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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation mellan personal inom hälso- och sjukvården är viktiga faktorer 

för att kunna garantera patienten säker vård. Sjuksköterskan ska ha kompetens att kunna 

fördela och koordinera uppgifter samt ha översikt av teamarbetet. Sjuksköterskan bör ha 

kunskap om säkerhetsarbete för att kunna garantera säker vård. Det finns ett uttryckt behov 

inom vården av relevanta och tidsenliga lag- och kommunikationsövningar, där teambaserade 

simulatorövningar framstår som en pedagogisk och tillförlitlig inlärningsmetod. Syfte: Att 

beskriva vad studenter vid ett lärosäte, som utbildar sig till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård, anser om teambaserad fullskalesimulatorträning. Metod: En pilotstudie där 32 

sjuksköterskor som studerar till specialister inom intensivvård, ombads svara på en enkät om 

vad de ansåg om en simulatorövning som de genomfört där omhändertagandet av svårt 

skadade patienter tränades i team. Resultat: Majoriteten av studenterna ansåg att 

simulatorövningen haft god effekt och beskrev att övningen haft positiv inverkan på deras 

förmåga att öva kommunikation i ett team samt att få tillämpa teori i praktik. De uttryckte 

önskemål om mer simulatorträning under utbildningen samt kontinuerlig övning i sin 

yrkesverksamma roll. Slutsats: Teambaserade fullskalesimulatorövningar tycks vara en 

pedagogisk inlärningsmetod för att öka kompetenser och lära studenter att arbeta tillsammans 

mot ett gemensamt mål. 

 

Nyckelord: Team, Patientsäkerhet, Specialistsjuksköterskor, Intensivvård, Simulatorträning. 

  



 

SUMMARY 

Aim: To describe what nursing students, specializing in intensive care, at a university college 

think about team based simulation training. Background: Communication and organization in 

health care are important factors to ensure patient safety. Nurses are called upon to be able to 

distribute and coordinate work tasks, while at the same time nurses should also be aware of 

safety promotion in health care to be able to provide safe patient care. There is a need in 

healthcare for team and communication training where team based simulation appears to be a 

pedagogic and reliable educational tool. Method: A pilot study where 32 nurses specializing in 

intensive care, were asked to respond to a survey on what they thought about a previously 

performed team based full scale simulation training. Results: In general the students confirmed 

that the exercise had a positive impact on their ability to practice team communication skills and 

to apply theory in practice. They expressed a wish for more simulation training during their 

education and in their upcoming professional role. Conclusion: Team based full scale 

simulation exercises seem to be a pedagogical teaching method to enhance competences and 

teach students to work together toward a common goal. 
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1. INLEDNING  

För att kunna behandla en människa med sviktande vitalparametrar på ett säkert sätt behövs 

gott samarbete och väl inövad hantering av medicinsktekniska moment. För att sjukvården ska 

ha kunskapen aktuell och dynamisk så behövs regelbunden färdighetsövning där teambaserad 

fullskalesimulatorträning är en eventuell inlärningsmetod. Metoden ger möjlighet att träna 

både färdighet och samarbete i en virtuell miljö där ingen patient riskerar att komma till skada 

under utbildningsmomentet. Personal med högriskyrken inom kärnkrafts- och flygindustrin 

övar regelbundet genom simulering, dock tillämpas detta inte regelbundet för hälso- och 

sjukvårdens personal trots att även dessa innehar högriskyrken.  

 

2. BAKGRUND 

2.1. Specialistsjuksköterska inom intensivvård 

Specialistsjuksköterskor inom intensivvård behandlar patienter som befinner sig i mycket 

svåra sjukdomstillstånd där patienten behöver övervakning dygnet runt (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2011). Enligt Svensk författningssamling [SFS] (2006) så krävs det att 

en sjuksköterska ska genomgå en vidareutbildning för att kunna bli specialistsjuksköterska, 

varav majoriteten av utbildningarna omfattar ett års högskolestudier på avancerad nivå. SFS 

fortsätter med att beskriva att det i dessa utbildningar finns generella mål som delas in i 

kategorierna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt. Dessa definieras vidare med att studenten ska ha aktuell kunskap om sitt 

område samt ha en fördjupad kunskap att planera och leda arbetet, kunna identifiera 

vårdbehov, utföra omvårdnadsåtgärder och undersökningar. En student ska också visa empati, 

kunna bedöma åtgärder utifrån patienten och etiska aspekter, ha ett professionellt 

tillmötesgående gentemot patienter och anhöriga samt kontinuerligt utveckla sin kunskap 

(ibid.). 

Utöver de tidigare nämnda målen beskriver SFS att specialistsjuksköterskan inom intensivvård 

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

organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och 

självständigt utföra medicinska åtgärder, och visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper 

vid stora olyckor och katastrofer” (SFS, 2006, s.76). 
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Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) anser att det inom specialistsjukvårdens och 

sjukvårdens övriga utbildningar skall finnas sex kärnkompetenser, dessa betonas vara 

oumbärliga. Dessa sex kompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

Vidare beskriver SSF att dessa bör finnas med genom hela utbildningen och hela tiden byggas 

på under utbildningens gång. Fortsättningsvis förklarar SSF att virtuella lärmiljöer är ett måste 

inom sjukvården för att studenter ska kunna träna på diverse medicinsktekniska moment 

innan de utförs på patienter. Dessutom måste övning i kommunikation samt övning i att leda 

ingå i utbildningen för sjuksköterskor och i deras fortsatta utveckling. Detta gäller både för 

sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. Samverkan i team beskrivs av SSF som ett sätt 

för sjukvården att ge patienten bästa möjliga resultat gällande överlevnad, symptomlindring 

och hälsa. Sjuksköterskan har som uppgift att kunna kommunicera, följa ledarskap och delta i 

beslutsfattande processer inom teamet (ibid.). 

