 

oväntade dödsfall. CCOR verka som en förlängd arm på intensivvården fast ute på 

vårdavdelningarna. Detta koncept tolkas som att endast kan bedrivas på de stora 

sjukhusen. Mindre sjukhus eller sjukhus med begränsade medicinska resurser anses inte 

kunde bibehålla två eller flera team då det krävs mycket resurser.  

 

En annan synvinkel som ett par artiklar nämner är att det är kostsamt att driva en mobil 

intensivvårdsgrupp. Bonafide et al. (2014) menar att forskning om MET är ett effektivt 

system för att identifiera och förebygga försämring hos patienter. Det finns flera studier 

som nämner MET:s kostnader och att det kräver resurser. MET:s effektivitet som nämns 

ovan så menar forskarna att användandet av MET ger också besparingar, för att bedriva 

livsuppehållande åtgärder och ger behandlingar hos de kritiskt sjuka patienter är en dyr 

kostnad i sig. Deras studie inriktades inom pediatriken.  
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Subramaniam, Botha och Tiruvoipati (2016) uppger att RRS:s kostnadseffektivitet är 

inte väl studerat, det finns data på RRS kostnadseffektivitet inom pediatriken där efter 

införandet av RRS gav ett minskat antal försämrade patienter och i och med det mindre 

vårdkostnader. Författarna här menar att inom hälso- och sjukvård för vuxna finns det 

för få data för att kunna stödja att RRS är kostnadseffektivt eller inte. Andra studier som 

nämner att RRS är kostnadseffektiv har haft grunderna i minskade vårdtider och ett 

ökande patientflöde genom hälso- och sjukvårdssystemen. Men om fler liv räddas och 

forskning visar på bl. a minskade hjärtstopp och mindre vårddygn ger det väl ändå en 

besparing. Jamieson, Ferrell och Rutledge (2008) som införde MET på ett stort sjukhus 

i Kalifornien såg besparing när patient fick besök av MET och inte överflyttades till 

intensivvårdsavdelningen. Det sågs också besparing när återupplivningsförsök inte 

behövdes med tillhörande personal och utrustning som inte behövdes användas.  

 

7.2.2 Patientsäkerhet 

 

Thomas et al. (2007) nämner att det finns tre grundläggande problem som leder till 

misslyckande att rädda patienter inom sjukhusen; 1, bristande kommunikation mellan 

patienter och vårdpersonal, vårdpersonalen sinns emellan och professioner sinns 

emellan, 2, misslyckande att inte upptäcka tidiga tecken på hemodynamisk försämring 

hos patienten och 3, inadekvata behandlingar och/eller ofullständiga bedömningar.  

Studiens syfte var att införa RRT på ett sjukhus i Chicago under en period på fem 

månader. Studiens resultat visade en förbättring på samarbetet mellan vårdpersonal och 

läkare. Det sågs en professionell respekt mellan intensivvårdssjuksköterskan, andnings 

terapeuten och vårdavdelningens sjuksköterskor. Kommunikationen mellan 

vårdprofessionerna blev bättre. Forskarna nämner att arbeta utifrån ett strukturerat RRT 

gör så att vårdpersonalen strävar efter att arbeta på en högre kompetensnivå.  

 

Hvarfner och Schindele (2014) uppger att vetskap finns idag om att MIG gör nytta. Men 

däremot är vår kunskap om avvikande parametrar inte helt optimal utan måste spridas. 

Forskning visar att sjukhusen är bättre på att upptäcka riskpatienter men det har inte gett 

en förväntad minskning på sjukhusets mortalitet. Forskarna från artikeln ger förslag på 

att en väg till förbättring kan vara att fokusera på kända grupper som riskpatienter, de 

patienter som man vet att fysiologisk instabilitet är vanligt förekommande. De 

poängtera även vikten av att patienter behöver rätt vård, inte för lite vård men inte heller 

för mycket. En intressant synvinkel som forskarna får fram är att maximal vård inte är 

detsamma som optimal vård.  

