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SAMMANFATTNING 

 

På en akutmottagning tas akut och kritiskt sjuka patienter emot av interprofessionella team. 

För att patienterna skall ges en säker vård förutsätts att dessa team har ett välfungerande 

teamarbete både vad gäller struktur i omhändertagandet och i kommunikationen. 

Medlemmarna i de olika teamen byts ständigt ut vilket gör att alla som ingår i teamarbete 

måste tränas i att använda en gemensam struktur. Kvalitén på teamarbetet är en viktig och 

avgörande faktor som påverkar patientsäkerheten. Ett sätt att träna teamarbete är 

interprofessionell patientsimulering. Genom att använda en patientsimulator i stället för en 

riktig patient är det en säker miljö för lärande då ingen patient riskerar att skadas.  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor på akutmottagning upplever interprofessionell 

patientsimulering. 

 

Metoden var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Nio semistrukturerade intervjuer 

utfördes. En manifest innehållsanalys användes för att analysera insamlade data. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en positiv upplevelse av interprofessionell 

patientsimulering och att repetitionsträning önskades i stor omfattning. Att få öva 

realistiska situationer i ett verkligt team och på så sätt lära av varandras professioner 

kändes roligt och lärorikt. Sjuksköterskorna beskrev ett lärande både i den praktiska 

övningen, observationsrollen och genom reflektion och filmsekvenser samt att de tagit med 

sig nya kunskaper och insikter till verkliga situationer. Övningen upplevdes realistisk. 

Deltagarnas syn på teamarbete förändrades inte nämnvärt efter simuleringen. Några 

deltagare beskrev dock att synen på hur viktigt teamarbete är hade förstärkts och för någon 

hade bilden om hur teamarbete bör fungera klarnat. 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskorna i denna studie upplevde simuleringen som en realistisk, 

rolig och lärorik upplevelse. Samtliga sjuksköterskor upplevde att de tagit till sig insikter 

och kunskaper som de använde sig av vid verkliga vårdsituationer. Interprofessionell 

patientsimulering kan bidraga till ett förbättrat teamarbete. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplever att för att få teamarbete att fungera behöver alla i teamet 

utbildas och repetitionsutbildning bör erbjudas för att bibehålla kunskaperna. 

 

Nyckelord: Simulatorträning, Interprofessionellt lagarbete, Akutmottagning, 

Sjuksköterskors upplevelser
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ABSTRACT 

 

In the emergency room the acute and critically ill patient is treated by an interprofessional 

team. In order to give safe care for patients it is preconditioned that these teams have a well-

functioning teamwork, in structure of the care of the patient as well as the communication 

within the team. The members of these interprofessional teams are constantly changing which 

means that all team members must be trained to use a mutual structure. The quality of the 

team is an important and crucial factor affecting patient safety. One way to practice teamwork 

is interprofessional patient simulation. By using a patient simulator instead of a real patient, 

provides a safe environment for learning and no patient is at risk of being harmed. 

 

The aim of this study was to describe how nurses in the emergency department experienced 

interprofessional patient simulation. 

 

The method was a qualitative descriptive interview. Nine semi-structured interviews were 

conducted. A manifest content analysis was used to analyze the data collected. 

 

The results showed that nurses had a positive experience of interprofessional patient 

simulation and that refresher training was wanted on a large scale. To get to practice realistic 

situations in a realistic team and learn from each other`s professions was fun and educational. 

The nurses described that they learned from both the practical exercise, the observational role, 

as well as through the reflection and footage and that gave them new skills and insights to use 

in real situations. The exercise was a realistic experience. The participants' views on the 

team's work did not change significantly after the simulation. Some participants described, 

however, that the perception of how important teamwork is had strengthened and someone 

described to have a better insight to how teamwork should be like. 

 

The conclusion is that the nurses in this study experienced the simulation to be a realistic, fun 

and educational experience. All the nurses felt that they embraced the insights and knowledge 

that they used in the actual care situations. Interprofessional patient simulation can improve 

teamwork. The result shows that the nurses feel that to get teamwork to function all members 

need to practice and refresher training should be offered to retain knowledge. 

 

Keywords: Simulation training, Interprofessionall teamwork, Emergency room, Nurses` 

experiences 
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BAKGRUND 

 

 

Akutsjukvård 

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) beskriver akutsjukvård som ”den vård och omsorg som 

ges till patienten inom de första 24 timmarna vid akutmottagning och akutvårdsavdelning 

eller motsvarande” (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 

2010, s. 3). Ett akut omhändertagande ställer krav på sjuksköterskan att snabbt kunna 

prioritera, triagera, starta omvårdnadsåtgärder och fatta korrekta beslut ofta i kombination 

med en begränsad bakgrundsinformation om den aktuella patienten. Detta förutsätter att 

sjuksköterskan innehar god omvårdnads och medicinsk kunskap för att kunna prioritera rätt 

och snabbt kunna identifiera livshotande tillstånd hos patienten. Ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv är ett välfungerande teamarbete både internt och externt av stor 

vikt (Riksföreningen för Akut Sjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 2010). År 

2015 hade Sveriges akutmottagningar ca 2,5 miljoner besök varav ca en fjärdedel av dessa 

besökare kom med ambulans. Antalet besök på landets akutmottagningar ökar år för år 

(Socialstyrelsen, 2015). Flertalet av de sökande är allvarligt oroliga för sin hälsa och vill 

därför ha en snabb bedömning och snabb hjälp. Endast ett mindre antal av dessa är dock så 

sjuka eller skadade att de behöver omedelbar hjälp för sina besvär. Att ta hand om det ständigt 

ökade patientflödet ställer också höga krav på akutmottagningarnas organisation. Ett sätt att 

bedöma allvarlighetsgraden av patientens tillstånd är att använda sig av triage (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2010). De flesta akutmottagningar i Sverige använder 

sig av triage för att bedöma allvarlighetsgraden av patiens symtom eller skador. Vid triage gör 

sjuksköterskan en sammantagen bedömning av patientens vitala parametrar 

(andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad, temperatur), anamnes och 

symtom vilket leder till vilken medicinsk angelägenhetsgrad patienten får för att träffa läkare. 

Den preliminära prioriteringen omvärderas sedan kontinuerligt och kan bli både högre och 

lägre. En del akutmottagningar använder teamtriage vilket innebär att allvarlighetsgraden av 

symtom eller skador bedöms av ett team med flera olika personalkategorier (läkare, 

sjuksköterska och undersköterska eller sekreterare) vid ankomsten till akutmottagningen. 

Patientens prioritet delas in i fem färger: röd, orange, gul, grön och blå. Röd och orange 

prioritet rekommenderas akut sjukvård direkt, gul, grön och blå kan vänta. I Socialstyrelsens 

årsredovisning av väntetider och patientflöden på akutmottagningar redovisas som exempel 

tre akutmottagningar i Sverige där mellan 40 och 55 procent av patienterna som inkom till 

dessa akutmottagningar erhöll prioritetsgrad gul, 15 till 25 procent erhöll prioritetsgrad grön 

eller orange och ungefär fem procent erhöll prioritetsgrad röd (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskans ansvar 

Hälso- och sjukvården har en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt 

Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) att främja patientsäkert och utveckla 

vårdkvalitet. Patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen avser skydd mot vårdskada. 

Definition på vårdskada enligt patientsäkerhetslagen är: ” Med vårdskada avses i denna lag 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med 

allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att 

patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit” (SFS 1982:763, 5 §). Vidare står 

det att ”Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas 

av vårdskador” (SFS 1982:763, 2 §). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska inom akutsjukvård skall akutsjuksköterskan arbeta evidensbaserat med ett 
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systematiskt och standardiserat och säkert patientomhändertagande, samverka i team och 

förebygga vårdlidande. I akutsjuksköterskans kompetensområde ingår också att undervisa 

medarbetare och koordinera vårdteam (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Interprofessionella team inom akutsjukvården 

 

Då akut svårt sjuka eller skadade patienter anländer till en akutmottagning tas de omhand av 

interprofessionella team. Ett interprofessionellt team är en grupp människor från olika 

professioner som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. En synonym är 

tvärprofessionella team. Det är vanligt att personerna i teamet ej känner varandra sedan 

tidigare (Centrum för klinisk utbildning, u.å.). Dessa team är beroende av att samarbeta för att 

nå det gemensamma målet. Var och en i teamet har ett eget ansvarsområde. Teamet har också 

ett gemensamt ansvar att samverka och bidraga till de andra professionernas ansvarsområden 

för att på så sätt nå det gemensamma målet (Twaddle, 2012). Kvalitén på teamarbetet är en 

viktig och avgörande faktor som påverkar patientsäkerheten (Manser, 2009). Medicinska fel 

vid interprofessionellt teamarbete beror sällan på misstag från en enskild individ utan utgörs 

oftast av systemfel såsom bristande teamarbete och kommunikation. Ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv är det därför viktigt med ett fungerande teamarbete. Deltagarna 

behöver ha kunskap och färdigheter för att utföra sina individuella uppgifter men de behöver 

också ha en god förståelse för övriga medlemmars uppgifter. Ett effektivt teamarbete uppstår 

då teammedlemmarna samverkar med varandra, delar förståelse och ansvar och fattar 

gemensamma beslut (Courtenay, Nancarrow & Dawson, 2013; Rall & Dieckman, 2005). För 

att få en god kvalitet på teamarbetet behövs en tydlig ledare samt aktiva följare. Om teamet 

också använder ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE samt av riktad och 

bekräftande kommunikation främjas patientsäkerheten (Bengtsson, 2015; Bosseau, Murray & 

Foster, 2000; Cooper, Endacott, & Cant, 2010; Rall & Dieckman, 2005). 

 

Strukturerat omhändertagande enligt ABCDE 

 

Att använda sig av ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE innebär att systematiskt 

undersöka och stabilisera patientens sviktande vitala funktioner med fokus på det mest 

livshotande först, dvs en ofri luftväg (A) dödar innan en sviktande cirkulation (B) (Bengtsson, 

2015; Thim et al., 2012). Målet är att tidig upptäcka och behandla tillstånd där tiden är 

avgörande för morbiditet och mortalitet. Insatta åtgärder följs upp och utvärderas 

kontinuerligt. Om patienten försämras startas undersökningen åter om från A (Bengtsson, 

2015). Det finns olika kurser för sjuksköterskor att praktiskt öva denna struktur tillexempel 

trauma nursing core course -TNCC och advanced medical life suport- AMLS. Gemensamt för 

dessa utbildningar är att de utgår från ABCDE strukturen med vissa små individuella 

variationer. TNCC utgår från ett traumaomhändertagande och AMLS utgår från patienter med 

medicinska sjukdomstillstånd. Gemensamt för dessa båda kurser är att deltagarna övar 

praktiskt att ta hand om simulerade patienter med olika sjukdomar eller skador, dock ingår 

ingen teamträning i dessa kurser (Emergency Nurses Association, 2014; National Association 

of Emergency Medical Technicians, 2011). På många sjukhus i Sverige och utomlands finns 

det kliniska träningscentrum-KTC. Organisationen på dessa ser olika ut men oftast finns ett 

samarbete mellan universitet och sjukhus. På KTC kan studenter samt olika verksamheter 

inom sjukvården öva strukturen ABCDE med hjälp av en patientsimulator och här finns också 

möjligheten att öva teamarbete i samband med dessa övningar (Vårdhandboken, u.å.). 
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De olika bokstäverna representerar:  

A- Airways - luftväg och nackstabilisering 

B- Breathing - andning 

C- Circulation - cirkulation samt blödningskontroll 
D- Disability - neurologi 

E- Exposure –exponering av patienten samt förhindra avkylning (Bengtsson, 2015). 

 

Kommunikation 

 

Bristande kommunikation är den ledande orsaken till vårdskada på patienter inom sjukvården 

(Leonard, Graham & Bonacum, 2004). När information överförs från person till person finns 

det alltid en risk att den feltolkas eller att information faller bort. För att kunna arbeta 

patientsäkert och fatta korrekta medicinska beslut behöver teamet skapa sig en gemensam 

förståelse över situationen. Teammedlemmarna måste också kommunicera på ett sätt som 

förhindrar missförstånd eller att kommunikation missas. En effektiv kommunikation skall 

levereras vid rätt tillfälle, vara tydlig, korrekt och avgränsad (Wallin & Thor, 2008). Varje år 

drabbas ca 100 000 patienter i Sverige av vårdskador och majoriteten av dessa anges bero på 

bristande kommunikation mellan vårdpersonal (Sharp, 2012). Vid en dansk 

grundorsaksanalys av 84 stycken händelseanalyser upptäcktes kommunikationsmissar i 52 

procent av analyserna. Bristande kommunikation kunde handla om missad, felaktig, feltolkad 

och missförstådd muntlig information mellan vårdpersonal. Arton procent av rapporterna 

handlade om kommunikationsmissar mellan teammedlemmar (Rabøl, Andersen, Østergaard, 

Bjørn, Lilja & Mogensen, 2011). 