2.2. Ledarskap och kommunikation  

Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) 

kunna koordinera resurser, fördela uppgifter samt att ha en översikt av teamet som en del av 

sitt arbete. Manser (2009) belyser att de viktigaste faktorerna för ett fungerande lagarbete är 

kommunikation, ledarskap och koordination. Begreppet kommunikation tillsammans med 

språk beskrivs av Nilsson och Waldemarson (2007) som möjligheten att möta andra 

människor, men även som ett sätt att dela med sig av känslor, upplevelser, värderingar och 

handlingar. Kommunikationen är enligt Fossum (2007) av största vikt inom vården för att 

samarbetet ska kunna fungera varpå kommunikation behöver övas inom vårdyrket. Nätverket 

för patientsäkerhet (2010) redogör att det för säker vård krävs effektiv kommunikation och 

med detta menas att kommunikationen ska vara fullständig, korrekt, avgränsad och delges vid 

rätt tillfälle. Ett verktyg för att standardisera och effektivisera kommunikationen heter SBAR 

som står för; situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Detta är ett 

strukturerat kommunikationsverktyg som används i hälso- och sjukvården för att delge viktig 

information (Nätverket för patientsäkerhet, 2010). Ett annat verktyg som sjuksköterskor har 

möjlighet att nyttja är Crew resource management [CRM], som främjar säker och effektiv 

kommunikation i vårdlaget och är ett brett erkänt verktyg för att öka lagprestationen (Husebø, 

Rystedt & Friberg, 2011). 
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I en studie av Burke, Salas, Wilson-Donnely och Priest (2004) beskrivs att en ledare för ett 

team har ansvar för bland annat att koordinera arbetet, dela ut uppgifter, planera arbetet samt 

att se till att en positiv atmosfär uppnås i teamet. Det är också viktigt att ledaren ser till att 

möten hålls både innan och efter olika situationer så att samtliga får delge sina upplevelser 

(ibid.). Sjuksköterskan som ledare beskrivs även kunna samverka och informera andra 

medarbetare inom vårdkedjan, detta för att uppnå en kontinuitet i vården (Socialstyrelsen, 

2005). SSF (2010) belyser att sjuksköterskan utöver koordineringsarbetet även ska styra och 

vara ansvarig för patientens omvårdnad. 

2.3. Omvårdnad 

Omvårdnad beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2010) som sjuksköterskans 

ansvarsområde och beskrivs av Jakobsson och Lützn (2009) som både en profession och ett 

akademiskt ämne. Detta begrepp togs i användning i Sveriges sjuksköterskeutbildningar under 

1970-talet. Ehrenberg och Wallin fortsätter med att förklara begreppet omvårdnad som har ett 

flertal olika definitioner, men att området har fyra karakteristiska drag. Dessa fyra drag är 

humanvetenskaplig inriktning, praktisk inriktning, omsorgstradition och hälsoorientering.  

När omvårdnadens teori ska omsättas till praktik beskriver Selin-Törnqvist (1998) att det 

krävs en väl utarbetad strategi för att optimera omvårdnaden. Detta görs med hjälp av 

omvårdnadsprocessen som beskrivs av Florin (2009) som en kedja i fem steg. Det första 

steget är datainsamling som innebär att sjuksköterskan samlar in data om patientens 

hälsotillstånd. Processen fortsätter med två steg som heter omvårdnadsdiagnos och planering, 

dessa sammanfattas under namnet omvårdnadsplan. I detta skede identifieras patientens 

omvårdnadsbehov och en åtgärdsplan formuleras med omvårdnadsmål. Det fjärde steget är 

genomförandet av de planerade åtgärderna följt av det femte och sista steget 

omvårdnadsresultat då sjuksköterskan utvärderar de genomförda åtgärderna för att se om 

målen uppnåtts. Dessa fem skeden illustreras som en cykel och börjar således om när hela 

processen är genomförd (ibid.). Vid omvårdnadsutövandet på en akut sjuk eller skadad patient 

beskriver Wichmann och Dich (2010) att sjuksköterskan måste skifta fokus och prioritera 

nödvändiga åtgärder. Den standardiserade handlingsplanen Airways, Breathing, Circulation, 

Disability och Exposure [ABCDE], beskrivs av Lennquist (2007) som en metod för att 

genomföra den primära undersökningen och det praktiska handlandet. 
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2.4. Standardiserat initialt omhändertagande 

Vid traumaenheten på Karolinska Sjukhuset i Stockholm används vid det akuta 

omhändertagandet handlingsplanen ABCDE (Riddez, 2002). Enligt Wichmann och Dich 

(2010) som förklarar begreppet ABCDE, utförs vid det första steget, airways, kontroll att 

patienten har fria luftvägar som efterföljs av breathing, då det undersöks om och hur patienten 

andas. Vid den tredje punkten, circulation, kontrolleras puls och blodtryck och därefter 

disability, som handlar om neurologisk status, då bland annat kontrolleras medventandegraden 

och hur pupillerna på patienten reagerar på ljus. Den sista punkten, exposure, handlar om att 

kontrollera hela kroppen efter skador eller annat som tidigare inte upptäckts. Det finns i 

Sverige två traumautbildningar för sjuksköterskor, Akut Traumaomhändertagande för 

Sjuksköterskor i Sverige [ATSS] och Trauma Nurse Core Course [TNCC], som är mycket 

praktiskt inriktade där sjuksköterskan lär sig utvärdera, ställa diagnoser och behandla 

traumapatienter. Handlingsplanen ABCDE är väl integrerad i dessa utbildningar (Wichmann 

& Dich, 2010). SSF (2010) beskriver att sjuksköterskor bör ha kunskapen att använda diverse 

instrument för datainsamling, såsom standardvårdplaner och kliniska riktlinjer, för att stärka 

säkerheten för patienten.  

2.5. Patientsäkerhet 

För att garantera säker vård menar SSF (2010) att sjuksköterskor måste ha kunskap om 

säkerhetsarbete för att kunna förhindra att misstag begås med följd att en patient kommer till 

skada. International Council of Nurses etiska kod (2007) understryker att sjuksköterskan har 

ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och att genom ett livslångt lärande behålla sin 

yrkeskompetens samt arbeta för en gynnsam arbetsmiljö som främjar säkerhet och 

vårdkvalitet.  