 

7.2.3 Tillkalla mobil intensivvårdsgrupp 

 

Massey, Aitken och Chaboyer (2010) gjorde en litteraturstudie på RRS och MET där ett 

av de stora fynden var att många sjukhus utvecklar och inför egna kriterier system för 

att tillkalla en mobil intensivvårdsgrupp. Vissa av de systemen har inte blivit ordentligt 

testade och/eller utvärderade. Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är noga med att ska 

ett svenskt sjukhus införa mobil intensivvårdsgrupp så ska man använda sig av de 
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kriterier system som finns i SIR:s riktlinjer. Detta för att kunna jämföra och validera 

data. Vilket gör forskningen mer trovärdig. Det upplevs enklare och smidigare om all 

sjukvård använder sig av samma kriterier system nationellt och internationellt.   

 

Hederström och Wickberg (2015) uppger att det finns tre kriteriesystem som stöds av 

SIR, Modified Early Warning Score (MEWS), National Early Warning Score (NEWS) 

och Medical Emergency Team Calling Criteria (MET). Enligt SIR så krävs det att 

använda något av ovanstående kriteriesystem som är validerade för att kunna jämföra 

data. Används MEWS så är det varje intensivvårdsavdelning som själv definierar vilka 

poäng som krävs för att tillkalla MIG:s konsultation. Likaså om NEWS används. 

MEWS kriterier är Skillnaden på dessa två är att i MEWS mäts urinproduktionen och 

att MIG få tillkallas om man känner en stark oro för sin patients tillstånd utvecklas. I 

NEWS finns inte urinproduktion men syremättnad för den med KOL samt tillförd 

syrgas eller inte. Referensvärden variera något med i det stora hela detsamma. 

Kriteriesystemet MET som är validerat utifrån svenska förhållanden så räcker det att ett 

kriterium är uppfyllt. Kriterierna är: andningsfrekvens <8 eller >30, puls <40 eller>130, 

blodtryck sys BT <90 mm Hg, neurologi plötsligt oväntad medvetandesänkning och 

annat. Under annat ingår om du som vårdpersonal känner stark oro över patientens 

tillstånd.  

 

7.2.4 Påverkan på vårdpersonalen  

 

Benin et al. (2012) hade en stor intervjustudie och var den enda av artiklarna som 

frågade flera olika professioners uppfattning om RRT och det framgick tydligt både 

positivt och negativt som nämns i resultatet. Det tolkades som en bredare uppfattning 

och fick en djupare förståelse kring attityder efter ett införande av RRT. Gällande 

patientvård som var ett av teman som framgick från deras studie visade det sig att 

patienten fick rätt vård i rätt tid och skulle patienten behöva överflytta från 

vårdavdelning till intensivvårdsavdelning blev själva överflyttning smidigare då redan 

RRT var på plats från början. Det negativa som belystes från temat patientvård var att 

vissa patientansvariga läkare från vårdavdelningen upplevde att de blev avbrutna av 

RRT i den redan planerade vårdplanen som fanns för patienten.  Wolfe (2008) nämnde 

också att det finns rapporter från intensivvårdsavdelning som uppger ökad arbetskraft 

och att intensivens vårdpersonal behövs mer och mer även ute på vårdavdelningar. Det 

tolkas som att vårdavdelningens överarbete tas över av en mobil intensivvårdsgrupp 

som redan har en tung arbetsmiljö på intensivvårdsavdelningen. Det är en fin 

balansgång där syftet med mobil intensivvårdsgrupp ska vara först och främst en 

konsultation tillsammans med vårdavdelningens personal.  