 

Kommunikation är viktigt både för den som sänder och den som mottager ett meddelande. 

Sändaren måste försäkra sig om att meddelandet har nått fram till mottagaren och mottagaren 

måste meddela sändaren att denne har förstått meddelandet och återkoppla när uppgiften i 

meddelandet är utförd. Kommunikation innebär att meddelandet tas emot (Rall & Dieckman, 

2005). Det är lika viktigt att aktivt lyssna som att aktivt prata för att kommunikationen vid 

akuta situationer skall vara säker. Ett sätt att undvika att information missas eller feltolkas är 

att använda sig av riktad kommunikation samt av closed loop kommunikation. Riktad 

kommunikation innebär att sändaren vänder sig till en specifik mottagare för att exempelvis få 

en uppgift utförd och closed loop innebär att sändaren sedan får en bekräftelse av mottagaren 

att denne har hört meddelandet samt ytterligare bekräftelse när uppgiften är utförd. Ett 

exempel på kommunikation med closed loop: -Hanna, kan du ge patienten fem liter syrgas. 

Hanna bekräftar att hon hört vad sändaren av meddelandet vill att hon skall utföra samt 

bekräftar åter när uppgiften är utförd: - Ja jag kan ge patienten 5 liter syrgas…Nu har 

patienten fått fem liter syrgas. Sändaren bekräftar då att denne hört att uppgiften är utförd: - 

Bra, tack (Bosseau et al., 2000; Rall & Dieckman, 2005; Sharp, 2012). 

 

Faktorer som kan påverka kommunikationen negativt är hierarki, vilket kan hämma deltagare 

att uttala sig och deltaga effektivt i ett team. Det är viktigt att ledaren skapar en trygg miljö 

där varje deltagare vågar uttrycka sig, deltaga aktivt samt påtala säkerhetsrisker. Även olika 

kommunikationsstilar mellan yrkeskategorier kan bidraga till svårigheter. Sjuksköterskor och 

läkare är tränade att kommunicera på olika sätt. Sjuksköterskor kommunicerar ofta brett och 

beskrivande medans läkare är tränade att uttrycka sig mer kortfattat (Leonard et al., 2004). 

Hägestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson och Hultin (2013) undersökte användningen av call-

out (som är den första verbaliseringen) samt closed loop i samband med sexton simulerade 

traumateamsövningar med en avancerad patientsimulator SimMan 3G (Leardahl, 2016) på ett 

sjukhus i norra Sverige. Resultaten visade att teamledarens ledarstil påverkade 
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kommunikationen i teamet. Med en auktoritär ledarstil blev teammedlemmarna mer tysta och 

de ifrågasatte ej ledarens prioriteringar. I de team där ledaren intog en mer jämlik position var 

deltagarna mer delaktiga i besluten och deltagarna använde mer closed loop kommunikation. 

Teammedlemmar som haft erfarenhet av traumapatienter det senaste året samt 

teammedlemmar som tidigare medverkat vid minst två strukturerade traumakurser använde 

closed loop signifikant mer än övriga deltagare. Det var dock en låg användning av closed 

loop generellt under övningarna (Hägestam et al., 2013). 
 

Crew resource management- CRM 

 

Crew resource management- CRM, utvecklades initialt inom flyget till följd av ett flertal 

flygolyckor där det framkom att en stor bidragande orsak till dessa olyckor berodde på 

bristande teamwork och kommunikation mellan piloter i cockpit (Flin & Maran, 2004). CRM 

introducerades i sjukvården under 1990-talet och fokuserar på att minska fel och missförstånd 

relaterade till ett bristfälligt teamarbete (Vårdhandboken, 2015). Ett sätt att få till ett 

fungerande teamarbete är att använda sig av CRM. Genom att använda alla resurser i teamet 

optimalt och ha en tydlig ledare samt aktiva följare minskar risken för misstag. 

Nyckelkomponenter i CRM är att träna icke tekniska färdigheter (non-technical skills) såsom 

att ha en tydlig ledare som organiserar teamet, delegerar ansvar och arbetsuppgifter och har en 

övergripande blick över situationen. Det är också av största vikt att ha aktiva följare som 

stöttar och följer sin ledare samt delar med sig av sin kunskap och sina observationer. Alla i 

teamet har samma ansvar för att tillgodose patientens välbefinnande. En annan viktig faktor 

som ingår är hur teammedlemmarna kommunicerar med varandra. Viktiga komponenter är att 

tänka högt så att alla får en gemensam uppfattning av situationen, att använda riktad 

kommunikation (så att det klart och tydligt framgår vem som gör vad) samt att använda closed 

loop kommunikation. CRM handlar också om att känna till och utnyttja resurserna i teamet 

både vad gäller personal och utrustning samt att kalla på ytterligare hjälp vid behov och i god 

tid (Bosseau et al., 2000; Cooper, Endacott, & Cant, 2010; Rall & Dieckman, 2005). 

Sweeney, Warren, Gardner, Rojek och Lindqvist (2014) utvärderade personalens 

uppfattningar om kvaliteten på kommunikationen mellan personal samt mellan personal och 

patienter före och efter införandet av en simulatorbaserad utbildning på en akutmottagning. 

Syftet var att införa CRM som kommunikationsstandard på akutmottagningen. Läkares och 

sjuksköterskors uppfattning om kvaliteten på kommunikationen jämfördes före och efter 

utbildningen och resultaten visade på betydande förbättringar i sjuksköterskors och läkares 

uppfattningar om kommunikationen efter träning. 

 

Simulering och simulatorer 

 

Avsikten med simulering är att träna olika färdigheter och på så sätt öka patientsäkerheten.  

Det finns olika typer av simuleringar och en simulator kan vara allt ifrån en attrapp i form av 

en arm där man kan öva blodprovstagning till en fullskalig patientsimulator som kan användas 

för teamträning (Vårdhandboken, u.å.). Vid simulering återskapar man verkliga 

vårdsituationer, både enkla och avancerade. ” Simulation is a technique-not a technology-to 

replace or amplify real experiences with guided experiences that evoke or replicate substantial 

aspects of the real world in a fully interactive manner ” (Gaba, 2004, s. i2) Synonymer till 

simulering är ”efterlikna, försöka likna, fingera”. En simulator är ” en ”teknisk anordning där 

verkliga skeenden efterliknas ”(www.synonymer.se). Ett begrepp som används i samband 

med simulering är verklighetstrogenhet (fidelity) och begreppet definierar i vilken 

utsträckning apparaten som används eller aktiviteten som utförs återskapar verkligheten. 

Exempel på simulering med låg verklighetstrogenhet är då sjuksköterskestudenter övar 

http://www.synonymer.se)/
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blodprovstagning på en attrapp i form av en arm. Medelhög verklighetstrogenhet är dockor i 

naturlig storlek men som ger begränsad feedback exempelvis dockor som används vid träning 

av hjärtlungräddning (HLR). Hög verklighetstrogenhet är verklighetstrogna dockor med 

avancerad teknologi som imiterar människans fysiologi och reaktionsmönster exempelvis där 

pupillreaktioner och pulsreaktioner sker i realtid. Dessa dockor används ofta vid teamträning 

(Durham & Alden, 2013). Även miljön där simuleringen äger rum kan bidraga till 

verklighetstrogenhet. Ett begrepp som används när simuleringen sker i en verklig vårdmiljö 

där riktiga patienter brukar vårdas är ” in situ”. Det kan vara bra att öva specifika 

patientscenarier in situ eftersom deltagarna då är bekanta med miljön och den utrustning som 

skall användas. Andra platser som kan användas för simulering är exempelvis ett 

simuleringscenter (Willhaus, 2016).  

 

Simulerad teamträning har de senaste åren blivit allt vanligare i samband med fortbildning av 

vårdpersonal och ingår numera också på både sjuksköterske- och läkarutbildningarna i 

Sverige (Vårdhandboken, u.å.). Genom simuleringsövningar kan interprofessionella team i 

vården öva tekniska och icke tekniska färdigheter i en utbildningsmiljö som liknar 

verkligheten. Genom att använda en patientsimulator i stället för en riktig patient är det en 

säker miljö för lärande då ingen patient riskerar att skadas (Cioffi, 2001; Flin & Maran, 2004). 

SimMan 3 G är ett exempel på en avancerad patientsimulator i vuxenstorlek. Den är utvecklad 

för att vara så lik en vanlig människa som det går för att kunna ge en realistisk 

träningssituation. SimMan 3G har inprogrammerade funktioner såsom lungljud och hjärtljud. 

Pulsar kan palperas, lungor kan auskulteras, luftvägen kan obstrueras osv. Det finns tillgång 

till kärlaccess där läkemedel kan administreras. Patientsimulatorn styrs av instruktör inifrån 

ett kontrollrum och fysiologiska tecken såsom sjunkande eller stigande blodtryck, saturation, 

pupillreaktioner etcetera styrs utifrån fallets utformning och utifrån deltagarnas agerande. 

Instruktören kan också agera patientröst. Vitalparametrar och övervaknings-EKG kan visas på 

en patientmonitor (Leardahl, 2016). 

 

Studier visar att deltagare vid simuleringsövningar har en positiv upplevelse av simulering på 

sitt lärande (Gjeraa, Møller & Østergaard, 2014; Khanduja, Bould, Naik, Hladkowicz & Boet, 

2015;). CRM kunskaper som skaffas under simulering kan överföras till kliniskt arbete (Boet 

et al., 2014; Gjeraa et.al., 2014). Debriefing och feedback är viktiga komponenter vid 

upplevelsebaserat lärande såsom vid simulering konstaterar Cant och Cooper (2011). Miller, 

Crandall, Washington och Mc Laughlin (2012) såg dock i sin observationsstudie av 

traumateam att kunskapen förlorades över tid efter att simuleringsträningen avslutats. 

Issenberg, McGaghie, Petrusa, Le Gordon och Scalese (2005) konstaterar att simulering är 

effektivt som lärande metod och att det kompletterar annan medicinsk undervisning. 

Bidragande faktorer till effektiv inlärning vid high fidelity simulering är bland annat att 

feedback ges under träningen, att övning sker med ökad svårighetsgrad, att flera olika 

lärandestrategier blandas, att det finns definierade lärandemål att förhålla sig till, att träningen 

individ och team anpassas, att man repeterar träningen samt att lärandet sker i en kontrollerad 

miljö. Vidare konstaterar Issenberg et al. (2005) att kvaliteten på forskningen inom området 

måste förbättras. 

 

High fidelity simulering kan öka medvetenheten om vilka hinder som finns för ett bra 

samarbete mellan olika professioner (Maxon et al., 2011). Syftet med deras studie var att 

avgöra om simulerad teamträning påverkade sjuksköterskors och/ eller läkares uppfattning om 

samarbetet i samband med kliniskt beslutsfattande. Nitton sjuksköterskor och nio läkare 

medverkade i teamträningen. Deltagarna fick fylla i ett formulär före träningen som handlade 

om hur bra de bedömde det dåvarande samarbetet. Tre olika scenarion simulerades, en patient 
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visade kliniska tecken på sepsis efter anastomosläcka, en patient hade postoperativ blödning 

och en patient utvecklade andnöd samt förändrat psykiskt status postoperativt. Varje scenario 

filmades och debriefing skedde efter varje scenario där deltagarna engagerades att deltaga och 

föra en dialog om teamarbetet. Små avsnitt av den inspelade filmen som visade 

nyckelkomponenter kring teamarbetet visades. Deltagarna fyllde sedan i frågeformulär två 

veckor samt två månader efter träningen. Innan träningen fanns det ett stort missnöje bland 

deltagarna för det befintliga teamarbetet. I posttesten framkom att en ökad förståelse för 

varandras professioner infunnit sig och deltagarna kände en motivation till att ytterligare 

förbättra yrkesrelationerna genom att kommunicera mer effektivt (Maxon et al., 2011). 

Simuleringsövningen 

 

Simuleringsövningen som informanterna i denna studie medverkat i var en halvdags 

interprofessionell simuleringsövning där en avancerad patientsimulator, SimMan 3G 

(Leardahl, 2016) ersatte en vanlig patient. Övningen hölls på akutmottagningen i ett av 

larmrummen alternativt i ett rum på sjukhusets KTC. De olika scenariona hade tagits utifrån 

verkliga patientfall som inkommit till akutmottagningen men som avidentifierats. Utrustning 

som normalt fanns på larmrummet användes. Detta i syftet att få en ökad känsla av 

verkligheten. Två läkare, två sjuksköterskor och två undersköterskor deltog vid varje övning 

och dessa delades in i två team med en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska i varje 

team. Dagen började med att gruppen presenterade sig för varandra samt att upplägget och 

läromålen för dagen presenterades. Det poängterades att detta var ett lärandetillfälle och inget 

test på deltagarnas medicinska kompetens. Deltagarna uppmanades att ej prata med andra om 

vad som sades eller hur någon agerade under dagen i syftet att alla skulle känna sig trygga 

med att deltaga och att det inte gjorde något om någon gjorde ”fel” (misstag kan också vara 

lärande). Därefter gick en av instruktörerna igenom larmrummet samt vilken utrustning som 

fanns till förfogande. Patientsimulatorn demonstreras utifrån ABCDE så att deltagarna åter 

fick en repetition av ABCDE konceptet samt en förståelse för simulatorns funktioner. 