Inom hälso- och sjukvårdens olika områden har det visats att när vårdens olika professioner; 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, samarbetar så uppnås bättre resultat för patienten i 

avseenden som välbefinnande, symptom och överlevnad (SSF, 2010). Leonard, Graham och 

Bonacum (2004) beskriver att tydlig kommunikation är avgörande för säker vård. Detta styrks 

av Manser (2009) som beskriver att teamprestationen är avgörande för att kunna utöva säker 

patientvård, samt att dålig organisatorisk koordination bland vårdgivare på olika nivåer i 

arbetet påverkar kvaliteten och säkerheten av patientvården negativt. Manser fortsätter med 

att lägga vikt vid att regelbunden teamträning är en möjlig metod som kan leda till ökad 
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patientsäkerhet. SSF (2010) menar att det finns ett behov inom vården av tidsaktuella 

övningar för lag- och kommunikationsträning både inom och mellan vårdprofessionerna, samt 

understryker att studenter bör träna på medicinsktekniska uppgifter i en virtuell miljö innan de 

utförs på patienter. Beaubien och Baker (2004) beskriver fullskalesimulering som en 

möjlighet att träna avancerade situationer under realistiska förhållanden i en rekonstruerad 

sjukhusmiljö. Detta ger i sin tur möjligheten att se hur personalens handlande påverkar 

patienten, utan att riskera patientsäkerheten, för att sedan kunna utvärdera det som hänt 

(ibid.).  

2.6. Simulatorträning 

Under en längre tid har teambaserad träning med fullskalesimulator använts inom kärnkrafts- 

och flygindustrin, däremot har sjukvården först nyligen börjat använda sig av denna metod 

(Wallin, Meurling, Hedman, Hedegård & Felländer-Tsai, 2007). SSF (2010) uttrycker att 

teambaserad vård sammanlänkar kompetenser och ger en kontinuitet i vårdkedjan som i 

längden ökar säkerheten för patienten. Team definieras av Manser (2009) som en grupp av 

minst två personer som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål genom 

kommunikation och yrkesspecifika uppgifter. Bradley (2006) definierar simulering som 

imitationen av en händelse med hjälp av lämpliga medel, till exempel som inlärningsmetod 

eller för utbildning av personal. Beaubien och Baker (2004) beskriver att simulering ger en 

möjlighet att se hur personalens handlande påverkar patienten, utan att riskera 

patientsäkerheten, för att sedan kunna utvärdera det som hänt. I en studie av Westfelt, 

Hedsköld, Pukk-Härenstam, Svensson och Wallin (2010) genomförd på ett sjukhus i 

Stockholm med fokus på fullskalesimulatorträning i team, konstaterades att sjuksköterskor var 

mer kritiska mot hur samarbetet fungerade än läkare och undersköterskor. Även Manser 

(2009) har observerat detta fenomen i en studie om samarbete och patientsäkerhet. Westfelt et 

al. (2010) påvisade att en klar majoritet av sjuksköterskorna ansåg att teambaserad 

fullskalesimulatorträning var något som behövde genomföras varje år eller oftare.  

På kliniska lärcentra finns det goda förutsättningar att i verklighetsnära undervisning öva på 

färdighetsträning, intra- och interprofessionell kommunikation, etiska överväganden samt 

integrera vetenskaplig kunskap (SSF, 2010). Det finns ett antal möjligheter för hälso- och 

sjukvården i Sverige att simulatorträna, exempel på denna typ av träning ges i en beskrivning 

av Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning [CAMST] där de erbjuder enkel 

simulatorträning i form av attrapper som föreställer enstaka kroppsdelar till mer tekniskt 
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avancerad fullskalesimulering för studenter, vårdpersonal med flera (Felländer-Tsai, Westfelt, 

Escher, Hedsköld, & Kjellin, 2010). Simulering understryks av McKeon, Norris, Cardell och 

Britt (2009) som en av omvårdnadsundervisningens stöttepelare. 

Beaubien och Baker (2004) beskriver att det vanligaste sättet att se på simulering är att dela in 

den i två kategorier, low fidelity och high fidelity, som beskriver hur verklighetstrogen en 

simulering är. Felländer-Tsai, Westfelt, Escher, Hedsköld och Kjellin (2010) uttrycker att om 

fidelitybegreppet relateras till sjukvården så representerar ett low fidelity redskap en 

kroppsdel, som exempelvis en luftvägsmodell eller armattrapp. Leigh (2008) menar att 

simulering i high fidelity innebär att studenterna befinner sig i ett rum som imiterar en 

patientsal med den utrustning som finns där. Dessutom finns en patientdocka som kan 

simulera många sjukdomstillstånd, prata och reagera på behandlingar (ibid.). Dock menar 

Beaubien och Baker (2004) att dessa två kategorier av fidelity inte är tillräckliga utan att det 

finns fler dimensioner i begreppet. Dessa dimensioner beskrivs som environment fidelity, 

equipment fidelity och psychological fidelity. Den första, environment fidelity handlar om hur 

väl simuleringen återskapar omgivningen. Den andra, equipment fidelity beskriver hur väl 

simuleringen återskapar utseendet hos den riktiga patienten. Den tredje och sista, 

psychological fidelity handlar om hur studenten uppfattar övningen och således om studenten 

agerar som han eller hon skulle gjort i en skarp situation. Beaubien och Baker fortsätter med 

att reflektera över att dessa faktorer därmed leder till att indelning i high eller low fidelity inte 

enbart påverkas av miljö och utrustning.  

Beaubien och Baker (2004) menar att studenter behöver börja med low fidelitysimulering för 

att sedan jobba sig uppåt mot high fidelity. Studenter bör inleda med case och rollspel för att 

öva att jobba tillsammans. Med case menas att en grupp personer får en händelse förklarad för 

sig, bakgrundsinformation, händelseförlopp samt effekten av vad som hänt. Därefter får 

gruppen möjlighet att diskutera händelsen utifrån den kunskap de har och även vad de skulle 

gjort annorlunda i situationen (ibid.). Efter detta rekommenderas studenterna jobba med 

praktiska delmoment och när dessa moment är väl inarbetade kan studenterna genomföra 

fullskalesimulering (Beaubien & Baker, 2004). En vårdutbildning i Sverige som på ett 

liknande sätt tillämpar detta koncept är Röda Korsets Högskola. Utbildningen för 

specialistsjuksköterskestudenter använder sig av casemetodik, antingen enskilt eller i grupp, 

där möjliga scenarier analyseras och motiveras. Förutom Case har skolan kliniska övningar 

för specialistutbildningarna inom intensivvård, operation och anestesi (Röda Korsets 

Högskola, u.å.)  
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2.7. Simulatorövningen 

På specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård vid Röda Korsets Högskola 

genomförs teambaserade fullskalesimuleringar som delmoment i utbildningen inom 

traumatologi. Nedan följer en beskrivning av hur en övning på fullskalesimulatorer vid 

lärosätet genomfördes.  