 

Salamonson, van Heere, Everett och Davidspn (2005) gjorde en studie för att utforska 

vårdavdelningens sjuksköterskor om deras tillfredsställelse med MET, upplevda 

fördelar och förslag till förbättring var. Överlag var alla 73 sjuksköterskor nöjda med 

MET men förslag till utbildning på akuta tillstånd för både vårdavdelningens personal 

och MET:s personal var önskvärt. Flera av sjuksköterskorna från vårdavdelningarna 

önskade en förbättring också på en positivare attityd från MET:s när de kom ut till en 
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försämrad patient. Fördelar med MET som framkom från vårdavdelningens 

sjuksköterskor formades till tydliga teman; omedelbar uppmärksamhet, tidiga insatser, 

backup stöd och tillgång till medicinsk expertis.  

 

En enkätstudie som gjordes av Jones, Baldwin, McIntyre, Story, Mercer, Miglic, 

Goldsmith och Bellomo (2006) på 351 sjuksköterskor från vårdavdelningar vars syfte 

va att ta reda på deras attityder gentemot MET och dess tjänster. Studiens visade bl. a 

att 97% av sjuksköterskorna upplevde att MET hjälpte till att motverka hjärtstopp och 

att 91% tyckte att MET hjälpte till vid vårdandet av en försämrad patient. Vissa av 

sjuksköterskorna 2% uppgav att de ibland undvek att tillkalla på MET pga. rädslan att 

bli kritiserad på hur de hade vårdats sin patient. Några sjuksköterskor 10% var rädda för 

att bli kritiserade av MET för att man hade tillkallat MET men att patienten kanske inte 

var så sjuk så man hade behövt det. 

 

7.2.5 Arbetsmiljö 

 

Thomas et al. (2007) poängterade att effektiv kommunikation och ett starkt konsekvent 

ledarskap är väsentligt under den initiala fasen vid införandet av RRT för att bibehålla 

en god arbetsmiljö. Det är viktigt att få acceptans ifrån vårdpersonalen samt att 

tydliggöra RRT:s roller och arbetsuppgifter. Möten med vårdpersonalen hölls varje 

månad för att ge sjuksköterskorna utrymme att diskutera de konflikter som uppstått 

samt att undersöka möjliga lösningar. Det krävdes att intensivvårdspersonalen ändrade 

sitt beteende inför den nya rollen för att kunna dagligen samarbeta med vårdpersonalen 

från vårdavdelningarna. Vårdpersonalen på vårdavdelningarna uppmanades att ge 

feedback och förslag på att förbättra RRT. Gruppmöten hölls för att främja 

sammanhållningen inom personalgruppen och här betonades också vikten av RRT för 

patientsäkerheten. Abourbih, Armstrong, Nixon och Ackery (2015) menar att vid 

kritiska tillstånd finns det en hög risk för mindre bra arbetsmiljön och där 

kommunikationens brister kan leda till mindre bra behandlingsresultat. Det krävs tydlig 

och rak kommunikation mellan akutteam och vårdpersonal för att kunna upperätthålla 

en grundläggande god omvårdnad för patienten.  

 

Benin et al. (2012) nämner från deras studie att sjuksköterskor ansåg att RRT var en 

lösning på redan existerande problem som fanns mellan sjuksköterskors- och läkarnas 

teamwork. Senare i studier tar sjuksköterskorna upp att den spända arbetsmiljön 

förbättrades över åren efter införandet av RRT. Pittard (2003) menar också att utifrån 

studien ses det att när vårdavdelningens personal fick stöd från CCOS personal kände 

vårdavdelningens personal bekväma att driva en högre nivå av vård ute på 

vårdavdelningen.  

 

En studie från Sveinsdóttir, Biering och Ramel (2005) tar upp nio potentiella 

stressrelaterade element som kan påverka god omvårdnad och en ogynnsam arbetsmiljö 

för sjuksköterskor. Elementen var; sjuksköterskornas arbetsuppgifter, arbetskraft, 

involverad i död och döende, ansvar, osäkerhet, rollkonflikter, relationer, hem- och 

arbetsmiljön samt uppfylla andras förväntningar på sin roll som sjuksköterska. 
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Sjuksköterskor ställs in för många olika situationer och uppgifter. Det är av storvikt att 

arbetsmiljön är tillåtande och som Jones et al. (2006) uppgav att flera sjuksköterskor 

faktiskt upplevde en rädsla för att bli kritiserad på hur hen hade vårdat sin patient.  