Deltagarna fick i samband med detta både lyssna, känna och klämma på patientsimulatorn. 

Sedan startade själva övningen. Fyra olika scenarion med medicinska sjukdomstillstånd 

övades där ett team i taget var inne och agerade på larmrummet, samtliga patienter var 

prioritet röd. Varje scenario varade ungefär femton minuter och bröts på tid då syftet var att 

hinna med alla fyra scenarion med adekvat återkoppling under dagen. Teamen agerade i två 

scenarion var. Det team som ej var inne hos ”patienten” observerade scenariot i realtid. 

Uppgiften för det observerande teamet var att utifrån övningens lärandemål hitta exempel på 

vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra så att de sedan vid återkopplingen 

skulle kunna komma med konstruktiv feedback till det agerande teamet. Varje scenario 

spelades också in. Efter varje scenario återsamlades alla i ett rum för strukturerad 

återkoppling utifrån lärandemålen. Återkopplingen var upplagd så att deltagarna i största mån 

skulle få reflektera över situationen, vad som var bra, vad som fungerade mindre bra, varför 

det fungerade på ett visst sätt och vad man eventuellt skulle kunnat gjort annorlunda. 

Återkopplarens uppgift var i första hand att få deltagarna att prata och reflektera men också att 

i slutet förmedla vad instruktörerna sett och reflekterat över. Under återkopplingen visades 

också små korta sekvenser av den inspelade filmen i syftet att förstärka vissa situationer. 

Deltagarna hade också informerats om att denna film raderas automatiskt efter 24 timmar. 

Innan nästa scenario fick deltagarna också tid för att ställa rent medicinska frågor angående de 

olika patientfallen (CAMST, 2015; Fanning & Gaba, 2007; Rall & Dieckman, 2005; 

Socialstyrelsen, 2015). 

 

 



                      BILAGA I 

7 

 

Problemformulering 

 

På en akutmottagning tas akut och kritiskt sjuka patienter emot av interprofessionella team. 

För att patienterna skall ges en säker vård förutsätts att dessa team har ett välfungerande 

teamarbete både vad gäller struktur i omhändertagandet och i kommunikationen. 

Medlemmarna i de olika teamen byts ständigt ut vilket gör att alla som ingår i teamarbete 

måste tränas i att använda en gemensam struktur. Ett sätt att träna teamarbete är 

interprofessionell patientsimulering. Genom att använda en patientsimulator i stället för en 

riktig patient är det en säker miljö för lärande då ingen patient riskerar att skadas. Simulering 

har de senaste åren blivit allt vanligare i samband med fortbildning av vårdpersonal och ingår 

numera också på både sjuksköterske- och- läkarutbildningarna i Sverige. Forskning visar att 

deltagare vid simuleringsövningar har en positiv erfarenhet av träningen och att de vid 

självskattningar skattar sig högre efter träningen. Den mesta forskningen inom området är 

kvantitativ och handlar oftast om studenter, traumateam och återupplivningssituationer. Det 

finns kunskapsluckor gällande den kvalitativa forskningen angående interprofessionell 

patientsimulering och därför finner författaren till denna uppsats det viktigt att undersöka hur 

sjuksköterskor på akutmottagning upplever interprofessionell patientsimulering. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor på akutmottagning upplever interprofessionell 

patientsimulering.  

 

METOD 

 

Ansats och Design 

 

En kvalitativ ansats i form av en deskriptiv intervjustudie utfördes. Kvalitativa studier lämpar 

sig enligt Polit och Beck (2016) då forskaren vill beskriva erfarenheter och/eller upplevelser 

av ett visst fenomen eller en specifik situation och på så sätt få fram olika dimensioner eller 

underliggande meningar av dessa. En deskriptiv design innebär att beskriva hur situationen 

eller fenomenet upplevs naturligt utifrån intervjupersonens levda värld och därefter tolka 

innebörden. Upplevelser, känslor och handlingar kan beskrivas (Kvale & Brinkman, 2014). 

Om slutsatser skall dras utifrån upplevelser används med fördel induktiv ansats (Polit & Beck, 

2016) vilket innebär att analys av text utförs förutsättningslöst (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2014). 

Urval 

 

Urvalet var ett icke slumpmässigt urval med avsikten att få informanter med erfarenhet av 

interprofessionellt teamarbete och interprofessionell patientsimulering. Detta är en vanlig 

strategi vid kvalitativ forskning för att på så sätt få ut mesta möjliga information från en liten 

grupp informanter. Vid kvalitativ forskning används oftast små grupper av informanter och 

resultatet har ej för avsikt att generalisera. Avsikten är att få en förståelse för deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter av ett specifikt ämne. Fokus läggs på att finna informanter med 

erfarenheter av ämnet och som därav kan ge informationsrika data, informanter väljs därför 

inte ut slumpmässigt (Polit & Beck, 2016). Nio sjuksköterskor intervjuades enligt 
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Sophiahemmets studiehänvisning av det självständiga arbetet (Sophiahemmet Högskola, 

2015). Antalet styrdes utifrån hur mycket information som erhållits samt om ytterligare 

informanter ansågs kunna tillföra ytterligare information, även tidsfaktorn att hinna med 

intervjuerna under januari beaktades (Kvale & Brinkman, 2016). Inklusionskriterier för 

deltagande var legitimerade sjuksköterskor med minst sex månaders erfarenhet av arbete på 

akutmottagning samt att de hade deltagit i beskriven patientsimulering vid minst ett tillfälle de 

senaste arton månaderna. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade på samma 

nattschema som författaren. 

 

Deltagare valdes utifrån syftet att hitta informanter som förmodades kunna ge riklig 

information och reflektera angående det aktuella ämnet. Urvalsförfarandet underlättades då 

författaren hade kännedom om arbetsplatsen. Informanter valdes också i första hand utifrån de 

som simulerat senaste året då de ansågs ha erfarenheten relativt färskt i minnet. Urvalet valdes 

också utifrån att få spridning i ålder, kön och antal år som sjuksköterska. Även informanter 

som simulerat upprepade gånger prioriterades då de ansågs ha stor potential att belysa ämnet 

då de hade upprepad erfarenhet (Polit & Beck, 2016). Deltagarna som inkluderades var sju 

kvinnor och två män i åldrarna 24 till 43 år och de hade arbetat som sjuksköterska mellan två 

och sexton år. Fem sjuksköterskor hade simulerat på akuten i ett verkligt larmrum och fyra av 

sjuksköterskorna hade simulerat i ett simulerat larmrum på sjukhusets KTC. 

Datainsamling 

 

Förfrågan om deltagande 

En förfrågan skickades till verksamhetschefen på berörd klinik (en akutmottagning i 

Stockholm) för att få ett godkännande att genomföra studien samt kontakta eventuella 

intervjupersoner (Bilaga 1). En av chefssjuksköterskorna på berörd akutmottagning 

kontaktades också med avsikt att få hjälp med att komma i kontakt med eventuella 

intervjupersoner. Denne chefssjuksköterska hänvisade undertecknad till utbildningsledaren på 

kliniken för att få hjälp med namn på sjuksköterskor som medverkat vid simuleringen. Det 

fanns en lista på personal som medverkat senaste året men ej längre tillbaks i tiden. Listan 

skickades via mail till undertecknad. Undertecknad kom också ihåg några ytterligare 

sjuksköterskor som medverkat vid simuleringen de senaste två åren. Innan datainsamlingen 

startade inväntades svar på samtycke från verksamhetschefen (Vetenskapsrådet,2011), vilket 

patientcontrollern på kliniken bifogade via e-post. Därefter skickades e-post med information 

om studien till utvalda informanter (Bilaga 2). E-post skickades till tretton sjuksköterskor, 

varav nio stycken svarade att de var villiga att deltaga i studien. Fyra personer svarade ej på e-

posten. Mot bakgrund att dessa personer är kollegor med författaren och risk fanns att de 

skulle känna att det var en påtryckning att vara med om ytterligare förfrågan skickades 

beslutades att inte skicka någon påminnelse. Författaren upplevde en mättnad efter dessa nio 

intervjuer och därför skickades inga ytterligare förfrågningar ut. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide med öppna frågor utarbetades (Bilaga 3) och användes som stöd under 

intervjuerna. Frågorna utarbetades utifrån syftet att beskriva sex till tio sjuksköterskors 

upplevelser av interprofessionell simuleringsövning i det akuta omhändertagandet. Syftet med 

semistruktur var att säkerställa att de områden författaren ville täcka täcktes och att alla 

deltagare med egna ord kunde berätta fritt om ämnet. Denna typ av intervjuer ger också 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att på så sätt kunna förtydliga svaren så att 

syftet besvaras (Polit & Beck, 2016).  
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Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes initialt för att på så sätt pröva om intervjufrågorna gav svar på 

studiens syfte (Polit & Beck, 2016). I samband med detta testades och utvärderades också 

utrustning för inspelning samt om planerad intervjutid var hållbar (Danielsson, 2012).  

Intervjun utfördes på ett café´ som informanten själv fått välja. Enligt Kvale och Brinkman 

(2015) är det viktigt att välja en miljö där personen känner sig trygg och fri att prata. Den 

transkriberade pilotintervjun samt identifierade meningsbärande enheter lästes också av 

författarens handledare för att utvärdera om intervjuguiden behövde korrigeras i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2014). Pilotintervjun gav innehållsrika svar och därför 

beslutades att intervjuguiden skulle behållas i befintligt skick och pilotintervjun inkluderades i 

studien. 

 

Genomförande av intervjuer 

Personliga intervjuer utfördes. Intervjuerna utfördes på neutral plats på sjukhuset strax före 

eller efter att informanterna avslutat sitt arbetspass. Samtliga intervjuer utfördes avskilt i ett 

rum där risken för att bli störda var liten vilket rekommenderas av Polit och Beck (2016). 

Innan intervjuerna startade fick deltagarna ytterligare muntlig information om studien och 

dess syfte. Information lämnades också angående frivillighet, konfidentialitet och nyttjande. 

Deltagarna tillfrågades också om de godkände att samtalet spelades in samt om de hade 

ytterligare frågor innan intervjun startade vilket rekommenderas av Vetenskapsrådet (2011). 

Innan inspelningen startade fyllde samtliga deltagare i samtyckesformuläret (Bilaga 2). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av både diktafon och mobiltelefon för att säkerställa 

inspelningen (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna varade mellan 9 och 19 minuter, 

inledande småprat och information samt avslutande småprat är då borträknat. 

 

Kvale och Brinkman (2014) påtalar att intervjuer inte följer några tydliga steg utan bygger på 

en aktiv process där kunskap produceras genom interaktion mellan parterna. Detta ställer krav 

på forskarens omdöme, kunskap samt förförståelse. Med förförståelse menas den kunskap 

eller syn som forskaren har av den situation eller det fenomen som skall undersökas. 

Kunskapen skapas genom frågor och svar. Det är viktigt att ha en förförståelse för ämnet eller 

fenomenet som skall studeras för att kunna ställa rätt frågor, följa upp svaren och ställa rätt 

följdfrågor. Detta kan i slutändan leda till att det är lättare att tolka resultaten. Det är dock 

viktigt att forskaren är medveten och kritisk mot sin förförståelse och sina egna åsikter så att 

den inte påverkar forskarens objektivitet och därmed studiens trovärdighet (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Dataanalys 

 

Transkribering av intervjuer 

Efter varje intervju lyssnades inspelningen av upprepade gånger och transkriberades ordagrant 

i ett word-dokument. Efter transkriberingen lyssnades inspelningen av ytterligare för att 

säkerställa att transkribering och ljudupptagning överensstämde med varandra och små 

justeringar utfördes. Därefter laddades intervjuerna upp på lösenords skyddad dator och 

inspelningarna på mobiltelefon och diktafon raderades (Polit & Beck, 2016). 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Analys av insamlade data utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i  

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Texten lästes upprepade gånger för att hitta 

meningsbärande enheter samt för att få en känsla för helheten. Även skratt, pauser och 

upprepningar noterades då även dessa bidrar till tolkningen av helheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Både stycken, och meningar hittades som gav ett sammanhang utifrån sitt 
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innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Dessa stycken och meningar 

färgmarkerades i olika färger och fördes sedan över till ett analysprotokoll där 

meningsenheterna sedan kondenserades och kodades. Kondensering innebär att 

meningsbärande enheter kortas ned men att budskapet eller kärnan i meningen inte förloras 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kodningen syftar till att ge meningsenheterna ett eller flera 

nyckelord eller korta beskrivningar för att senare lättare kunna identifiera ett uttalande och 

kategorisera koderna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Kategorier beskriver 

innehållet i meningsenheterna det vill säga det uppenbara innehållet i texten och besvarar 

frågan VAD. Några av kategorierna delades sedan också in i subkategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enhet. 

