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Sammanfattning 
 
En simulator ger inte bara möjligheten att efterlikna verkligheten, den kan också 
förbättra och förstärka viktig information för den som tränar. Inom medicinsk 
simulatorutveckling är strävan efter att efterlikna verkligheten till fullo mycket 
stark och de möjligheter tekniken ger har i stort förbisetts.  
 
I denna studie lades fokus på de två förbisedda områdena pedagogisk förstärkning 
och spatial kognition. I en experimentell studie undersöktes effekter av införandet 
av ett visuellt pedagogiskt verktyg (förstärkande hjälplinjer) under träning i en vr-
simulator för ortopedisk kirurgi. De erhållna resultaten sattes också i relation till 
deltagarnas spatiala förmåga. 
 
24 läkarstudenter genomgick en timmes introduktion och träning följt av eftertest 
både direkt efter träning och en respektive två veckor efter träning. Resultaten i 
simulatorn gavs genom en objektiv automatgenererad medicinsk poäng, samt även 
genom tid, millimeter fel och självskattning av prestation. Studenternas spatial-
kognitiva förmågor mättes genom två generella intelligenstest. 
 
Resultaten visar på positiva effekter på operationspoäng tack vare hjälplinjerna. 
De som tränar med hjälplinjer presterar lika bra vid alla tillfällen, medan de som 
tränar utan hjälplinjer har en signifikant försämring över tid. Sambanden mellan 
poäng, tid och spatial-kognitiva förmågor är över lag stora. 
 
Implikationerna av studien är att det är kan vara tillrådigt att inkludera 
pedagogiska hjälpmedel för att öka förståelsen och accelerera inlärningen vid 
träning i en medicinsk simulator, samt att ifrågasätta de metoder där enbart ett 
eftertest används för kontroll av inlärning. De i studien tydliga sambanden mellan 
spatial förmåga och inlärningseffekt vid simulatorträning pekar på att detta är ett 
område relevant för ytterligare forskning. 
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1. Inledning 
 
En av de vanligaste operationerna på sjukhus runt om i världen är fixering av 
lårbensfraktur. I Norden är det oftast äldre kvinnor med urkalkat skelett som 
ramlar och bryter lårbenet på en eller flera punkter. Att få en fraktur på kroppens 
största enskilda ben är allvarligt och medför stora risker. Då framförallt äldre 
personer inte klarar av att läka benet genom att ha benet i gips under flera 
månader, måste benet stabiliseras med hjälp av olika former av skruvar och spikar 
så patienten kan röra benet, frakturen till trots. För kirurgen som genomför 
operationen där metallimplanat fixeras i benet krävs mycket övning. Operationen 
är inte av det öppna slaget utan kirurgen måste förlita sig på röntgenbilder som tas 
kontinuerligt under ingreppet. Kirurgen har få möjligheter att lära sig handlagen 
innan den första patienten ska opereras, så steg för steg får läkaren ta över små 
uppgifter och lära sig utifrån den ansvarige kirurgens förevisning. Denna typ av 
träning medför många problem. Framför allt är det alltid patientsäkerheten som 
inte i något läge får riskeras,  vilket medför stor press både på den som ska lära sig 
och den som är ansvarig. Vidare är denna lärosituation både tidskrävande och dyr, 
och bristen på lämpliga patienter medför problem med kontinuerligtet i 
undervisningen. 
 
 

 
 

Figur 1. En fraktur på lårbenshalsen fixeras med hjälp av två 
krokförsedda metallspikar. 

 
 
Inom pedagogiken är det allmänt vedertaget att en stegrande svårighetsgrad 
främjar inlärning i allmänhet. Inom den klassiska, praktiska medicinpedagogiken 
finns det små möjligheter att anamma detta förfarande till fullo utan att riskera 
patientens hälsa. Ingreppet och handlagen i sig är det centrala och ska utföras så 
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bra som möjligt med minsta möjliga risk för komplikationer. Detta är svårt att 
förena med  pedagogiska mål att få pröva, undersöka och lära sig av sina misstag. 
En simulator ger däremot möjligheten till riskfri och kontrollerad träning, där den 
simulerade miljön har en stor fördel mot verkligheten, den är inte verkligheten. En 
simulerad värld är möjlig att förändra, förenkla och avgränsa, det går att utforska, 
pröva och göra fel utan risk för andra människors hälsa. Det är för ovanlighetens 
skull tillåtet att tänja gränser och se effekter av misstag. Den faktiska 
genomslagskraften för den nya tekniken har inom undervisningen varit ringa och 
de flesta simulatorer på marknaden lever inte upp till förväntningarna. Medicinsk 
och kirurgisk träning i simulatorer förekommer, men än gäller de klassiska 
studieprinciperna. Dessa principer har i stor utsträckning påverkat utvecklingen av 
simulator och strävan har alltid varit att försöka vara strikt trogen verkligheten.  
 