 

Ylikangas (2012) nämner att det är vårdarna som skapar en miljö runt patienten och det 

är vårdarna som finns i närheten. Vårdarna ger lugn och trygghet och står för det vänliga 

och mellanmänskliga i miljön runt patienten. Vetskapen att vårdarna finns nära ger ett 

välbefinnande till patienten och miljön upplevs som vårdande. För att kunna erbjuda 

patienten en vårdande miljö krävs kunskaper om att se helheten och sin roll i det. Målet 

kan vara att förena och skapa optimala förhållanden där patienten upplever trygghet, 

lugn och delaktighet. Samt ska vårdarna uppleva arbetsglädje, god arbetsmiljö och 

tillfredsställes. Miljön måste tillåta värme, trygghet, närhet och en mellanmänsklig 

relation där patienten sätts i centrum. En vårdande miljö skapar förutsättningar för att 

patienten ska få möjlighet till återhämtning, hälsa och ett välbefinnande.  

 

Litteraturstudien har grundat sin teoretiska referensram inom hermeneutiken som 

innebär att förstå det meningsbärande innehåll. Tydliga teman har framkommit från 

studiens resultat som beskriver mobila intensivvårdsgruppers påverkan på 

patientsäkerheten, sjukhusen och vårdpersonalen. Studien har redovisat för hur mobil 

intensivvårdsgrupp är utformad, vad som behövs för att kunna bibehålla denna resurs 

och vilken påverkan den faktiskt har. Det är dock viktigt att framhäva de brister som 

finns och som har upplevts från vårdpersonalen för att kunna förbättra och förändra.  

 

7.3 Slutsats 

 

Mobila intensivvårdsgrupper gör nytta både för patienter och för vårdpersonalen. 

Patienter får en minskad risk att försämras och i värsta fall avlida under sin 

sjukhusvistelse samt minskad risk för inläggning på en intensivvårdsavdelning. 

Vårdpersonalen sinns emellan ökar sitt samarbete, skapar förståelse för varandras 

arbetsuppgifter och dess arbetsmiljö. Det skapar kunskap och ger ett ökat 

självförtroende i sin yrkesroll. Det inger trygghet och vårdpersonalen upplever stöd från 

mobil intensivvårdsgrupp.  Bristen på sjuksköterskor är ett aktuellt problem och att 

skapa nya utmaningar och/eller arbetsuppgifter så som att ingå i en mobil 

intensivvårdsgrupp kan skapa en tillfredsställes med sin roll.  Ett ökat samarbete mellan 

mobil intensivvårdsgrupp och vårdavdelningar kan inge en känsla av stöd och 

kunskapshöjande. Det krävs resurser och stöd från hela sjukhuset om mobil 

intensivvårdsgrupp ska drivas. Vårt jobb är att ta hand om patienter. Alla som arbetar 

inom vårdyrket har en gemensam nämnare, patienten. Våra patienter ska sättas i fokus. 

En bra arbetsmiljö ger patienten en känsla av god vård och trygghet.  