 

Kondenserad 

meningsenhet. 

 

Kod  

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

Mycket bra, mycket viktig. Det 

är övning…ofta övning precis 

som…med HLR…det måste 

övas ofta för att det skall 

sitta…så ser jag på detta 

också…jag har vart här i 

alldeles för många år och inte 

gjort det…vi borde göra det ä 

minst en gång i halvåret tycker 

jag 

Bra och viktigt. Det är 

övning och övning måste 

göras ofta. Precis som 

HLR. Jag har jobbat här 

alldeles för länge utan att 

ha fått träna. Vi borde 

träna minst en gång i 

halvåret tycker jag. 

Repetition 

viktigt 

Att öva  

 

Lärande 

(Informant 4) 

i andra rummet så finns det 
några som sitter och 

kollar…man tänker att nu vill 

man ju inte göra fel men det där 

släpper man ganska 

snabbt…det är inte på riktigt 

fast det är på riktigt…man ändå 

göra det bästa av situationen å 

när man väl är inne i det då 

släpper man allt det som är 

runtomkring…  

I andra rummet sitter 
några och tittar man 

tänker att nu vill man 

inte göra fel. Man 

släpper det sedan och 

lever sig in i situationen 

Någon tittar- vill 
inte göra fel.  

 

Lever sig in i 

situationen 

Vetskapen 
att någon 

tittar 

 

Vetskapen att 
någon tittar 

(Informant 3) 

det enda är att du inte kan göra 

HLR då på den här stackars 

dockan…då kan man inte gå 

fullt ut ett hjärtstopp…för det 

här att man får en…som är 

andnings påverkad och så går 

det över till hjärtstopp…den är 

ju läskig …så att kanske det då 

är en nackdel att dockan inte tål 

…kompressioner 

Det går inte att göra HLR 

på dockan. För det här att 

man får in en andnings 

påverkad och så går det 

över i hjärtstopp den är 

läskig så det är en 

nackdel att dockan inte 

tål kompressioner. 

En nackdel att 

det inte går att 

utföra 

kompressioner 

på dockan 

Simulatorn Att uppleva 

verklighetsan

knytning 

(Informant 7) 

jag var relativt ny som sagt i 

den där situationen så att det 

påverkade mitt jag visste 

inte…det här closed 

loop…alltså jag visste att det 

skulle vara ordning och reda 

liksom på larm absolut men jag 

visste inte exakt hur det skulle 

funka…  

Var ny i situationen så 

det påverkade, visste inte 

closed loop, visste att det 

skulle vara ordning och 

reda på larm men inte 

hur 

Loop 

kommunikation 

 

Teamarbete 

 Synen på 

teamarbete 

(Informant 9) 
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Nästa steg i analysprocessen var att skapa nya dokument ett för varje kategori. En kategori i 

taget bearbetades genom att plocka ut och klippa in de analyserade enheterna från varje 

intervju i rätt kategori. Under denna process flyttades några kategorier till en annan kategori 

som ansågs bättre överensstämma med innehållet. I samband med detta lästes också avsnittet 

ur intervjun som meningen kom ifrån ytterligare för att försäkra att meningen hamnade under 

rätt kategori. Sedan analyserades en kategori och en subkategori i taget. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Etikprövning 

Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmets Högskola godkände studien. 

 

Författarens bakgrund 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) skall forskaren uppge eventuella bindningar till 

forskningsprojektet. Undertecknad arbetade som nattsjuksköterska på berörd akutmottagning 

och var också utbildad instruktör i medicinskt avancerad simulering (CAMST, 2015). Detta 

innebär att undertecknad var kollega med informanterna samt medverkat som instruktör vid 

några av simuleringsövningarna. Att utföra intervjuer med sina arbetskamrater kan leda till att 

deltagarna inte känner sig helt fria med att säga vad de egentligen tycker och tänker och detta 

är något som måste tas i beaktande. Ämnet för intervjuerna var dock ej av känslig karaktär så 

risken för detta borde ej vara överhängande men av denna anledning exkluderades personer 

som arbetade på samma nattschema som undertecknad. Att exkludera personer som 

författaren instruerat var dock ej möjlig då denne varit instruktör vid nästan alla övningarna. 

En fördel med att författaren både arbetade på arbetsplatsen samt var instruktör var att det 

fanns en förförståelse för problematiken, genom denna förförståelse kunde det vara enklare 

för författaren att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för ämnet som skulle 

studeras (Kvale & Brinkman, 2014). Med förförståelse menas att forskaren har kunskap 

såsom erfarenhet eller föreställningar om ämnet som skall undersökas. Det är viktigt att vara 

medveten om sin förförståelse så att den inte påverkar objektiviteten då resultaten skall tolkas 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Informationskravet 

Informanterna fick information om studien, dess upplägg och syfte både muntligt och 

skriftligt. Information lämnades om att det var frivilligt att deltaga i studien samt att 

informanterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. 

Information gavs också om att deltagande eller avbrytande av deltagande ej skulle medföra 

några negativa konsekvenser för personen i fråga (Olsson & Sörensen, 2011) 

 

Samtyckeskravet 

De tillfrågade valde själva om de ville deltaga i studien (Olsson & Sörensen, 2011) och om så 

var fallet fyllde de i ett samtyckesformulär. Kontakt togs också med berörd akutmottagnings 

verksamhetschef i syftet att få ett godkännande att utföra studien på akutmottagningen. 

Information om studien och dess syfte lämnades till samtliga. Verksamhetschefen fyllde i ett 

samtyckes formulär där hen godkände att studien fick utföras på kliniken (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarna och de uppgifter de lämnat har behandlats konfidentiellt och det ljudinspelade och 

transkriberade materialet kasserades då studien var avslutad (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Nyttjandekravet 

Den information som inhämtats från informanterna kommer endast att användas till denna 

magisteruppsats (Olsson & Sörensen, 2011).  

RESULTAT 

 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier och åtta subkategorier 

 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier 
Kategori Subkategori 

Lärande Känslor 

Att öva 

Att öva relaterat till erfarenhet 

Att få/ge återkoppling 

Upplevda effekter 

Vetskapen att någon tittar  

Att uppleva verklighetsanknytning Miljön 

Simulatorn 

Teamet 

Synen på teamarbete  

 

Lärande 

 

Känslor 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att de var nervösa och oroliga innan simuleringen. Oron 

handlade bland annat om att de hade höga krav på sig själva, att de inte visste vad som 

förväntades, en upplevd känsla av att bli bedömd samt vetskapen av att de var observerade. 

Känslan förändrades dock efter simuleringen då det upplevdes som en positiv, rolig och 

lärorik upplevelse. Att få träna med kollegor från den egna arbetsplatsen sågs som en fördel 

då detta bidrog till trygghet. Även stöttning från instruktörsteamet bidrog till att det kändes 

tryggt att träna. Andra faktorer som hjälpte till att sänka krav och ångest var information från 

instruktörerna om att det ej handlade om att bedöma enskilda individer utan att det var 

teamets samarbetsförmåga som skulle tränas. Att se och höra sig själv på film kunde upplevas 

obekvämt. En känsla som en sjuksköterska beskrev var att det kändes knepigt men lärorikt 

med medicinska patienter eftersom de kan ha komplexa tillstånd som kan vara svåra att förstå 

sig på. Att vara förberedd och få information innan är viktigt beskrev en av sjuksköterskorna 

som fick sin första simulering med kort varsel på grund av en sjuklucka, det kändes besvärligt 

att komma oförberedd. Vid andra simuleringstillfället var deltagaren förberedd och upplevde 

inga negativa känslor. Det är viktigt att tänka på att simuleringen är ett träningstillfälle det kan 

hjälpa till att sänka kraven på sig själv, resonerade en annan deltagare.  

 

”första gången… jag var med på simulering så var jag väldigt nervös…och tyckte det 

var  jättejobbigt innan att göra första fallet… och jag hade väldigt mycket ångest inför 

det eftersom man skulle bli bedömd och… tyckte mest att det var jättejobbigt men då 

fick jag väldigt bra backup upplevde jag det som utifrån ni som höll i det… jag fick vara 

med inne på rummet och titta hur det gick till å vilket stärkte mig… å gjorde att när jag 

väl gjorde det sen så kändes det hur bra som helst och bara bara jätteroligt” (Informant 

1) 
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Att öva 

Sjuksköterskorna upplevde simuleringen bra i sin helhet och önskade upprepade 

träningssituationer. Flera av deltagarna poängterade att upprepad träning behövs för att det 

skall bli ett bättre samarbete och att ju oftare träning sker desto bättre blir resultatet och det 

gynnar patienten. En önskan som flertalet sjuksköterskor hade var att träna minst en gång i 

halvåret samtidigt så reflekterade de att det är svårt att få tid för träning. Att träna praktiskt 

interprofessionellt i ett verkligt team sågs positivt för att få in strukturen vid verkliga 

situationer. Några av sjuksköterskorna beskrev att praktisk träning är den bästa metoden för 

dem och att den kompletterar teoretisk kunskap. Att all personal både erfaren och nyanställda 

bör träna ansågs viktigt då akuta situationer även utanför larmrummet förekommer. Även 

sjuksköterskor som är vana att ta emot larmpatienter kan glömma bort strukturen och därför 

behövs påminnelser i form av övningar också för dem. Sjuksköterskorna såg bara fördelar 

med att träna och hade svårt att komma på några nackdelar. Det var kul att träna då det ej var 

skarpt och mer simulering i olika situationer önskades. De som simulerat vid flera tillfällen 

uttryckte att de tog med sig någonting varje gång. En sjuksköterska ansåg att det var viktigt att 

vara förberedd innan en simulering och att det är ett personligt ansvar att läsa in sig på 

materialet. 

 

” det är nästan det bästa tycker jag när man får göra det praktiskt…för visst att man 

kan läsa om det men det är ju en helt annan grej när man gör det liksom på riktigt. Så 

jag tycker att det nästan är den bästa metoden faktiskt” (Informant 6)  

 

Att öva relaterat till erfarenhet 

De sjuksköterskor som simulerat upprepade gånger uttryckte att upplevelserna skilde sig åt 

beroende på hur erfarna de var som sjuksköterskor, andra gången kändes tryggare och de var 

mindre nervösa. Även personerna som ingick i teamet påverkade upplevelsen. En 

sjuksköterska beskrev att en bristande erfarenhet från larmsituationer i kombination med en 

undersköterska med hård attityd bidrog till att hen blev tillbakadragen vid simuleringen. 

 

”jag var väldigt tillbakadragen å det är jag inte som person… jag var väl fortfarande 

lite osäker på ta plats å vad min roll var. Jag hade med mig en uska som lite brunkig  å 

har jobbat länge då blir man lite tillbakadragen både som nyexaminerad , ny 

larminskolad och med nya människor… sen så fick jag ju göra en till sådan här å då 

tänkte jag men nu kan jag ju det här…nu känner jag mig mycket bättre på larm... så den 

gången kände jag… nu har jag det här under kontroll… då var jag mycket lugnare jag 

hade väldigt bra uskor med mig och sedan så hade vi ju AT läkare som var väldigt…nya 

så det var kul för oss att kunna kanske hjälpa dom den här gången”  (Informant 7)  

 

Upplevelsen av att simulera med AT läkare som ej var vana vid att ta larm upplevdes på olika 

sätt. En sjuksköterska uttryckte att även AT läkarna var nervösa och då hamnade de på samma 

nivå och hjälptes åt. En annan sjuksköterska beskrev att det var kul att som sjuksköterska med 

en ovan läkare få använda sig av sin kunskap såsom att svara på frågor och komma med egna 

förslag. En annan sjuksköterska uttryckte att det blev lite knepigt när personen som skulle 

leda ej upplevdes som en ledare då fick sjuksköterskan hålla tillbaka och blev lite tafatt för att 

inte förstöra läkarens utvecklingskurva. Två sjuksköterskor uttryckte en önskan om att få 

simulera även med vana läkare för att få en ökad förståelse för hur de tänker och också för att 

få ett mer struktur i simuleringarna.  
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” kul för… som sjuksköterska så blev man lite andra handen till å hjälpa till å mycket 

frågor från doktorn skall vi göra så här eller skall vi göra på det här sättet och då fick 

man ändå…ta fram lite kunskaper som man har” (Informant 3) 

 

Flera av sjuksköterskorna upplevde det som positivt att simuleringen kom i nära anslutning 

till deras larminskolning, att det var en bra förberedelse och att det bidrog till en förståelse för 

hur det går till på larm och vad man faktiskt bör kunna förvänta sig av sina kollegor på 

larmrummet. En sjuksköterska lyfte fram att det är lätt att bli stressad och att känna sig 

otillräcklig som oerfaren och att det därför är bra att vara larminskolad innan simuleringen för 

att kunna ta till sig kunskaper och inte bara känna stress. Trots att hen visste att det inte var 

hens personliga egenskaper som sjuksköterska som skulle bedömas så ledde stressen till att 

hen glömde bort det. Denna sjuksköterska gav som förslag att ha mindre övningar på akuten 

som förberedelse inför den större simuleringen. Andra tyckte att det var viktigt att även de 

som ej är larminskolade övar. Det är nog givande även för dem som ej är larminskolade för att 

få in kunskap om ABCDE funderade en sjuksköterska. Simulering behövs för alla tyckte en 

annan informant. En annan ansåg att deltagarna bör ha arbetat några månader på en 

akutmottagning och fått in ”akutentänket” innan en simulering då hen trodde att det skulle 

bidra till en bättre övning för samtliga deltagare. En av sjuksköterskorna som ej var 

larminskolad då hen simulerade beskrev en oro innan och upplevde då att hen velat varit 

larminskolad före men känslan efteråt var inte negativ därför kunde hen ej säga om den 

bristande erfarenheten var en fördel eller nackdel. Det blev en bra insikt i vad som bör ske i 

ett larmrum tyckte en annan. Att det var två helt olika upplevelser att simulera som oerfaren 

och som erfaren beskrevs av flera. Första gången en osäkerhet men en känsla av att växa i 

rollen under dagen andra gången upplevdes ett lugn och en känsla av kontroll.  