I undervisningen inom omhändertagande vid trauma ingick föreläsningar om bland annat 

handlingsplanen ABCDE, skador och åtgärder, specifika skadeorsaker samt grupparbeten med 

patientfall (K. Sluys, personlig kommunikation, 9 december 2011). Studenterna fick även en 

förberedande föreläsning om SBAR och CRM. Vidare beskrev K. Sluys (Personlig 

kommunikation, 9 december 2011) att studenterna inför simuleringen delades in i grupper 

med fyra deltagare i vardera. Två grupper övade samma patientfall samtidigt på vardera 

fullskalesimulator, med två lärare som övervakade på respektive övning.  Samtliga lärare som 

deltog i undervisningen var specialister inom intensivvård, en av dessa var lokalt utbildad till 

simulatorinstruktör och två var certifierade simulatorinstruktörer.  

Övningen inleddes med en genomgång av patientsimulatorn och lokalens utformning samt att 

övningens mål, syfte och rollfördelning förklarades. Studenterna fick fördela roller som 

ledarskap och ansvarsområden inom ABCDE. Lärarna avbröt övningen efter ungefär 12 

minuter och studenterna som deltog iordningställde rummet under överenskommen tystnad, 

då de skulle reflektera över åtminstone en sak de gjort bra. Deltagarna samlades för att 

genomgå en debriefing som bestod av tre delar; beskrivning, analys och tillämpning. 

Studenterna skulle sammanfattat och objektivt beskriva scenariot med syfte att kontrollera att 

samtliga deltagare var överens om vad som pågått under övningen. Därefter beskrev 

deltagarna vad som hänt, varför det hänt och vad som hade kunnat göras annorlunda eller på 

bättre sätt. Slutligen skulle studenterna fokusera på den individuella prestationen i 

teamövningen och vad som hade kunnat göras bättre för att uppfylla målen samt vad hela 

gruppen behövde förbättra (K. Sluys, personlig kommunikation, 9 december 2011).   
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3. PROBLEMFORMULERING 

Det har i studier visats att sjuksköterskor anser att teamarbetet brister i aspekter som 

kommunikation och ledarskap. Detta är ett problem för att det leder till ett ineffektivt arbete 

samt minskad patientsäkerhet. Sjuksköterskan ska i arbetet ha kompetens för att kunna fördela 

och koordinera uppgifter samtidigt som denna har en översikt av teamet. Samtidigt bör 

sjuksköterskan ha kunskap om säkerhetsarbete för att kunna garantera säker vård och för att 

förhindra patientskador till följd av misstag.  

Det finns ett uttryckt behov inom vården av relevanta och tidsenliga team- och 

kommunikationsövningar, där teambaserade simulatorövningar framstår som en pedagogisk 

och tillförlitlig inlärningsmetod. Studier med teambaserad fullskalesimulering har genomförts 

interprofessionellt på arbetsplatser samt vårdutbildningar och visar att det finns en positiv 

inställning till detta samt att det kan öka patientsäkerheten. Däremot finns det en 

kunskapslucka hur studenter som utbildar sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård i 

Sverige värderar intraprofessionell teambaserad fullskalesimulering. 

 

4. SYFTE  

Att beskriva vad studenter vid ett lärosäte, som utbildar sig till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård, anser om teambaserad fullskalesimulatorträning.  
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5. METOD 

5.1. Design  

Denna pilotstudie genomfördes med kvantitativ ansats där datainsamling utfördes med en enkät 

och resultatet redovisas med deskriptiv statistik, vilket beskrivs av Polit och Beck (2010) som 

statistik som beskriver och sammanställer data.  

5.2. Urval 

De personer som tillfrågades att besvara enkäten var 32 studenter vid ett lärosäte, som utbildar 

sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt har genomgått teambaserad 

fullskalesimulatorträning. Deltagarna i studien kommer framöver att benämnas som deltagare 

eller studenter. 

5.3. Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen skedde under en veckas tid med en enkät som fanns tillgänglig för 

studenterna via den internetbaserade lärplattformen Ping Pong© där studenterna kunde svara 

direkt i plattformen. Studenterna informerades om studien via e-post och Personal Instant 

Message [PIM], en meddelandefunktion i läroplattformen som skickar ett personligt 

meddelande som syns direkt när studenten loggar in på sitt konto. En av studenternas lärare 

informerade via PIM att enkätundersökningen skulle utföras två veckor innan 

datainsamlingen skulle påbörjas. En vecka innan enkäten skulle finnas tillgänglig 

informerades studenterna om studiens syfte (Bilaga 2). Information om studien skickades 

även ut två dagar innan enkäten gick att fylla i samt samma dag som enkäten skulle finnas 

tillgänglig.  

5.3.1. Enkät 

Enkäten utformades specifikt för denna studie och hade inte tidigare använts eller 

validitetstestats. De första sju frågorna utformades genom att fullskalesimulatorövningens 

lärandemål skrevs om till frågor istället för målformuleringar, därefter följde två öppna frågor 

som gav studenterna möjlighet att berätta vad som var bra respektive vad som behövde 

förbättras med övningen. Sedan var det två frågor som undersökte om studenterna ansåg att 

denna typ av övning skulle ingå i deras utbildning samt i deras tjänst som färdiga 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Därefter ställdes följdfrågor till de två föregående 
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frågorna om hur ofta de ansåg att detta skulle genomföras. Enkäten avslutades med två frågor 

som kontrollerade om studenterna hade tidigare utbildning i TNCC eller ATSS samt 

handlingsplanen ABCDE (Bilaga 1).  

På grund av tekniska problem så gick enkäten att fylla i två dagar senare än planerat, varpå 

ytterligare information skickades ut när enkäten väl fungerade. Enkättiden utökades då med 

två dagar för att kompensera den förlorade tiden. Under enkättiden påmindes studenterna två 

gånger, den första påminnelsen skickades ut tre dagar efter att enkäten startat och den andra 

påminnelsen skickades ut en dag före slutet på tidsperioden.   