 

Vidare forskning kring kostnadseffektiviteten gällande de olika mobila 

intensivvårdsgrupper och intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter att arbeta inom 

mobil intensivvårdsgrupp är inte väl studerat, det är något som tåls att vänta på eller 

utföra i nästkommande fördjupningsarbete.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Söktabell över sökningsförfarandet i Cinahl  
 

Datum Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Granskad 

med mall 

Inkluderade 

artiklar 

170118 1 Medical 

Emergency 

Team 

74 - - - - 

170118 2 Implementation 

AND Medical 

Emergency 

Team 

16 16 10 2 2 

170118 3 Implementation 

AND Rapid 

Response 

Team 

60 60 7 2 4 

170118 4 Implementation 

AND Critical 

Care Outreach 

team 

10 10 10 1 2 

170118 5 Implementation 

AND Outreach 

Team 

57 57 5 1 1 

170118 6 Implementation 

AND Rapid 

Response 

System 

56 56 23 1 1 

170207 7 Critical care 

outreach 

service 

10 10 5 0 0 
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9.2 Söktabell över sökningsförfarandet i Google 
 

Datum Nr Sökord Antal träffar Inkluderat 

170206 1 Rapid response 

system 

7 040 000 0 

170206 2 Rapid response 

system the models 

6 370 000 1 

170206 3 Mobil 

intensivvårdsgrupp 

1560 1 
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9.3 Artikelmatris 
 

Författare, 

(år) och land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Etiskt 

granskad 

Alansari, M. 

A. (2013), 

Saudi 

Arabien 

Nurses´role in the rapid 

response team: A hospital 

administrator´s chance for 

investment 

Att visa att RRS blir 

en ekonomisk vinst.  
- Utan stabil afferent 

gren blir det inget 

svar på en kris. Det 

krävs många steg 

för att RRS ska bli 

aktiverat. Den 

afferenta grenen är 

den som är mest 

felbenägen 

komponent i RRS.  

Låg 

 

-  

Benin, A. L., 

Borgstrom, C. 

P., Jenq, G. 

Y., 

Roumanis, S. 

A. & 

Horwitz, L. I. 

(2012), 

Connecticut  

Defining Impact of a rapid 

Response team: 

Qualitative Study with 

Nurses, Physicians, and 

Hospital Administrators 

Att kvalitativ beskriva 

effekterna av ett 

Rapid Response Team 

på ett Universitets 

sjukhus 

Kvalitativ intervjuv 

med öppna frågor. 

Tema: Moral och 

teamarbete, 

utbildning, 

arbetsbörda, 

patientvård och 

sjukhus-

administration.  

Hög 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 

Hillman, K. 

M., Chen, J. 

& Jones, D. 

(2014), 

Australien 

Patient safety. Rapid 

Response systems 

En artikel skriven om 

RRS funktion och 

kriterier på vitala 

parametrar. 

En översikt på RRS. RRS funktion och 

kriterier 

Mellan 

 

- 



  
 

II 

Jamieson, E., 

Ferrell. & 

Rutledge, D. 

N. (2008), 

Kalifornien 

Medical Emergency Team. 

Implementation: 

Experiences of a Mentor 

Hospital 

- - - Låg 

 

- 

Lim Yeon, S., 

Park Young, 

S., Park 

Kyeong, H., 

Kim, M., 

Park Yun, H., 

Lee, B., Lee 

Hoo, J., Jung, 

E., Jeon, K., 

Park, C. M., 

Gyun Ko, M., 

Park Ran, M., 

Nam 

Myoung, J., 

Won Young, 

S., Jung Hee, 

J., Cho Hyun, 

S. & Suh 

Young, G. 

(2011), 

Sydkorea 

Early impact of medical 

emergency team 

implementation in a 

country with limited 

medical resources: A 

before-and-after study 

Var att avgöra om 

tidiga insatser från 

MET kan förbättra 

patientens 

behandlingsresultat.  

 

Icke-randomiserad 

studie, prospektiv 

och retrospektiv.  

Stora resultatet var 

att efter MET 

införande sågs en 

minskning på 

hjärtstopp de tre 

första månader 

samt en minskning 

på oplanerad 

inläggning på IVA 

som var 

förutsägbar för 

dödligheten hos 

dessa patienter.  

 

 

Mellan 

 

Etiskt 

granskad 

och 

godkänd.  