 

” jag tycker att det passade perfekt att det kom sådär tidigt …första passet larm själv 

det var ju jätteläskigt liksom och så fick man det här det kändes helt perfekt asså jag 

tyckte verkligen att det passade bra för mig så tidigt efter larminskolningen” (Informant 

9) 

 

Att få/ge återkoppling 

Att observera andra upplevdes som lärande. Flera av deltagarna uttryckte att det var roligt att 

observera för att de lärde sig av hur de andra agerade och tänkte samt att allas olika roller blev 

tydliga. Det var lätt att se vad som gick bra och vad teamet hade kunnat gjort annorlunda. 

 

” det var lika lärorikt å titta på de andra och hur de gjorde å man inser då när man 

liksom sitter utanför hur man ser direkt… vad dom har missat eller va va dom brister 

i…men har all förståelse för när man är i rummet så är det en helt annan sak. Det var 

lika lärorikt å vara åskådare som å va med i det” (Informant 4)  

 

Sjuksköterskorna upplevde att reflektionen efteråt var givande. Att kunna sitta ner och 

diskutera yrkeskollegor emellan och få de olika professionernas syn på situationen. Att lära av 

varandra och höra hur dom andra tänkte. Att också gå igenom situationen på ett strukturerat 

sätt, vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Att det gavs utrymme för diskussion och 

eftertanke vilket önskades men upplevdes som svårt att hinna med efter riktiga larm.  

Repetition av kunskaperna gällande det akuta omhändertagandet av patienter upplevdes 

värdefullt. Genom simuleringsövningar kan kunskaperna fräschas upp. Genom konstruktiv 

kritik kan eventuella kunskapsbrister täckas. Lika viktigt var att få positiv återkoppling samt 

att sjuksköterskorna blev påminda om att de gör ett bra arbete.   
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”det var en väldigt öppen miljö …för själva lärandet vilket underlättade för att alla 

kunde verkligen både prata på gruppnivå och på individnivå tyckte jag” (Informant 8) 

 

”det ges ju det utrymmet till diskussion på annat sätt än än vad det gör i skarpa lägen 

där vi inte ens har tid för debriefing…simulering ger ju mer utrymme för eftertanke å 

det lär man sig ju också av att man liksom går igenom händelseförloppet igen på ett 

strukturerat sätt” (informant 5)  

 

Även om det fanns en upplevelse att det var obehagligt att se sig själv på film så upplevde 

deltagarna att filmen var en viktig komponent vid återkopplingen. Att stoppa och titta och 

analysera situationen utifrån fågelperspektivet. Det upplevdes tydligt både vad som var bra 

och vad som kunde bli bättre både på individ och gruppnivå. Några beskrev att filmen gav 

både en bekräftelse på den egna förmågan och en insikt att inte vara för hård mot sig själv. 

Det upplevdes nyttigt att se och höra sig själv såsom beteenden, kroppsspråk, tonlägen, 

kommunikation samt positionering i rummet. En deltagare beskrev att filmen var obehaglig 

eftersom det kan vara jobbigt att se sig själv och höra sig själv prata men att det även var den 

mest lärorika delen för att det blev så tydligt vad hen gjorde. En annan informant beskrev att 

under den praktiska simuleringen var hen så nervös så efteråt hade hen helt glömt bort vad 

som hände inne i rummet och att det därför kändes perfekt att använda filmen och faktiskt se 

efteråt vad som hände. 

 

”eftersom det filmades man fick se sig själv så kommer jag ihåg att jag tänkte såhär 

men gud jag är jättelugn…å det blev en sån himla…bra…insikt…och det har jag tagit 

med mig av att jag vet att…även fast det är kaos i huvudet så vet jag att folk tycker att 

jag är lugn” (Informant 1) 

 

Upplevda effekter 

Samtliga sjuksköterskor upplevde positiva effekter av träningen och att de hade tagit med sig 

nya kunskaper och insikter till verkliga situationer. Det blev en påminnelse om arbetssätten 

och om hur kommunikationen skall fungera. En sjuksköterska beskrev att efter varje 

simulering är hen mer på alerten och mentalt förberedd inför akuta händelser och att alla 

professioners olika roller känns tydliga. Nästan alla deltagare nämnde att de tagit till sig 

vikten av en god kommunikation och att de försöker använda sig av closed loop 

kommunikation efter simuleringen och att ju mer de övar desto bättre kommer de bli på att 

använda metoden. En sjuksköterska beskriver att mardrömmen skulle vara att göra något fel 

bara för att hen inte fått någon bekräftelse tillbaka vilket är lätt hänt vid stressade situationer. 

Därför är hen numera tydlig i sin kommunikation och vill ha en bekräftelse innan läkemedel 

ges. En upplevelse som fanns var att många larm kan vara röriga och att ordinationer inte 

riktas eller bekräftas och då finns risken att ingen lyssnar. Att titta upp på läkaren och få och 

ge en bekräftelse nötte vi i stor omfattning på simuleringen berättade en deltagare som nu i 

efterhand försöker arbeta och tänka på det sättet. En sjuksköterska nämnde att hen lärde sig 

mycket av den konstruktiva kritiken som gavs under simuleringen både från teammedlemmar, 

observatörer och instruktörer och har tagit med sig det till verkliga situationer. 

 

”det här med closed loop har jag ju börjat tänka på väldigt mycket efter simuleringen 

… just det här…om min läkarkollega säger gör det här …att jag tänker på att bekräfta 

att jag har hört så att personen som ger mig uppgiften vet att okej att jag har mottagit 

den å sen bekräfta å även när jag har slutfört det är nånting som jag har jobbat med 

väldigt mycket” (Informant 2) 

 



                      BILAGA I 

16 

 

Flera sjuksköterskor nämnde också att det har blivit tydligare för dom att under larm använda 

och undersöka patienten utifrån ABCDE och att de har förstått att strukturen finns för att inte 

missa saker. En sjuksköterska beskriver det som att det har blivit mer strukturerat och att hen 

förstått att det inte är första prioritet att sätta dropp. Flera sjuksköterskor berättade också att de 

vid incheckning vid larm påtalar att de vill att teamet skall använda sig av ABCDE och att de 

efterfrågar och ber om repetition om läkaren frångår konceptet.  

 

”det är ju en bra struktur för att inte missa saker… att få öva det på en simulering gör 

ju att det blir mer tydligt sen på larmrummen att man ska köra det… men ju mer man 

gör det så ju mer förstår man vikten av att göra det å det är jättebra att man får öva på 

under simulering” (Informant 2) 

 

Andra upplevda effekter var ökad teamkänsla, ökad samarbetsförmåga, ökad förståelse för de 

andra professionerna samt en känsla av ökad patientsäkerhet när strukturerna används. Flera 

sjuksköterskor nämnde också att de fått en ökad insikt att de faktiskt är duktiga och känner en 

ökad trygghet vid akuta situationer. Det beskrevs också att det var en bra förberedelse inför 

larminskolning där en sjuksköterska beskrev att hen blev lugnare och fick en grund att utgå 

ifrån. Simuleringen upplevdes bryta ner delarna bra så att det var lätt att ta till sig 

kunskaperna. Ytterligare en sjuksköterska jämförde simuleringen med att övningsköra. Det är 

bra att göra det med en instruktör först att lära sig hur det bör ske inne i larmrummet så att det 

sedan kan appliceras vid verkliga situationer. En annan sjuksköterska berättade att bilden av 

hur det skall se ut vid en larmsituation sitter kvar i huvudet och att hen tänker på det vid varje 

larm. Även insikter såsom att det är viktigt att alla delar förståelse för situationen och har ett 

gemensamt ansvar beskrevs samt att allas åsikter är lika viktiga. Förståelsen för vikten av ett 

strukturerat omhändertagande fanns redan innan berättade en annan sjuksköterska, hen 

beskrev att simuleringen gav ytterligare en dimension och att det nu kändes som att det sitter i 

ryggmärgen hur teamarbete skall fungera. Samma sjuksköterska berättar att narkospersonalen 

arbetar utefter strukturen och att det då är lätt att arbeta på samma sätt samt att det då blir en 

häftig upplevelse och ett bra larm. En sjuksköterska berättade att hen tror att det är lättare för 

dem som simulerat att agera och förstå vikten av strukturen än dem i ett team som aldrig har 

övat, hen har aldrig fått annat än positiva reaktioner då hen kommunicerat enligt modellen. 

 

”för mig personligen så har det gett lite bättre bild på hur det ska se ut vid en 

larmsituation ä vi liksom gick ju igenom skolboksexempel liksom så här gör vi så här 

skall det se ut på vartenda larm…jag tänker på det hela tiden varje larm att nämen 

såhär skall vi inte göra eller såhär gjorde vi då…så effekten av det är att…det sitter 

kvar fortfarande i mitt huvud att hur ett larm skall se ut” (Informant 9) 

Vetskapen att någon tittar 

 

Flera av sjuksköterskorna berättade att de upplevde det påfrestande och att de blev nervösa av 

vetskapen att instruktörerna och kollegorna skulle titta på och observera dem. En 

sjuksköterska berättade att vetskapen om att bli observerad under stress påverkade hen 

negativt innan simuleringen. Samma sjuksköterska berättade sedan att det inte var så farligt 

och att hen inte bedömdes på det sättet som hen trodde och att det då vändes till en styrka. En 

annan sjuksköterska berättade att det var påfrestande och nervöst att bli observerad men att 

det ändå var bra eftersom det resulterade i feedback på agerandet vid simuleringsövningen. 

Denna upplevelse delades också av en annan sjuksköterska som beskrev att det var lärorikt 

eftersom reflektioner inte hinns med efter vanliga larm, då är det ingen som säger vad som 

gjorts bra eller vad som kunnat förbättras. Ytterligare en beskrev att hen initialt var rädd att 
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göra fel och att observatörerna skulle se det men att den känslan försvann sedan under 

övningen då dennes fokus hamnade på det som hände i rummet. 

 

”det påverkar mig just där och då att man blir typ mer nervös då än inför ett larm 

tillexempel. Det är just den känslan att nån liksom ska övervaka en å bedöma…kan vara 

lite känsligt…men samtidigt jättelärorikt för det är ju det man behöver för på ett larm 

tillexempel är det ju ingen som säger till mig egentligen vad gjorde jag bra å vad skall 

tänka på det är ju inte ofta man hinner liksom reflektera över det…mer nervös…det är 

väl mest det jag känner…men sen efteråt så är man ju väldigt liksom lättad å man 

känner verkligen att man får ut någonting av det” (Informant 6)  

Att uppleva verklighetsanknytning 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde övningen som realistisk. Det upplevdes bra 

att öva på realistiska situationer och att det som övades på simuleringen också var det som 

görs på larmrummet. Uppfattningarna skilde sig inte utifrån om simuleringen skett på akuten 

eller på KTC. En av sjuksköterskorna uttryckte att det är så träningen bör gå till och att hen 

upplevde det så verkligt som det kan bli utan att vara på riktigt. Att få känna av hur det kan 

vara även fast det inte är en riktig patient.  

 

”framförallt det där att det var så pass realistiskt…det var väl riktiga fall eller 

åtminstone väldigt väl simulerade riktiga fall, vi hade data på allting och alla skötte 

sina roller och det är ju så en simulering borde vara eftersom…efterlikna en riktig 

situation vilket ändå är viktigt” (Informant 8) 

 

Miljön 

Sjuksköterskorna hade simulerat antingen på ett verkligt larmrum eller på ett simulerat 

larmrum på sjukhusets KTC. Ingen av sjuksköterskorna hade simulerat på båda platserna. En 

av sjuksköterskorna som simulerat på det kliniska larmrummet upplevde att det var bra att 

simuleringen skedde där och inte på KTC eftersom det blev mer verklighetstroget på ett 

riktigt larmrum. En upplevelse som några som simulerat på KTC beskrev var att på ett riktigt 

larmrum så vet de exakt vart alla saker finns och behöver inte leta så det blir mer 

verklighetstroget i en verklig miljö. Det innebar ett litet störningsmoment att inte veta exakt 

vart alla saker fanns dock upplevdes det inte som något stort problem. En sjuksköterska som 

simulerat på KTC beskrev att hen hade lätt för att leva sig in i situationen så platsen hade 

ingen stor betydelse förutom att i verkligheten och i det vanliga larmrummet så vet hen exakt 

vart allt finns. Teamet hade kanske kastat sig in i arbetet lite bättre om övningen hade utförts 

på ett larmrum funderade en annan sjuksköterska. Att fallen som övades var avidentifierade 

verkliga patientfall som besökt aktuell akutmottagning upplevdes bra och lärorikt. 