5.4. Dataanalys 

Den kvantitativa datan i de slutna frågorna sammanställdes automatiskt av lärplattformen Ping 

Pong© som därefter redovisade datan i diagram och text. Sammanställningen exporterades 

från lärplattformen till Microsoft Excel® där datan därefter kontrollerades manuellt för att 

säkerställa att sammanställningen genomförts korrekt.  

För att analysera datan i de öppna frågorna, fråga åtta och nio, så satte sig författarna med 

samtligt material och läste igenom det enskilt. Därefter lästes svaren igenom ett och ett och 

koder skapades utifrån vad studenterna svarat. Koden skulle vara kortfattad, gärna ett ord, och 

sammanfatta det som studenten tyckte var bra med övningen och följande fråga över vad som 

behövde förbättras. Sedan jämfördes koderna mellan författarna och diskuterades fram tills att 

konsensus var uppnådd. Teman skapades av koderna för att sammanfatta dessa, därefter 

räknades det igenom hur många koder som fanns i varje tema, vilket representerade antalet 

gånger som koderna i temat nämnts av respondenterna och därefter ställdes det upp i tabeller. 

Tekniken som använts gör att ett stort antal svar blir lättöverskådliga, denna teknik använde 

Beth et al. (2007) i en studie för att sammanställa öppna frågor från en enkät. 

Exempel på sammanfattningen: 

Deltagares svar Kod Tema 

-Att i ett lungt skede få öva 

på ABCDE där det inte 

händer något om det skulle 

bli fel. 

Öva ABCDE Att praktiskt tillämpa 

teoretiska kunskaper 
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6. ETISKA ASPEKTER  

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) vars syfte är att vid 

forskning skydda den enskilda individen samt att respekt ska visas för människovärdet. I 

lagen beskrivs det att den inte tillämpas på bland annat kandidatnivå, dock har kontentan från 

lagen tagits i beaktning för denna studie. Informationen kring studien skickades ut i e-post där 

de tillfrågade studenterna hade möjlighet att fritt ta ställning till sitt deltagande, antalet e-post 

skickades med återhållsamhet för att inte sätta press på studenterna att känna tvång att delta. 

Studenterna har under studien varit anonyma då enkäten som fylldes i via Ping Pong© var 

utformad så att det ej gick att spåra resultatet till den enskilda individen. All insamlad data 

från enkäten är enbart ämnad att användas i denna studie och skall inte utnyttjas efter att 

studien har avslutats. 
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7. RESULTAT 

Av 32 tillfrågade studenter svarade 21 på enkäten, detta motsvarar 66% av kursdeltagarna inom 

programmet specialistsjuksköterska inom intensivvård. Nedan följer en sammanställning av 

samtliga resultat på enkäten. Vi har valt att redovisa tre figurer som illustrerar spridningen i 

svaren från deltagarna.  

7.1. Svar på fråga 1 till 7 i enkäten   

Att undersöka och behandla enligt ABCDE 

På enkätens första fråga svarade en majoritet av studenterna att de instämde helt i påståendet 

att förmågan att undersöka och behandla enligt handlingsplanen ABCDE hade ökat (Figur 1.). 

 

Figur 1. Deltagares svar på om simuleringsövningen har bidragit till att öka förmågan att undersöka och behandla enligt 

handlingsplanen ABCDE (n=21). 

 

Förmågan att reevaluera patientstatus 

Den andra frågan, som ämnade ta reda om övningen ökat förmågan att reevaluera 

patientstatus, svarade elva att de instämde helt och tio instämde delvis (n=21).  

Att summera patientens tillstånd 

På den tredje frågan, om förmågan att summera patientens tillstånd ökat i den akuta 

situationen, instämde 15 av deltagarna helt och sex studenter instämde delvis (n=21).  

 

  

0 5 10 15 20 25 

Tar helt avstånd från påståendet 

Tar delvis avstånd från påståendet 

Instämmer delvis i påståendet 

Instämmer helt i påståendet 

Antal svar 
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Att tillkalla hjälp i rätt tid 

Det fanns en spridning i svaren på den fjärde frågan (n=21), om övningen ökat studentens 

förmåga till bedömningen av tidpunkten att tillkalla hjälp, då sju studenter svarade att de 

instämde helt och elva instämde delvis, samt att tre av studenterna tog delvis avstånd från 

påståendet (figur 2). 

 

 

 Figur 2. Deltagares svar på om simulatorövningen bidragit till att ökat deras förmåga att i god tid tillkalla hjälp (n=21).  

Tydligt ledarskap 

På den femte frågan var svarsresultatet varierat då sju deltagare svarade att de instämde helt i 

påståendet om övningen ökat studenternas förmåga att tydligt leda, 12 studenter ansåg att 

påståendet delvis stämde. En student svarade att denne delvis tog avstånd från påståendet och 

en deltagare tog helt avstånd (n=21).  

Aktivt följarskap 

På den sjätte frågan svarade sex studenter att de instämde helt i att övningen ökat deras 

förmåga att aktivt följa ledarskap, 13 studenter instämde delvis och två studenter tog delvis 

avstånd från påståendet (n=21).  
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Kommunikation i den akuta situationen 

På den sjunde frågan, som avsåg att ta reda på om studenternas (n=21) förmåga till 

kommunikation i en akut situation ökat, svarade 13 studenter att de instämde helt i påståendet 

och åtta deltagare instämde delvis (Figur 3.).  

 

Figur 3. Deltagares svar på om simulatorövningen bidragit till att öka deras förmåga till kommunikation i en akut situation 

(n=21). 

 

7.2. Svar på fråga 8 och 9 i enkäten 

Nedan följer en sammanställning på de teman som är baserade på deltagarnas svar och hur 

många gånger olika koder i dessa teman förekommer. Fråga åtta var, vad tycker du var bra 

med övningen (Tabell 1), som följdes av nionde frågan, vad tycker du kan förbättras med 

övningen (Tabell 2). 

Tabell 1. Teman utifrån deltagarnas svar om fördelar med simulatorövningen (n=19). 