Massey, D., 

Aitken, L. M. 

& Chaboyer, 

W. (2010), 

Literatur review: do rapid 

response systems reduce 

the incidence of major 

adverse events in the 

Var att förbättra 

kunskapen och 

förståelse kring RRS 

och MET samt att 

Systematisk 

litteraturöversikt 

Studien har visat 

att många sjukhus 

gör sina egna 

kriterier system 

- 



  
 

III 

Australien deteriorating ward patient?  identifiera strategier 

för att främja det 

optimala användandet 

av teamen.  

 

fast verktygen inte 

är testade.  

 

Pirret, A. M. 

(2008), Nya 

Zeeland 

The role and effectiveness 

of a nurse practitioner led 

critical care outreach 

service 

Var att beskriva rollen 

och effektivitet hos en 

sjuksköterskepraktiker 

som leder Critical 

Care Outreach Service 

(CCORS).  

 

Komparativ metod.  En sjuksköterska 

som ledde CCORS 

hade en positiv 

effekt på 

patientens 

behandlingsresultat 

och stöd för att 

utveckla rollen 

finns.  

 

Låg 

 

Ej etiskt 

granskad.  

Pittard, A. J. 

(2003), 

Storbritannien 

Out of our reach? 

Assessing the impact of 

introducing a critical care 

outreach service 

Införa CCOS på ett 

sjukhus i England.  

Observationsstudie Förbättring på 

oplanerade 

inläggning på IVA, 

vårdtiden 

förbättrades, en 

lägre dödlighet, 

återinläggning 

sjönk.  

Låg 

 

Ej etiskt 

granskad 

då 

författarna 

ansåg det 

inte 

behövdes.  

Thomas, K., 

VanOyen 

Force, M., 

Rasmussen, 

D., Dodd, D. 

& Whildin, S. 

Rapid Response Team. 

Challenges, Solutions, 

Benefits 

Att införa RRT pga. 

misslyckad 

kommunikation 

mellan vårdpersonal, 

missa tidiga tecken på 

försämring samt inte 

En läkare och en ssk 

ledde detta projekt. 

Ledningsteamet 

inkluderades med 6 

ssk.ledare, 4 IVA 

ssk, 3 

En stor förbättring 

då det gäller 

förståelse och 

bättre samarbete 

mellan olika 

professioners roller 

Låg 

Etiskt 

godkänd.  



  
 

IV 

(2007), 

Schweiz 

tillräcklig åtgärder 

och inadekvata 

behandlingar.  

respirationsterapeuter 

och vårdenhetschef.  

och ansvar. En 

ekonomisk 

förbättring då det 

gällde oplanerade 

inläggningar, 

hjärtstopp och 

förflyttningar.  

Topple, M., 

Ryan, B., 

McKay, R., 

Blythe, D., 

Rogan. J., 

Baldwin, I. & 

Jones, D. 

(2015), 

Australien 

Features of an Intensive 

Care based Medical 

Emergency Team nurse 

training program in a 

University Teaching 

Hospital 

Att beskriva och 

diskutera ett 

utbildnings- och 

träningsprogramm för 

IVA-ssk som ingår i 

MET.  

Diskussion av en 

MET-panel 

Krävs minst 3 års 

erfaranhet som 

IVA-ssk. Först fem 

MET: aktivering 

ska en handledare 

följa med.  

Låg 

 

- 

Wolfe, B. 

(2008), 

Kanada 

Implementation an ICU 

outreach team model 

Att utveckla och 

införa Intensivvårds 

outreach team på 

sjukhus i Kanada.  

 

Oklart 

En styrningsgrupp 

utsågs som samlade 

in data och statistik.  

 

Likertskala till 

vårdpersonalen.  