 

” det är ju en nackdel i och för sig då att man går och letar efter vart ringerna finns och 

ampullerna, allt skall ju vara realistiskt” (Informant 4) 

 

Simulatorn 

De flesta beskrev att simulatorn upplevdes nästan som en riktig patient. Faktorer som 

påverkade var att den kunde prata, uttrycka känslor och reagera fysiologiskt. Det var inte bara 

en docka som låg där berättade en av sjuksköterskorna. Att simulatorn bidrog till en bra 

metod att lära utan att någon patient kom till skada beskrevs. En sjuksköterska funderade på 

om några kanske kunde tycka att det var konstlat med en simulator men det upplevde inte 

sjuksköterskan själv och beskrev att hen pratade lika mycket med simulatorn som hen pratar 
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med en patient. Att det inte går att utföra hjärtlungräddning på simulatorn sågs som en 

begränsning av en av sjuksköterskorna.  

 

”fördelen är väl att det liksom blir typ på riktigt …även fast det inte är en riktig patient 

så får man ju verkligen känna av hur det är å just att liksom dockan pratar å…kan säga 

hur den mår…på blodtrycket ser man ju också…det blir verkligen en riktig patient på 

något sätt å det tycker jag var jättebra att det inte bara är en docka som ligger som man 

inte kan prata med” (Informant 6) 

 

Teamet 

Att få träna med kollegor i ett verkligt team i verkliga situationer upplevdes positivt och 

viktigt. Det kändes viktigt att alla tre yrkeskategorier var med och att alla hade sin egen roll 

inklusive sina egna kunskaper. Att teamet kunde ta hjälp av varandras professioner och att 

strukturen som skall användas i verkligheten användes. Två sjuksköterskor nämnde att de 

hade en ovan läkare i sin grupp och det påverkade dem på olika sätt. En av dem berättade att 

det begränsade agerandet och att på ett verkligt larm så hade hen hjälpt till mer och kommit 

med mer förslag men att under simuleringen ville hen ej hjälpa till för mycket med tanke på 

att det var ett lärandemoment. Den andra sjuksköterskan berättade att det kändes kul att det 

var en ovan läkare för att det kan vara så även i verkligheten. Då måste teamet verkligen 

samarbeta, prata med varandra och hjälpas åt så det kändes som en realistisk situation. En 

deltagare beskrev fördelen med att alla professioner var med eftersom det som gjordes på 

simuleringen är det som också skall göras på larmrummet sedan. Simuleringen upplevdes vara 

en bra förberedelse inte bara för akutens personal utan också för läkarna för att få en 

förståelse för larmsituationer. 

 

”I min simuleringsgrupp hade jag en läkare … han har fortfarande inte tatt något larm 

på…han sa det till mig innan vi skulle gå in…å då sa jag nämen det är ju klockrent, det 

är exakt så det är i verkligheten” (Informant 4) 

Synen på teamarbete 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att deras syn på teamarbete kvarstod efter 

simuleringen. En av sjuksköterskorna berättade att synen på teamarbete alltid hade varit att 

flera personer arbetar mot samma mål och att den synen kvarstod även efter simuleringen. 

Ytterligare en beskrev sig som en lagspelare och att ingen klarar sig själv. Andra berättade att 

synen hade förstärkts och att för att teamarbete skall fungera så måste alla ha samma kunskap 

både teoretiskt och genom simulering. Det fungerar inte om inte alla har utbildning det blir 

svårt att agera utifrån strukturen om det saknas förståelse. Några av deltagarna hade arbetat 

länge som sjuksköterskor och hade läst om både CRM och ABCDE. De beskrev att synen på 

teamarbete kvarstod och att simuleringen ytterligare hade förstärkt deras syn på hur viktigt 

teamarbete är samt att det också hade förstärkt deras eget agerande i teamet. Andra som inte 

hade arbetat lika länge beskrev att synen på teamarbete hade blivit tydligare. En av 

sjuksköterskorna berättade att innan simuleringen visste hen att det skulle vara ordning och 

reda på ett larmrum men att vetskapen om hur det exakt skulle gå till saknades. En annan 

beskrev att en insikt uppkommit om att allas röst inne på larmrummet är lika viktiga att det 

inte nödvändigtvis är läkaren som har bestämmanderätt om någonting går fel. 

 

”det är doktorn som är ledaren av teamet inne på larmrummet men att det inte 

nödvändigtvis gör att den personen har någon form av bestämmanderätt om det är 

någonting som går fel till…alla personers röst inne på larmrummet är egentligen lika 

viktiga om det är någonting man upptäcker under tiden…och att det inte är… 



                      BILAGA I 

19 

 

respektlöst att att också låta sin röst vara hörd även om det kanske tas emot dåligt” 

(Informant 8) 

 

”det gav mig insikt att att det behövs mer och att det behövs för samtliga…det funkar 

inte om bara en erfaren kan det” (Informant 4) 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

 

Metod 

En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer valdes till detta examensarbete. 

Kvalitativa studier lämpar sig enligt Polit och Beck (2016) då forskaren vill beskriva 

erfarenheter och/eller upplevelser av ett visst fenomen eller en specifik situation. Syftet i 

denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av interprofessionell 

patientsimulering varvid intervjuer ansågs bäst kunna besvara studiens syfte.  

 

En annan metod hade kunnat vara att använda sig av fokusgruppsintervjuer. Vid 

fokusgruppsintervjuer samlas en mindre grupp deltagare och en diskussion förs kring det 

specifika ämnet. Intervjuaren guidar deltagarna så att diskussionen förs kring de frågor som 

skall täckas (Polit & Beck, 2016). Denna metod valdes bort då det rådde högt patienttryck på 

akutmottagningen och svårigheter sågs att kunna skapa tid för samt få ihop personer som 

kunde ingå på grund av arbetsbelastningen. Denna metod sågs också svår att utföra som 

ensam forskare. Fördelen hade kunnat vara att få fram riklig information på kort tid samt att 

gruppmedlemmarna kunnat inspirera varandra till djupare diskussioner (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

Ett annat alternativ hade kunnat vara att använda sig av enkätundersökning som 

insamlingsmetod och på så sätt kunnat insamla information från en större grupp individer. 

Denna metod valdes också bort eftersom den metoden ansågs ge ett mindre djup i ämnet då 

uppföljningsfrågor och möjligheten till förtydliganden försvinner (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Urval 

Kvalitativa studier använder nästan alltid små icke slumpmässiga urval av informanter. Målet 

är att hitta informanter som har erfarenheter och upplevelser av ämnet som skall undersökas 

och som kan ge informationsrika data. Avsikten är inte att generalisera (Polit & Beck, 2016). 

Urvalet var ett icke slumpmässigt urval med avsikt att få informanter med erfarenhet av 

interprofessionellt teamarbete och interprofessionell patientsimulering. Eftersom författaren är 

kollega till informanterna underlättades urvalsprocessen och det visade sig sedan också i 

resultatet att deltagarna var informativa och reflekterande. Detta föranledde också till 

möjligheten att välja deltagare som varierade i kön, ålder och erfarenhet för att på så sätt 

kunna få olika dimensioner av ämnet. Om ett slumpmässigt urval hade använts så hade risken 

varit att inte fånga de mest informationsrika informanterna. Enligt Polit och Beck (2016) finns 

det inga fasta regler för hur stort urvalet skall vara vid kvalitativ forskning utan storleken styrs 

utifrån mängden data som samlas in samt när mättnad uppnåtts. Urvalet styrdes också utifrån 

Sophiahemmet Högskolas studieguide att intervjua 6–10 deltagare (Sophiahemmet högskola, 

2015). Förfrågningar skickades ut till tretton sjuksköterskor varvid nio svarade att de var 

villiga att deltaga. Det urval som användes gav innehållsrika data som svarade upp till 
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studiens syfte och en mättnad sågs efter dessa intervjuer varvid inga ytterligare förfrågningar 

skickades ut. 

 

Datainsamling 

Datainsamling inhämtades via semistrukturerade personliga intervjuer efter att författaren fått 

samtycke från verksamhetschefen samt från informanterna. Verksamhetschefen godkände att 

tio intervjuer fick genomföras med förbehållet att de fick vara maximalt 30 minuter långa 

samt att de ej fick ske på arbetstid. Intervjuerna fick ske på informanternas flextid före eller 

efter ett ordinarie arbetspass. Det var en utmaning att få tid för att utföra alla intervjuer då 

endast några få tillfällen per dag kunde bli aktuella för intervju samt att ledig tid skulle 

sammanfalla för både informanter och författaren samtidigt. 

 

Med förförståelse menas att forskaren har kunskap såsom erfarenhet eller föreställningar om 

ämnet som skall undersökas. Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse så att den 

inte påverkar objektiviteten då resultaten skall tolkas (Olsson & Sörensen, 2011). Författaren 

hade en god förförståelse både vad gällde att arbeta på akutmottagningen samt som instruktör 

inom patientsimulering. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att vid kvalitativ forskning 

skall forskarens förhållningssätt vara förutsättningslöst vilket innebär att ämnet skall 

undersökas utan förutfattade meningar. Det finns en risk att förförståelsen påverkar forskaren 

så att information misstolkas eller missas (Lundman & Hällgren, 2012). Författaren var 

medveten om sin förförståelse och var under hela processen noggrann med att hålla ett 

neutralt förhållningssätt. En fördel som fanns var att förförståelsen hjälpte till vid utformandet 

av intervjuguiden. En annan fördel i enlighet med Kvale och Brinkman (2014) var att det 

kunde vara enklare att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse jämfört med om 

förförståelse hade saknats. Författaren använde sig av semistruktur vilket innebar en 

blandning av öppna och mer slutna frågor detta för att få informanterna att tala fritt om ämnet 

och ringa in vissa fokusområden (Ekengren & Hinnfors, 2012). Genom semistruktur fanns 

också möjligheten att ställa ytterligare frågor för att på så sätt kunna utveckla ett uttalande och 

få en djupare förståelse (Polit & Beck, 2016). 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att skapa en miljö där informanterna känner sig 

trygga och vågar uttrycka sina tankar och åsikter. Informanten skall tillåtas att tala till punkt 

(Olsson & Sörensen, 2011) och det är även viktigt att tillåta pauser för reflektion (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). Pilotintervjun utfördes på ett café´ som informanten själv valde. Övriga 

intervjuer utfördes enskilt på sjukhuset i lokaler tillhörande sjukhusbiblioteket. Alla intervjuer 

utfördes utan störningsmoment utom en där en bibliotekarie plötsligt öppnade dörren mitt 

under intervjun för att hämta en filt. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon samt diktafon. 

Enligt Polit och Beck (2016) kan detta innebära att informanten känner sig obekväm vilket 

författaren inte upplevde var fallet under intervjuerna. Alla informanter tillfrågades om 

inspelning och alla samtyckte. Diktafonen och mobiltelefonen lades på ett bord mellan 

parterna och rördes inte förens intervjun var avslutad. Det var en fördel att spela in 

intervjuerna på både mobiltelefon samt diktafon detta bidrog till att författaren kunde slappna 

av under intervjuerna och helt koncentrera sig på intervjusituationen då inspelningen 

säkrades. 

 

Enligt McDermid, Peters, Jackson och Daly (2014) kan det finnas svårigheter att intervjua 

arbetskollegor. Forskaren måste vara medveten om eventuella svårigheter. Det är viktigt att i 

samband med rekrytering av informanter och inhämtande av samtycke vara öppen med att 

dubbla roller finns. Forskaren behöver ha ett sunt förnuft och ställa informanternas integritet 

och anonymitet i fokus. Deltagarna var medvetna om och informerade om författarens dubbla 
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roller. Att utföra intervjuer med sina arbetskamrater kan leda till att deltagarna inte känner sig 

helt fria med att säga vad de egentligen tycker och tänker. Det finns också en risk att 

informanterna säger det de tror att författaren vill höra. Författaren försökte hålla sig neutral 

under intervjuerna för att inte påverka informanterna att uttrycka något de ej upplevde. 

Informanterna och informationen de gav har behandlats konfidentiellt och information gavs 

om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun om de så önskade. De uppmanades också att 

berätta utifrån sin egen upplevelse. Författaren bar privata neutrala kläder under intervjuerna 

för att skilja intervjurollen från arbetsrollen. Intervjuerna rörde inte ett känsligt ämne och 

informanterna kändes avslappnade och ärliga i sina svar. Forskaren måste hålla ett etiskt 

förhållningssätt och medverkan skall ske på frivillig grund (Ekengren & Hinnfors, 2012). 