Teman    Antal förekommande koder* 

Verklighetstrogen och pedagogisk övning med feedback        16  

Att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper          14  

Att leda, kommunicera och samarbeta i team         12 

Att känna trygghet i sig själv och i övningen   6 

*Studenterna hade möjlighet att lämna flera svar 
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Tabell 2. Teman baserade på vad studenterna svarade om vad de ansåg skulle kunna 

förbättras med simulatorövningen (n=18). 

Teman    Antal förekommande koder* 

Fler och längre övningstillfällen           10 

Mer verklighetstroget gällande omgivning och personal        5 

Tydligare information innan och efter övningen          5 

*Studenterna hade möjlighet att lämna flera svar 

7.3 Svar på fråga 10 till 13 i enkäten 

Regelbunden simulatorträning. 

Samtliga deltagare (n=21) svarade ja på den tionde frågan om studenterna önskade att 

teamövningar på fullskalesimulator skulle ingå i deras utbildning. Deltagarna som svarade ja 

ombads svara på följdfrågan, hur ofta du skulle vilja öva per år, elva av studenterna svarade 

två gånger per år, tre studenter angav antalet fyra gånger, två studenter svarade en gång och 

en student angav 12 gånger per år (n=21).  

Fyra studenters svar summerades inte då de gav ospecifika siffersvar på frågan, som citeras 

nedan:  

”två till tre gånger under utbildningen för att kunna se förbättring i sitt sätt att aggera och 

samarbeta i akuta situationer.” 

”Två eller tre/år” 

”Lite svårt med att svara hur många gånger per år när utbildningen knappt tar ett år.. men 

tror det vore bra om man fick vara och träna under några dagar innan man går ut på sin 

första praktik. Sedan mot slutet av utbildningen kunde man ha några dagar med mer 

komplicerade övningar.” 

”Bra med en övning som nu i samband med traumakursen, men gärna en till ,som en slutkläm 

på våren, vore fint.” 
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Fråga elva skulle utreda om deltagarna önskade att teamövningar på fullskalesimulator skulle 

ingå i deras tjänst som specialistsjuksköterskor inom intensivvård, varpå samtliga (n=21) 

svarade ja. På följdfrågan för studenterna som svarat ja på fråga elva, tillfrågades hur många 

gånger per år deltagarna önskade att en övning av denna typ skulle ingå i deras tjänst, 

fördelades svaren enligt följande (n=21): elva studenter svarade två gånger, sju studenter 

svarade en gång och en student angav fyra gånger per år.  

Två deltagare gav ospecifika siffervärden och sammanställdes därför inte, citat följer nedan: 

”1-2 gång per år” 

”1-2 ggr /år” 

 

Traumautbildning och ABCDE  

Fyra av studenterna svarade på fråga 12 att de hade genomgått en tidigare traumautbildning 

som TNCC eller ATSS (n=21). På fråga 13 svarade 14 av studenterna att de hade fått 

utbildning i handlingsplanen ABCDE innan simulatorövningen (n=21). 
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8. METODDISKUSSION 

8.1. Design  

Denna pilotstudie genomfördes med kvantitativ ansats där data insamlats via en enkät. Denna 

kvantitativa metod ansågs vara den bästa för att svara på studiens syfte. Samtliga deltagare 

fick fylla i en enkät vilket gör att intervjubias undviks och är därmed en styrka i studien, samt 

att svaren är lätta att jämföra med varandra då samtliga deltagare har haft möjlighet att svara 

på exakt samma frågor. 

8.2. Enkäten 

Till denna studie formulerades frågor utifrån lärandemålen för 

specialistsjuksköterskestudenternas simulatorövning och frågorna hade inte tidigare testats. 

Innan studien genomfördes gjordes ett försök att förvärva en enkät, som var en svensk 

översättning av Team and safety questionnaire, som utnyttjats av Westfelt, Hedsköld, Pukk-

Härenstam, Svensson och Wallin (2010) i en studie om teambaserad fullskalesimulering. Då 

detta inte gav resultat utformades en egen enkät utifrån lärandemålen för simulatorövningen 

då dessa utgjorde ramverket för hur övningen utformats. Det fanns dock risker med att 

använda obeprövade frågor i studien, som att deltagarna kan ha tolkat frågorna på ett sätt som 

inte var avsett för denna studie. Frågorna formulerades med försiktighet och med strävan att 

de skulle vara så neutrala och opartiska som möjligt. Till frågorna beslutades det att endast ha 

fyra svarsalternativ i enkäten med två instämmande och två avståndstagande alternativ, för att 

få studenterna som svarade på enkäten att ta aktiv ställning i varje fråga. Bryman (2011) pekar 

på att vissa deltagare kan hämmas av ett neutralt alternativ och att det är troligt att personer 

som fyller i en enkät väljer ett ickesägande alternativ då de inte har lust eller viljan att tänka 

igenom en fråga. Bryman fortsätter att beskriva att det råder skilda meningar i att ha med ett 

neutralt svarsalternativ i enkätfrågor. Huvudargumentet för att ha ett neutralt svarsalternativ i 

en enkät är att frågorna inte ska tvinga en respondent att yttra en åsikt den egentligen inte har. 

Möjligheten att svara neutralt på en fråga som avser att utvärdera om deltagarna ansåg att 

deras förmåga ökat efter en övning kan ifrågasättas. Studenterna har rimligtvis ökat eller stått 

still i sin förmåga efter simuleringen och därför har det neutrala alternativet uteslutits. Om 

studenterna ansåg att deras förmåga hade ökat svarade de sannolikt på ett instämmande sätt 

kontra avståndstagande om de inte ansåg att förmågan hade ökat.   
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De två öppna frågorna, åtta och nio gällande vad som var bra och vad som behövde förbättras 

med övningen, lades till för att studenterna skulle få frihet att ge egna svar som de inte hade 

möjlighet att ge i de slutna frågorna. Följdfrågorna som utarbetades till frågorna tio och elva 

ämnade att få specifika svar om hur ofta studenterna ville simulatorträna, dock hade dessa 

behövt förtydligas då ett antal av deltagarna gav ospecifika svar och vi inte ville tolka 

studenternas svar. De två sista frågorna 12 och 13, gällande tidigare traumautbildningar och 

handlingsplanen ABCDE, ämnade utvärdera om dessa utbildningar påverkat deltagarnas 

åsikter kring simulatorövningen. Svaren från dessa två frågor kan vara mer relevanta i en än 

så länge hypotetisk studie där syftet skulle vara att undersöka om de tidigare utbildningarna 

haft någon påverkan på studenternas kunskapsutveckling vid simulatorövning.  