ORT förbättrade 

patientvården 

tidsmässigt. ORT 

blev en resurs för 

sjuksköterskorna 

på 

vårdavdelningarna 

och som en bra 

tillgänglighet för 

patienterna. ORT 

gav också 

utbildning till 

sjuksköterskorna 

på vårdavdelning 

Låg 

 

Ej etiskt 

granskad 



  
 

V 

för att öka upp 

deras 

självförtroende och 

tillfredsställelse.  

 



  
 

I 
 

 

9.4 Checklista för kvalitativa artiklar  
 

A. Syftet med studien? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

Ja  Nej  

 

B. Undersökningsgrupp 

 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

 

Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

…………………………………………………………………………………........... 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Strategiskt urval 

 

Snöbollsurval 

 

Teoretiskt urval 

 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen. 

 

……………………………………………………………………………................... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

 

Ja Nej 

 

Beskriv 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 

Beskriv: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Halvstrukturerade intervjuer 

 

Fokusgrupper 

 

Observationer 

 

Video-/bandinspelning 

 

Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

Ja Nej 

 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Ange om: 

 

Teman är utvecklade som begrepp 

Det finns episodiskt presenterade citat 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

Svaren är kodade 

 

 



  
 

III 

 

Resultatbeskrivning: 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterat? 

 

Ja Nej 

 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 

Ja Nej 

 

 

Är resultaten pålitliga? 

 

Ja Nej 

 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 

Ja Nej 

 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

 

Ja Nej 

 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

 

Ja Nej 

 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 

Ja Nej 

 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

 

Ja Nej 

 

 

 



  
 

IV 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

 

Ja Nej 

 

 

Finns risk för bias? 

 

Ja Nej 

 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

……………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Håller du med om slutsatserna? 

 

Ja Nej 

 

 

Ska artikeln inkluderas? 

 

Ja Nej 

 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

9.5 Checklista för systematiska litteraturstudier 

 

A. Syftet med studien? 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

B: Litteraturval 

 

Vilka databaser har sökningen genomförts? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vilka sökord har använts? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? 

 

Ja Nej 

 

 

Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? 

 

Ja Nej 

 

 

Vilka var inklusionskriterierna för att ta med artiklar? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vilka begränsningar har gjorts? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Är inkluderade artiklar kvalitetsbedömda? 

 

Ja Nej 

 

 

C. Resultat  

 

Hur många artiklar togs med? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 



  
 

VI 

 

Hur många artiklar valdes bort? Redovisas dessa? Anges motivering för uteslutning 

av dessa? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vilka var huvudresultat? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Gjordes en metaanalys? 

 

Ja Nej 

 

 

Om ja, vilket resultat erhölls? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Instämmer du? 

 

Ja Nej 

 

 

Om nej, varför inte? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

D. Värdering 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Ja Nej 

 

 

Ska denna systematiska litteraturstudie inkluderas? 

 

Ja Nej 
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Motivera varför eller varför inte! 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
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9.6 Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier 
 

A. Syftet med studien?  

………………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Ja Nej 

 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Ja Nej 

 

 

B. Undersökningsgruppen.  

 

 

Vilka är inklusionskriterier? 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

Vilka är exklusionskriterier? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

 

Randomiserat urval 

 

Obundet slumpmässigt urval 

 

Kvoturval 

 

Klusterurval 

 

Konsekutivt urval 

 

Urvalet är ej beskrivet 

 

 

 

 



  
 

IX 

Är undersökningsgruppen representativ?  

 

Ja Nej 

 

 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

 

 

Ja Nej 

 

 

 

Var validiteten diskuterad? 

 

Ja Nej 

 

 

D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

 

Ja Nej 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 



  
 

X 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Ja Nej 

 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 

Ja Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 

Ja Nej 

 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Instämmer du? 

 

Ja Nej 

 

 

 

 

 

 



  
 

XI 

E. Värdering 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

 

Ja Nej 

 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Ja Nej 

 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

Ja Nej 

 

Motivera varför eller varför inte! 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

(Forsberg & Wengström, 2013).  