Förfrågan om medverkan skickades ut till utvalda informanter med e-post. Inga påminnelser 

skickades till dem som ej svarade på e-posten då detta skulle kunnat ses som påtryckning. En 

mättnad sågs efter nio intervjuer varvid inga nya förfrågningar ickades. 

 

Vid transkribering av en intervju upptäcktes att frågan om informantens syn på teamarbete 

ändrats efter simuleringen missats att ställas till informanten. Vid en annan intervju framgick 

inte av informantens svar om agerandet på larmrummet förändrats efter simuleringen eller om 

agerandet fanns redan innan simuleringen varvid uttalandet ej ansågs vara meningsbärande. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) skall frågor utformas så att de uppfattas på likartat sätt av 

alla informanter. Det var en fråga som flera av informanterna ville att författaren skulle 

förtydliga, det var frågan vad är det som påverkar dig vid interprofessionell simulering? 

Författaren förtydligade då genom att fråga om det var någonting som påverkade deras 

lärande eller om det var någonting som påverkade dem personligen. Även denna fråga 

missades att ställas till en av informanterna. Frågan skapades med avsikten att uppmuntra 

informanterna att berätta fritt utan att styras men med tanke på att den var svårtolkad och fick 

förtydligas så borde den utformats på ett annat sätt. Under intervjuerna försökte författaren 

tillåta pauser för eftertanke och undvika att vara för snabb med nästa fråga. Förmågan att 

tillåta pauser förbättrades med tiden. Under transkriberingen av intervjuerna upptäcktes endast 

ett fåtal tillfällen då författaren och informanten talade samtidigt vilket får ses som en styrka. 

Författarens begränsade erfarenhet från att intervjua kan ha begränsat insamlandet av data och 

detta får ses som en svaghet.  

 

Databearbetning 

Analys av insamlade data utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Analyserna har transkriberats samma dag eller 

dagen efter med intervjusituationen tydligt i minnet vilket upplevdes underlätta 

analysförfarandet. Samtliga intervjuer har lästs och lyssnats på upprepade gånger under 

analysprocessen i strävan att få en helhetsförståelse. Författaren har varit medveten om och 

försökt sätta sin egen förförståelse inom parentes för att möta informanterna med så öppet 

sinne som möjligt och på så sätt öka trovärdigheten (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns 

dock alltid en viss grad av tolkning i all analys, författaren har varit medveten om detta för att 

inte lägga till betydelser i texten som inte fanns (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren 

upplevde att det var en bra metod att färgmarkera meningsbärande enheter och därefter skapa 

tabeller. Det blev överskådligt och det var också lätt att kunna gå tillbaka i texten och hitta 

sammanhanget i vilket meningen uttalats. Att sedan analysera en kategori i taget upplevdes 

också underlätta analysprocessen då det blev en mindre mängd data att analysera åt gången. 

Då resultatet skrevs färgmarkerades allt med ny färg vartefter data tagits upp i 

resultatredovisningen detta för att inte missa att redovisa uttalanden. Då resultatet var 

färdigskrivet hade all data färgmarkerats. 
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Det är viktigt att meningsenheter lämpliga för analys tas ut samt att dessa är tillräckligt stora 

för att betraktas som en helhet. Alla meningsenheter som svarar mot studiens syfte skall vara 

med i resultatet och inga irrelevanta data skall ingå. Det är en fördel om analysen jämförs och 

diskuteras utifrån exempelvis en medforskare. Analysen i föreliggande studie har utförts av en 

person vilket får ses som en svaghet. Dock har samtliga transkriberade avidentifierade 

intervjuer samt markerade meningsenheter skickats till och diskuterats med handledaren. 

Handledaren har även tagit del av samt kommenterat val av koder och kategorier. 

Redogörelser i resultatet har verifierats med citat från informanterna för att öka 

trovärdigheten. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva graden av trovärdighet i studien. Studieresultatet måste bli så trovärdigt som möjligt 

och varje studie måste kunna utvärderas i förhållande till de metoder som används för att 

kunna generera ett trovärdigt resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Det är också viktigt för 

trovärdigheten att förförståelse och dubbla roller presenteras och diskuteras öppet vilket 

författaren till denna studie gjort (Olsson & Sörensen, 2011). I föreliggande studie har i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) val av metod och urval motiverats och 

beskrivits. Metod för datainsamling och databearbetning har beskrivits. Citat samt exempel på 

analysprocessen har presenterats. Trovärdighet handlar också om att se fenomenet från olika 

perspektiv. Genom att välja informanter med olika ålder, olika kön samt olika erfarenheter 

fick författaren möjligen en bredare variation på berättelserna än om gruppen varit mer 

homogen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Överförbarhet handlar om utifall resultatet av studien kan överföras till ett annat 

sammanhang. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det är upp till läsaren att besluta om 

resultatet är överförbart. Viktiga aspekter för att läsaren skall kunna göra den bedömningen är 

att metod, urval, datainsamling och analys är noga beskriven. Även kontext där studien utförs 

bör beskrivas vilket har gjorts i denna studie. Resultatet måste presenteras på ett sådant sätt att 

läsaren kan leta efter alternativa tolkningar. Även för detta ändamål bidrar citat från 

informanterna till denna bedömning (Graneheim & Lundman, 2004). Forskningsetiska 

principer har använts under hela arbetets gång (Olsson & Sörensen, 2011). 

Resultatdiskussion  

 

I resultatet framkom att flera av sjuksköterskorna kände sig nervösa och oroliga innan 

simuleringen. Författaren förstår att denna oro och nervositet kan uppstå vid nya situationer.  

Det var framförallt relativt nya sjuksköterskor som berättade om denna oro och en förklaring 

de beskrev var att de inte riktigt visste vad som förväntades av dem. Situationen med 

simulering var ny och även situationen av att agera i team på ett larmrum var ny eller relativt 

ny för flera av sjuksköterskorna. En annan orsak som beskrevs var höga krav på sig själv och 

att samtidigt då veta att observatörer tittar på kan säkerligen bidraga till nervositet och oro att 

ej nå upp till egna förväntningar. I denna studie var det sjuksköterskor utan eller med kort 

erfarenhet av att arbeta på ett larmrum som uttryckte denna oro. De sjuksköterskor som 

simulerat vid flera tillfällen berättade att vid den andra simuleringen så var de ej lika nervösa 

eftersom de då visste vad övningen gick ut på samt att de kände sig mer erfarna. Författaren 

till denna studie tror att även om det inte uttalades så kan det ändå ha funnits en viss 

nervositet även bland några av de andra sjuksköterskorna. Situationen att bli observerad under 

en simulering var ny även om de arbetat länge i team på ett larmrum. En av sjuksköterskorna 

beskrev att oron minskade efter information och genom att hen fick observera under första 

scenariot. På så sätt fick hen en förståelse för hur övningen gick till och vad som skulle tränas 
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och på så sätt förbereddes hen inför sitt eget agerande under nästa scenario. Issenberg et al. 

(2005) betonar vikten av att individanpassa träningen och att det finns definierade lärandemål 

att förhålla sig till. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för deltagarna. Situationen kan vara 

stressande och orsaka känslor av ångest konstaterar Decker et al. (2013).  

 

Den initiala känslan förändrades efter simuleringen. Känslan efteråt var positiv och 

simuleringen hade upplevts som en rolig och lärorik upplevelse vilket också beskrivs i andra 

studier (Gjeraa et al., 2014; Khanduja et al., 2015). Några av sjuksköterskorna beskrev att 

praktisk träning är den bästa metoden för dem och att den kompletterar teoretisk kunskap 

vilket överensstämmer med Issenberg et al. (2005) som konstaterar att simuleringsövningar är 

effektiva ur inlärningssynpunkt och kompletterar annan medicinsk utbildning.  

 

Sjuksköterskorna upplevde simuleringen bra i sin helhet och önskade upprepade 

träningssituationer. Flera av deltagarna poängterade att upprepad träning behövs för att det 

skall bli ett bättre samarbete mellan professionerna och för att det är lätt att glömma bort 

kunskaper om inte träning sker. Sjuksköterskorna såg bara fördelar med att träna. Det 

upplevdes viktigt att all personal fick öva både erfarna och oerfarna. Detta stöds av Miller et 

al. (2012) som i sin observationsstudie av traumateam såg att kunskaper förvärvade genom 

simulering förlorades över tid då simuleringsträningen avslutats. En önskan som flertalet 

sjuksköterskor hade var att träna minst en gång i halvåret. Upprepade träningssituationer 

önskade också deltagarna i Kotsaki, Mercer, Mohseni-Bod, Gaiteiro och Agbeko (2015) 

studie. Träning av icke tekniska färdigheter såsom teamträning måste upprepas för att fungera 

vid verkliga situationer hävdar Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016). Sjuksköterskorna 

i denna studie reflekterade att om teamarbete skall fungera så måste alla ha samma kunskap 

både teoretiskt och genom simulering. Det fungerar inte om inte alla har utbildning det blir 

svårt att agera utifrån strukturen om det saknas förståelse. Flera artiklar beskriver att för att få 

en god kvalitet på teamarbetet behöver deltagarnas roller vara tydliga och ett strukturerat 

omhändertagande enligt ABCDE samt riktad och bekräftande kommunikation behöver 

användas då främjas patientsäkerheten (Bengtsson, 2015; Bosseau et al., 2000; Cooper et al., 

2010; Rall & Dieckman, 2005).En av sjuksköterskorna berättade också att innan simuleringen 

visste hen att det skulle vara ordning och reda på ett larmrum dock saknades vetskap om hur 

det skulle gå till. Detta stöder uttalandet att det är svårt att agera utifrån strukturen om det 

saknas förståelse. 

Samtliga sjuksköterskor upplevde positiva effekter av träningen och att de hade tagit med sig 

nya kunskaper och insikter till verkliga situationer. Det stämmer överens med Boet et al. 

(2014) som konstaterar att kunskaper om CRM som tränats genom simulering tas med och 

används på den egna arbetsplatsen. Även Giera et al. (2014) såg en signifikant effekt på 

inlärning på traumateam som förbättrade sitt teamarbete efter simuleringsträning. 

Sjuksköterskorna beskrev att det blev en påminnelse om arbetssätten och om hur 

kommunikationen skall fungera. De olika professionernas roller och ansvar upplevdes också 

tydligare efter simuleringen vilket är viktigt eftersom det behövs en förståelse för de andra 

professionernas uppgifter för att kunna samverka, dela förståelse och ansvar enligt Courtenay, 

et al. (2013) samt Rall och Dieckman (2005). Sjuksköterskorna upplevde också en ökad 

trygghet vid akuta situationer. Vidare beskrev några av sjuksköterskorna att det var en bra 

förberedelse att simuleringen skedde i nära anslutning till deras larminskolning dvs, då de 

skulle ta emot verkliga patienter i team på larmrummet. Medicinska fel vid interprofessionellt 

teamarbete beror sällan på misstag från en enskild individ utan utgörs oftast av systemfel 

såsom bristande teamarbete och kommunikation (Courtenay et al., 2013; Rall & Dieckman, 

2005). Hälso- och sjukvården har en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
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samt Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) att främja patientsäkert och utveckla 

vårdkvalitet. Kvalitén på teamarbetet är en viktig och avgörande faktor som påverkar 

patientsäkerheten enligt Manser (2009). Att få öva teamarbete och kommunikation genom 

simulering och som sjuksköterskorna i denna studie beskriver ta med sig denna kunskap till 

verkliga vårdsituationer borde påverka patientsäkerheten eftersom missförstånd och misstag 

lättare kan undvikas om strukturen används. Flera sjuksköterskor nämner också att det har 

blivit tydligare för dom att under larm använda och undersöka patienten utifrån ABCDE och 

de har förstått att strukturen finns för att inte missa saker. Leonard et al. (2004) beskriver att 

bristande kommunikation är den vanligaste orsaken till vårdskada hos patienter inom hälso- 

och sjukvården. Nästan alla deltagare nämnde att de tagit till sig vikten av en god 

kommunikation och att de försöker använda sig av loop kommunikation efter simuleringen. 

Det stämmer också överens med deltagarna i studien av Kotsaki et al. (2015) där deltagarna 

upplevde positiva effekter såsom förbättrad kommunikationsförmåga, ökad förståelse för 

professionernas olika roller samt ett ökat självförtroende vid akuta situationer efter 

simuleringsträning. Sweeney et al. (2014) studie visade också att läkares och sjuksköterskors 

uppfattningar om kvaliteten på kommunikationen förbättrades efter simulatorbaserad 

utbildning med fokus på CRM.  