8.3. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes via den internetbaserade lärplattformen Ping Pong© vilket kan 

anses vara en god metod för att nå ut till samtliga studenter då de var bekanta med Ping 

Pong© samt vana att fylla i kursutvärderingar i enkätform. I en studie av Webster, Chan, 

Prosser och Watkins (2009) beskriver de att studenter själva är de bästa på att utvärdera kurser 

och moment. Att studenterna fick fylla i en enkät via lärplattformen kan ha höjt 

svarsfrekvensen då studenterna inte behövde befinna sig vid högskolan under tiden för 

datainsamlingen. Alternativet att dela ut enkäter till studenterna i samlad grupp exempelvis 

efter en lektion hade kunnat öka antalet deltagare eller optimerat ifyllandet av enkäten, då till 

exempel oklarheter och frågor kunde besvarats på plats samt att deltagarantalet möjligen blivit 

högre. Möjligheten fanns också att åka ut till sjukhusen och besöka studenterna på deras 

respektive praktikplatser för att dela ut enkäten. Dock kan det tilläggas en etisk infallsvinkel 

då det kan sätta en viss press på den potentiella deltagaren om de får enkäten i hand.  

De studenter som inte deltog i studien fick eventuellt inte informationen om enkäten och dess 

syfte, då de behövde läsa sin e-post eller logga in på lärplattformen. Detta är inte sannolikt då 

en lärare för specialistutbildningen inom intensivvård informerade om att studenterna var 

vana att få information via e-post och PIM (Å. Krusebrandt, personlig kommunikation, 14 

november 2011).  Att utnyttja två separata informationsplattformar som Ping Pong© och e-

post har möjligen höjt deltagarantalet då det kan antas att en student använder sig av antingen 

en av dem eller båda. Via lärplattformen gick det inte att följa de givna svaren bakåt till en 

person vilket säkerställde anonymiteten, och om studenterna inte hade önskan att fylla i 

enkäten så behövde de enbart avstå från inbjudan att fylla i enkäten. Vi anser att metodvalet 
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med en enkät som fylldes i genom lärosätets lärplattform var det som passade bäst för den här 

gruppen vid det specifika tillfället som studien genomfördes. 

 

9. RESULTATDISKUSSION 

En majoritet av deltagarna har i de första sju frågorna i enkäten svarat på ett instämmande 

sätt, detta tolkas som att studenterna anser att övningen ökat deras förmåga utifrån de 

lärandemål som studenterna hade inför övningen. Det ska dock observeras att svaren skilde 

sig mellan olika frågor. Som exempel kan tas fråga ett som berörde förmågan att undersöka 

och behandla enligt ABCDE där 20 av 21 studenter instämde helt i påståendet i jämförelse 

med den femte frågan om övningen ökat studenternas förmåga att tydligt leda då sju 

respondenter svarade att de instämde helt, 12 studenter ansåg att påståendet delvis stämde, en 

student tog delvis avstånd från påståendet och en tog helt avstånd. En anledning till 

spridningen hos deltagarna i fråga fem kan vara att samtliga studenter inte hade rollen som 

ledare, detta för att studenterna själva valde roller och det ej fanns tid för alla deltagare i 

vardera grupp att inneha ledarrollen under simulatorövningen. 

Utifrån vad deltagarna svarat i enkäten framgår det att studenterna till stor del ansåg att deras 

kommunikation och samverkan i team förbättrades. Då det finns evidens för vikten av effektiv 

kommunikation inom vården och en majoritet av studenterna ansåg att deras förmåga ökat i 

just detta moment kan det tolkas som att studenterna fick tillämpa kärnkompetensen 

evidensbaserad vård under övningen. Lagarbete är speciellt viktigt inom sjukvården eftersom 

medlemmarnas prestation och engagemang är relevant för patientens välbefinnande (Wheeler 

& Stoller, 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2010) och Manser (2009) förklarar att ett 

fungerande lagarbete leder till säkrare vård och Sears, Goldsworthy och Goodman (2010) 

visar i en studie på sjuksköterskestudenter att simuleringsövningar kan minska medicinska fel 

vilket även detta leder till säkrare vård. Det kan tolkas ur resultatet att en majoritet av 

studenterna ansåg att teambaserad fullskalesimulering är en god inlärningsmetod.  

Det som flest studenter påtalade behövde förbättras var att de ville ha mer övningstid samt fler 

övningstillfällen. Detta kunde även ses i de efterföljande frågorna då samtliga studenter som 

fyllt i enkäten svarade att de ansåg att regelbunden övning på detta sätt skulle ingå i deras 

utbildning och deras tjänst. Beaubien och Baker (2004) beskriver att denna typ av övningar 

bör repeteras regelbundet för att det inlärda beteendet skall hållas kvar, utan träning glöms det 

bort. Detta kan också ha bidragit till att de deltagare i studien som svarade ja på att de hade 



20 

genomgått tidigare traumautbildningar eller fått utbildning i handlingsplanen ABCDE, kan ha 

ansett att övningen var lättare att delta i och genomföra eftersom de repeterade 

omhändertagandet av en patient som befann sig ett svårt sjukdomstillstånd.  

Utifrån egna tidigare erfarenheter av simulering samt vad tidigare forskning visat så 

förväntades generellt ett positivt resultat från deltagarnas svar. Ett resultat som förvånade var 

att deltagarna gav motsägande svar i de öppna frågorna, där ett antal studenter ansåg att 

övningen var verklighetstrogen medan andra deltagare efterfrågade mer realism i 

simuleringsövningen. Detta kan relateras till Beaubien och Bakers (2004) beskrivning av 

high- och low fidelity där de förklarar att dessa två kategorier är otillräckliga. Enligt den 

flerdimensionella begreppsindelningen av fidelity så skulle psychological fidelity kunna vara 

en avgörande faktor varför studenterna svarat motsägande. En möjlighet är att de studenter 

som svarat positivt varit mer mottagliga för simulatorövningen och därför levt sig in mer i 

situationen, vilket resulterade i att de ansåg att övningen var verklighetstrogen.  

