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Introduktion 

Projektet Simulation in Ethics, SimE, syftar till att öka den etiska kompetensen hos 

sjuksköterskestudenter i Norden och Baltikum. Projektet pågår under åren 2017-2019 i samarbete 

mellan Röda Korsets Högskola, Turku University of Applied Sciences (Finland) och Riga Medical 

College of the University of Latvia (Lettland)  och är finansierat av EU och Interregional Central 

Baltic Programme.  

 

I projektet ingår att planera och genomföra tre kurser: Basic Theories of Ethics (2 ECTS), Ethical 

Coffee Room (1 ETCS) and Simulation in Ethics (3ECTS) som görs gemensamt av de tre 

partnerorganisationer. Kurserna finns på en digital plattform med web-seminarier och 

diskussionsforum som resurs för studenterna. Språket är engelska. I kurs 1 ges grunderna i etik och 

etiska teorier och begrepp. Kurs 2 handlar om att tillämpa och diskutera teoretiska kunskaper och 

erfarenheter i etik i en autentisk miljö i den verksamhetsförlagda utbildningen. I kurs 3 genomförs 

simuleringar där studenterna aktivt medverkar i simuleringsscenarier med efterföljande etisk 

reflektion. Gemensamma kurser i etik bidrar till en mer harmoniserad utbildning och kompetens inom 

regionen och främjar mobilitet av arbetskraft och bättre patientvård. Efter avslutat projekt kommer allt 

kursmaterial inklusive en handbok att finnas fritt tillgängligt och kunna användas av alla utbildningar 

inom hälso- och sjukvård. Röda Korsets Högskola har huvudansvaret för kurs 2 och vi har under våren 

genomfört en pilot-testning av den, Ehtical Coffee Room, i termin 3 med gott resultat.  

 

Ethical Coffee Room – kurs 2 

Ethical Coffee Room, (ECR), genomförs under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och består av tre 

moment. I det första momentet läser studenterna material som fokuserar på tillämpning av etiska 

teorier och begrepp. Exempel på material är sjuksköterskans etiska kod, internationella och nationella 

styrdokument samt vetenskapliga artiklar med fokus på etik i det dagliga arbetet. Det andra momentet 

består av tre övningsfall som studenterna läser och sedan kommenterar och diskuterar med varandra 

via plattformen. Övningsfallen handlar om ansvar, kollegialitet och sekretess och syftar till att få igång 

tankar för att sedan kunna diskutera och argumentera med de andra studenterna. I diskussionen deltar 

även lärare som ingår i SimE-projektet och handledare från verksamheterna, som adjungerats i detta 

moment. Lärarnas och handledarnas roll är att stimulera diskussionerna och att se till diskussionen är 

saklig och inte skadar någon. I det tredje momentet presenterar studenterna egna fall, dvs berättar om 

något de har upplevt och diskuterar det med de andra studenterna. Lärarna och handledarna deltar på 

samma sätt som i moment två. ECR genomförs helt via den digitala plattformen som kan nås via dator, 

mobil eller surfplatta. Alla deltagare använder pseudonymer för att möjliggöra att komma åt tankar 

och funderingar som deltagarna inte skulle uttrycka om de använde sina egna namn. Kursen pågår 

under fem veckor och inkluderar 27 timmar som ingår i studenternas VFU-tid.  
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Pilotprojektet – Hösten 2018 

Under hösten 2018 genomfördes en pilottestning av kurs 2 ”Ethical Coffee Room” vid samtliga 

partnerlärosäten för att testa kursinnehållet, upplägget samt den digitala plattformen. Sammanlagt nio 

studenter, tre från varje lärosäte, rekryterades att delta. En lärare från varje lärosäte samt tre 

handledare tillhörande två lärosäte deltog. Studenterna gick andra året på sin utbildning och gjorde sin 

VFU inom akut somatisk vård. 

 

Under första veckan introducerades studenterna i ECR av respektive ansvarig lärare. Studenterna och 

handledare läste materialet som bestod av två vetenskapliga artiklar, ICN:s etiska kod samt nationella 

dokument. Under andra veckan arbetade studenterna med övningsfallen genom diskussion i ECR och 

under de tre sista veckorna presenterade studenterna sina egna fall (minst ett per student) och 

diskuterade dessa. Studenterna använde fem timmar per vecka och uppmanades att planera in en 

timme varje VFU-dag. Tidsplaneringen var densamma även för handledare och lärare. Pilotprojektet 

avslutades med en feedback session där studenterna på respektive partnerorganisation diskuterade sina 

erfarenheter med den ansvariga läraren. Handledarna gjorde samma sak men inte samtidigt med 

studenterna. Samtliga deltagare svarade på en utvärderingsenkät. 

 

En första analys visar att deltagarna upplevde projektet som positivt, de uppskattade kursinnehållet 

och möjligheten att fokusera på etik på ett djupare plan och utifrån ett praktiskt perspektiv. De 

uppskattade möjligheten att ta del av olika erfarenheter och diskussioner kring etiska fall. Att arbeta på 

engelska upplevdes inte som ett hinder och att använda pseudonym uppgavs att bidra till att våga 

uttrycka sina tankar och funderingar. Den digitala plattformen upplevdes både som bra men också 

behov för förbättring, framför allt gällande navigering. Sammantaget gav pilotprojektet värdefull 

information inför genomförandet av kursen under hösten 2018. 

 

 

Läs mer om SimE: 

På webben: 

www.simethics.eu 

 

database.centralbaltic.eu/project/72 

 

https://www.tuas.fi/en/research-and-development/projects/sime-project-simulation-pedagogy-learning-

ethics-p/ 

 

Facebook:   

SimE Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care 

http://www.simethics.eu/
https://www.tuas.fi/en/research-and-development/projects/sime-project-simulation-pedagogy-learning-ethics-p/
https://www.tuas.fi/en/research-and-development/projects/sime-project-simulation-pedagogy-learning-ethics-p/