Att vara förberedd och få information innan en simulering är viktigt beskrev en av 

sjuksköterskorna. Simulering innebär aktivt lärande. Svenska rådet för hjärtlungräddning 

(2016) beskriver att aktivt lärande bygger på att deltagarna har en egen drivkraft att lära sig 

och att utgångspunkten är att deltagare kommer förberedda till utbildningar så att det finns en 

gemensam utgångspunkt att bygga vidare lärandet från. Vid simuleringen fick deltagarna i 

förväg informationsmaterial om CRM och ABCDE att läsa som förberedelse. Det är viktigt 

att vara förberedd innan en simulering berättade en av sjuksköterskorna och det är ett 

personligt ansvar att läsa in sig på materialet innan vilket också stöds av Svenska rådet för 

hjärtlungräddning (2016). 

Deltagarna i denna studie upplevde att debriefing och reflektion var lärande. Genom 

reflektion, diskussion, filmvisning och strukturerad genomgång lärde sig deltagarna av sitt 

eget och andras agerande samt de andra deltagarnas och instruktörernas syn på situationen. 

Debriefing är den viktigaste komponenten i simuleringsbaserat lärande och all simulering bör 

innehålla debriefing hävdar Decker et al. (2013). Syftet är att deltagarna lär sig genom 

reflektivt tänkande innebörd och konsekvens av de åtgärder och handlingar som de utför. 

Lärandet är beroende av personernas tidigare kunskaper. För att debriefing och reflektion 

skall vara givande krävs ett aktivt deltagande i en realistisk upplevelse samt vägledning. 

Debriefing förbättrar lärandet och kan öka deltagarnas självförtroende och främja förståelse 

för situationen som tränas. En öppen miljö som inkluderar sekretess är viktigt för att 

deltagarna skall känna sig trygga att reflektera och diskutera. Det är instruktörernas ansvar att 

främja en trygg miljö samt vägledning (Decker et al., 2013). Deltagarna i denna studie 

upplevde att det gavs tid för diskussion och eftertanke. En av sjuksköterskorna beskrev att det 

var en öppen miljö vilket underlättade lärandet då alla kunde prata på både grupp och 

individnivå. Flera av sjuksköterskorna upplevde också att de vid debriefingen fick insikter om 

sig själva som stärkte deras självförtroende vilket också beskrivs av Decker et al. (2013).  

Resultatet i denna studie visade också att deltagarna upplevde simuleringen som realistisk. Att 

träna praktiskt interprofessionellt i ett verkligt team sågs positivt för att få in strukturen vid 

verkliga situationer. Patientfallen kändes realistiska vilket kan förklaras eftersom det var 

avidentifierade verkliga patientfall som inträffat på aktuell akutmottagning som simulerades. 

Alla professioner som deltog hade också sina egna roller och kunskaper vilket upplevdes 
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realistiskt och positivt. Att det som övades också var det som förväntades utföras vid 

teamarbete på ett larmrum bidrog till att övningen upplevdes realistisk och värdefull. 

Simulatorn upplevdes så realistisk som det går utan att vara en vanlig människa. Faktorer som 

bidrog till att simulatorn upplevdes realistisk var att den kunde reagera fysiologiskt samt 

kommunicera. Miljön bidrog också till en realistisk upplevelse. Några av deltagarna beskrev 

att det var realistiskt att vara på larmrummet och några av deltagarna på KTC upplevde ett 

störningsmoment att inte vara bekant med rummet. Willhaus (2016) beskriver att det kan vara 

bra att öva specifika patientscenarier in situ eftersom deltagarna då är bekanta med miljön och 

den utrustning som skall användas men att också andra platser exempelvis simuleringscenter 

kan användas. En annan fördel med in situ simulering kan vara att deltagarna ej behöver tid 

för transport en nackdel kan vara att scenariot måste avbrytas om lokalen behövs till verkliga 

vårdsituationer (Willhaus, 2016). 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde simuleringen som en realistisk, rolig och lärorik 

upplevelse. Samtliga sjuksköterskor upplevde att de tagit till sig insikter och kunskaper som 

de använde sig av vid verkliga vårdsituationer. Interprofessionell patientsimulering kan 

bidraga till ett förbättrat teamarbete men för att få detta att fungera bör alla i teamet utbildas 

och repetitionsutbildning bör erbjudas för att bibehålla kunskaperna.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av denna studie skulle kunna användas vid utvecklande och implementering av 

interprofessionell patientsimulering. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka övriga professioners upplevelser av interprofessionell 

patientsimulering. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara fokusgruppsintervjuer med 

samtliga professioner som medverkat vid interprofessionell patientsimulering 
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                                                                                                                  Stockholm 2016-xx-x 

Till verksamhetschef  

XXXX XXXX 

Akutkliniken, XXX sjukhus 

 

Jag heter Lena Ericson och är sjuksköterska. Jag studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet 

– inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga arbete, 

omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: Akutsjuksköterskors upplevelser av 

interprofessionell patientsimulering. Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid din 

Akutklinik.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den 

att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 

vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade.  

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm, 2016-xx-xx 

Med vänlig hälsning  

 

__________________________________          __________________________________ 

Student                                                                  Handledare 

 

__________________________________           __________________________________ 

Namnförtydligande                                                Namnförtydligande, hemvist 
Tel:                                                                          Tel: 

e-post                                                                     e-post 
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Studiens preliminära titel: Akutsjuksköterskors upplevelser av interprofessionell 

patientsimulering. 

 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor på akutmottagning upplever interprofessionell 

patientsimulering. 

 

Problem: På en akutmottagning tas akut och kritiskt sjuka patienter emot av 

interprofessionella team. För att patienterna skall ges en säker vård förutsätts att dessa team 

har ett välfungerande teamarbete både vad gäller struktur i omhändertagandet och i 

kommunikationen. Medlemmarna i de olika teamen byts ständigt ut vilket gör att alla som 

ingår i teamarbete måste tränas i att använda en gemensam struktur. Ett sätt att träna 

teamarbete är interprofessionell patientsimulering. Genom att använda en patientsimulator i 

stället för en riktig patient är det en säker miljö för lärande då ingen patient riskerar att skadas. 

Simulering har de senaste åren blivit allt vanligare i samband med fortbildning av 

vårdpersonal och ingår numera också på både sjuksköterske- och- läkarutbildningarna i 

Sverige. Forskning visar att deltagare vid simuleringsövningar har en positiv erfarenhet av 

träningen och att de vid självskattningar skattar sig högre efter träningen. Den mesta 

forskningen inom området är kvantitativ och handlar oftast om studenter, traumateam och 

återupplivningssituationer. Det finns kunskapsluckor gällande den kvalitativa forskningen 

angående interprofessionell simulering och därför finner författaren till denna uppsats det 

viktigt att undersöka hur akutsjuksköterskor upplever interprofessionell simulering. 

 

Metoden kommer att vara en kvalitativ intervjustudie av leg. Sjuksköterskor på akutkliniken 

som medverkat vid interprofessionell simulering. 
 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 6–10 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 20–30 min önskar jag genomföra i lokaler på Din klinik 

och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att intervjuerna kan 

ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna 

under december 2016 och januari 2017. Alla personer som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas.  

 

Jag är även tacksam om Du kan meddela ditt samtycke till genomförandet av denna studie till 

berörda delar av verksamheten alt. ange vem/vilka, förutom tilltänkta 

forskningspersoner/studiedeltagare som i förväg behöver besked om studiens genomförande. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:   

…………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………  

  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

 

Datum Namn  

 

Namnförtydligande samt enhet 
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Deltagarinformation till intervjustudie                                               Stockholm 2016-xx-xx                                                                                                             

 

Bakgrund: På en akutmottagning tas akut och kritiskt sjuka patienter emot av 

interprofessionella team. För att patienterna skall ges en säker vård förutsätts att dessa team 

har ett välfungerande teamarbete både vad gäller struktur i omhändertagandet och i 

kommunikationen. Medlemmarna i de olika teamen byts ständigt ut vilket gör att alla som 

ingår i teamarbete måste tränas i att använda en gemensam struktur. Ett sätt att träna 

teamarbete är interprofessionell patientsimulering. Genom att använda en patientsimulator i 

stället för en riktig patient är det en säker miljö för lärande då ingen patient riskerar att skadas. 

Simulering har de senaste åren blivit allt vanligare i samband med fortbildning av 

vårdpersonal och ingår numera också på både sjuksköterske- och- läkarutbildningarna i 

Sverige. Forskning visar att deltagare vid simuleringsövningar har en positiv erfarenhet av 

träningen och att de vid självskattningar skattar sig högre efter träningen. Den mesta 

forskningen inom området är kvantitativ och handlar oftast om studenter, traumateam och 

återupplivningssituationer. Det finns kunskapsluckor gällande den kvalitativa forskningen 

angående interprofessionell simulering och därför finner författaren till denna uppsats det 

viktigt att undersöka hur akutsjuksköterskor upplever interprofessionell simulering. 

 

Förfrågan om deltagande: Eftersom du är sjuksköterska och medverkat vid 

interprofessionell simulering vill jag med detta brev informera dig om studien samt erbjuda 

dig att medverka vid en personlig intervju. Verksamhetschef XXXX XXXX har givit sitt 

samtycke till att denna studie genomförs. Kontakten till dig har förmedlats av 

chefssjuksköterska XXX 

 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor på akutmottagning upplever interprofessionell 

patientsimulering. 

 

Metoden kommer att vara en kvalitativ intervjustudie med 6–10 sjuksköterskor. Intervjuerna 

kommer att ske enskilt och i nära anslutning till din arbetsplats och beräknas pågå 20–30 

minuter. Intervjun sker på flextid. Du får gärna komma med förslag om alternativ tid och plats 

som passar dig bättre. Intervjun kommer att ljudupptas 

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i ett självständigt arbete på avancerad nivå och 

finnas tillgänglig via Diva som är en gemensam portal för forskningsrapporter och 

studentarbeten på internet.  

 

Hantering och sekretess: Du kommer att få fylla i nedanstående samtyckes formulär innan 

intervjun startar. Forskningsetiska principer kommer att följas och uppgifter som lämnas 

under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och inget material kommer att kunna 

spåras till dig. Intervjuerna kommer att spelas in och kodas och därefter transkriberas 

ordagrant. Då studien är avslutad kommer det inspelade och transkriberade materialet att 

kasseras. 

 

Deltagande: Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan utan att ange skäl och det kommer ej att påverka din arbetssituation. Om du 

väljer att deltaga eller har frågor om studien är du välkommen att kontakta mig på e-post: 

XXX eller telefon XXX eller min handledare XXX 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen angående intervjustudien om akutsjuksköterskors 

upplevelser av interprofessionell simulering. 

 

Deltagandet till studien är frivilligt och jag kan närsomhelst välja att avbryta studien utan att 

ange skäl. 

 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dessa besvarade. 

 

Jag väljer att delta i denna studie och bekräftar det genom att skriva under detta 

samtyckesformulär 

 

 

 

_____________________________ 

Ort och Datum 

 

 

______________________________ 

Underskrift informant  

 

 

______________________________ 

 

Namnförtydligande  
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Hälsa välkommen, information, några korta frågor: ålder, år som sjuksköterska, tidigare 

simuleringar, plats för simulering, fylla i samtycke 

 

Intervjuguide  

 

Kan du berätta om dina upplevelser av interprofessionell simulering? 

 

 

Hur upplever du simulering som lärandemetod? 

 

 

Vad upplever du för fördelar med interprofessionell simulering? 

 

 

Vad upplever du för nackdelar med interprofessionell simulering? 

 

 

Vad är det som påverkar dig vid interprofessionell simulering? 

 

 

Vad upplever du för effekter av interprofessionell simulering? 

 

 

Har simuleringen påverkat din uppfattning om teamarbete? Hur? Exempel?  

 

 

Har simuleringen förändrat ditt agerande vid interprofessionellt teamarbete? Hur? Exempel? 

 

 

Har du något ytterligare som du vill tillägga? 

 

 

Följdfrågor 

Varför? 
Varför inte? 

Hur?  

När? 
På vilket sätt? 
Kan du ge exempel. 
Kan du utveckla. 
Hur menar du då? 
Vad kan det bero på? 

 

Avslutning 

 

Tacka för medverkan. Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. Fråga om 

det går bra att kontakta deltagaren igen om frågor skulle uppstå.  
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Forskningsetisk bedömning av tillståndsplikt 
Projektansvarig Lena Eriksson (HL Taina Sormunen) 

Titel Akutsjuksköterskors upplevelse av interprofessionell 

simulering 

Program Specialistsjuksköterskeprogram inrikting akutsjukvård 

Datum 2016-10-17 
 

 

Forskningsetiska rådets anteckningar 

Tillståndspliktigt Ja ☐    Nej ☒ 

 

Kommentarer 

Forskningsetiska rådet har bedömt arbetet som inte vara tillståndspliktigt 
då det är ett studentarbete som inte avses att publiceras. Det är dock 
viktigt att studenten diskuterar sitt studieupplägg och vilka etiska 
överväganden och risker som är relevanta då intervjuer kommer att ske 
med studentens kollegor.  

 
Ledamot av forskningsetiska rådet  

Namn  

Maria Kumlin 

Datum 

 2016-11-04 
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