Denna kan studie sammanfattas med att deltagarna anser att teambaserad simulatorövning är 

en metod som ökar deras självskattade förmåga att utöva omvårdnad. Övningen kan ses som 

ett pedagogiskt verktyg som kan tillämpas i lärande av ett antal av de sex kärnkompetenserna, 

nämligen; samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik och säker vård. En parallell från 

denna studie kan dras till Rhodes och Curran (2005) som i sin studie på 

sjuksköterskestudenter, har dragit slutsatsen att simulering är ett verktyg för att öka kritiskt 

tänkande och klinisk bedömning av patienter. Detta kan tyda på att simulatorträningen är en 

pedagogisk inlärningsmetod även för andra yrkeskategorier. Deltagarna i vår studie ansåg att 

den teambaserade fullskalesimuleringen ökade deras förmåga att initialt bedöma, 

kommunicera, utöva ledarskap och samarbeta. Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

drar slutsatsen att när dessa faktorer fungerar korrekt ökar patientens säkerhet i vården. 

Ytterligare forskning på vad studenter som utbildar sig till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård anser om teambaserad simulatorträning behöver genomföras med större urval då 

fynden i denna pilotstudie inte kan generaliseras. 
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10. SLUTSATS 

Enligt specialistsjuksköterskestudenterna inom intensivvård är teambaserad 

fullskalesimulatorträning en bra metod som bidrar till att sätta teori i praktik och att öva 

samarbete. Vidare kan övningen ses som ett pedagogiskt verktyg som kan utnyttjas för att 

tillämpa delar av de sex kärnkompetenserna. Deltagarna ansåg att simuleringen var en bra och 

pedagogisk inlärningsmetod och samtliga deltagare ville öva mer, både under deras utbildning 

samt kommande tjänst. Teambaserad fullskalesimulatorövning tycks vara en lämplig 

inlärningsmetod för att öka kompetens och lära studenter att arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål. 

 

11. KLINISK BETYDELSE 

Denna studie har utvärderat vad studenter som utbildar sig till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård anser om teambaserad fullskalesimulatorövning och kan användas som underlag 

vid vidare forskning. Resultatet från denna studie kan utnyttjas i utbildning av 

specialistsjuksköterskor för att fortsätta använda och utveckla fullskalesimulering som 

pedagogisk inlärningsmetod då studenterna själva anser sig gynnas av denna metod. 

 

12. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna pilotstudie visar att studenterna anser att teambaserad simulatorträning är en god 

träningsmetod och att den bör ingå i utbildning samt framtida tjänst. Vidare forskning behövs 

för att tydligare visa effekten av denna träning samt hur och om den ska kunna implementeras 

i större skala inom hälso- och sjukvården samt i vård utbildningar. 
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14. BILAGOR 

14.1. Bilaga 1 

1. Anser du att övningen ökat din förmåga att undersöka och behandla enligt 

ABCDE? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

2. Anser du att övningen ökat din förmåga att reevaluera patientens status? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

3. Anser du att övningen ökat din förmåga att summera den akuta situationen? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

4. Anser du att övningen ökat din förmåga att i god tid tillkalla hjälp? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet  

 



 

5. Anser du att övningen ökat din förmåga att tydligt leda? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

6. Anser du att övningen ökat din förmåga att aktivt följa ledarskap? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

7. Anser du att övningen ökat din förmåga till kommunikation i den akuta 

situationen? 

□ Instämmer helt i påståendet 

□ Instämmer delvis i påståendet 

□ Tar delvis avstånd från påståendet 

□ Tar helt avstånd från påståendet 

 

8. Vad tycker du var bra med den här övningen? 

 

 

9. Vad tycker du behöver förbättras med övningen? 

 

  



 

10. Önskar du att teamövningar på fullskalesimulator ska ingå i utbildningen till 

intensivvårdssjuksköterska? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om du har svarat Ja, hur ofta skulle du vilja att övningarna genomfördes (skriv antal 

per år)? 

 

11. Önskar du att teamövningar på fullskalesimulator ska ingå i din tjänst som 

intensivvårdssjuksköterska? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om du har svarat JA, hur ofta skulle du vilja att övningarna genomfördes (skriv antal 

per år)? 

  

12. Har du genomgått en traumautbildning (ATSS, TNCC eller liknande) innan 

övningen? 

 

□ Ja 

□ Nej 

  

13. Har du utbildning i handlingsplanen ABCDE innan övningen? 

 

□ Ja 

□ Nej 

  



 

14.2. Bilaga 2 

Här nedan följer informationsbrevet som skickades ut till specialistsjuksköterskestudenterna 

inom intensivvård: 

HEJ! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som just nu skriver vår C uppsats. Vi fastnade för ämnet 

teambaserad simulatorträning och ska göra en studie där vi önskar att ni medverkar. 

För att undersöka och behandla patienter med sviktande vitalparametrar behövs gott 

samarbete och väl inövad hantering av medicinsktekniska moment. För att vi i sjukvården ska 

ha kunskapen aktuell och dynamisk så behövs regelbunden färdighetsövning där 

simulatorträning blivit en möjlig metod att tillämpa.  

Vi kom i kontakt med teambaserad simulatorträning efter att ha läst en artikel om detta, där 

man undersökt personalens uppfattning om simulatorträning på en akutmottagning i 

Stockholm. Vi ville då undersöka vad ni ansåg kring er simulatorträning som ni haft under 

intensivvårdssjuksköterskeutbildningen. 

Enkäten 

Detta är en enkät i Ping Pong, om 9 frågor, varav 7 slutna och två öppna. Enkäten beräknas ta 

ungefär 5 till 10 minuter att genomföra. Enkäten är helt frivillig men vi hoppas att så många 

som möjligt vill delta. Ditt svar på enkäten kommer även att vara anonymt i och med 

inlämning via Ping Pong.  

Vi kommer att återkoppla våra resultat till er så fort vi kan. 

 

Tack på förhand, Johan Björk och Kristofer Ellery. 

Vid frågor så kan ni nå oss på: 

------------------ alt. tel: ------------------ 

------------------ alt. tel: ------------------ 

 

Handledare: ------------------, ------------------ alt. tel: ------------------ 

 

Examinator: ------------------, ------------------ 

 

 

 

 