I denna studie görs däremot ett försök att kombinera andra idéer än validering 
från den pedagogiska världen med träning på det kirurgiska området. Detta är 
mycket ovanligt. Huvudproblemet som ska studeras är hur en pedagogiskt 
förändrad simulator påverkar träning, inlärning och åtkomst av procedurella och 
motoriska färdigheter i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Undersöks görs även 
individernas spatial-kognitiva förmågor och hur dessa samspelar och påverkar 
prestationen under och efter träning. Vidare avses även att studera graden av 
permanent motorisk inlärning i samband med träningen i simulatorn. 
Delproblemet innebär undersökning av huruvida försökspersonerna blir bättre 
och behåller sina motoriskt intränade förmågor över tid. Detta gjordes genom en 
experimentiell studie med två grupper av läkarstudenter vid tre tillfällen. 
Experimentgruppen fick till skillnad från kontrollgruppen träna på en pedagogiskt 
förändrad simulator. Därefter testades försökspersonerna på sina intränade 
kunskaper direkt efter träning och en gång per vecka under de två följande 
veckorna.  
  
I denna uppsats följer upplägget på klassiskt manér. I det inledande teoriblocket 
redogörs för lärande, kognition och motorik, alla mycket centrala begrepp i 
samband med en simulator för träning av procedurer och handhavanden. Därefter 
följer avsnitt om simulatorer och dess bakgrund och ursprung, främst i samband 
med flygträning, vilket följs av vad som existerar på det medicinska området. 
Avsnittet rundas av med en kortare genomgång av intressanta forskningsstudier 
på området medicinska simulatorer vilket mynnar ut i denna studies centrala 
frågeställningar. 
 
Kapitlet näst i tur behandlar utformning och genomförande av studien, och 
därefter följer resultatblocket i tur och ordning baserat på de olika 
frågeställningarna. Vart och ett av dessa resultatblock diskuteras i 
resultatdiskussionen och summeras i slutdiskussionen där även mer allmäna 
implikationer av studien dryftas. 
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2. Bakgrund 
 

Behovet av att utveckla nya, effektiva och billiga undervisningsformer för 
läkarutbildning är stort. Mycket forskning har gjorts på att utveckla simulatorer för 
träning av komplexa ingrepp inom både kirurgi och medicin. Få har dock försökt 
att utnyttja alla de möjligheter som en simulator kan erbjuda utöver att efterlikna 
verkligheten. Denna studie avser att visa på effekter av något så enkelt som ett par 
hjälplinjer. Kan verkligen ett så litet tillägg som ett par röda linjer förändra hur 
mycket och hur bra vi lär oss en procedur och dess handhavanden? För att ge en 
bakgrund till frågeställningarna kommer detta kapitel att först avhandla lärandets 
natur för att sedan ge bakgrund till simulatorer i allmänhet. Vidare beskrivs den 
medicinska sidan av simulatorteknik och forskningen kring denna. 
 
 

2.1 Teoriblock 1 – Naturliga förutsättningar 
 

Lärandets natur  
 
Att använda en pedagogiskt förändrad simulator gör det onekligen aktuellt att 
fundera över lärandets natur. Säljö (2000) skriver att det svenska skolsystemet idag 
är präglat av Piagets idéer om barn och ungdomars utveckling. Det är viktigt att 
se, känna och upptäcka. Vidare skriver Säljö att fortfarande lever dock 
grundläggande tankar kvar om att kunskap är något som följer regler och 
algoritmer. Utbildningssystemen har av tradition omhuldat de formella 
egenskaperna hos kunskaper och färdigheter vilka är lätta att kontrollera 
(Kjellgren et al. 1993). Denna idé haltar ofta på grund av att kunskap kan ses som 
något intimt kopplat till en situation (Brown et al. 1989, Greeno 1998, Herrington 
& Oliver 1995, Säljö 2000, m.fl.). Relationen mellan kunskapen och verkligheten 
är inte statisk utan varierar mellan olika sammanhang och praktiker. Tanken är 
inte ny utan har traditionellt förekommit inom många olika dicipliner som 
aktivitetsteorier, kunskapssociologi, funktionalism och ekologisk sociologi 
(Clancey 1995). Några av de första att i modern tid sammanfatta och formulera 
teorier omkring pedagogik och lärandets situerade natur var Brown, Collins och 
Duguid. 1989 skriver de att “[Activity] is an integral part of what is learned. Situations 
might be said to co-produce knowledge through activity” (s.253). Artikeln  gav upphov till 
ett pånyttfött område, situerad kunskap och lärande, som Hung (2002) 
sammanfattar med orden “knowledge is fundamentally a coproduction of the mind and 
world” (s.394). Brown et al. (1989) la i sin artikel stor vikt på den kontextuella 
dimensionen av lärande. Kunskapen går inte att separera från den situation och 
den kultur i vilken den är inlärd. Vidare kan det alltså enligt författarna vara värt 
att ifrågasätta till exempel klassrummet och dess situation som en bra 
undervisningsmiljö. De skriver att skolkulturen är unik på det sättet att den skiljer 
sig från både hur vanliga människor lär sig och resonerar till i vardagslag, och hur 
människor i en yrkespraktik lär sig. Finns det till exempel något annat tillfälle där 
den som ställer frågor också vet alla svar, eller där ordningsföljder och andra 
kontextuella ledtrådar avgör vad och hur problemen ska lösas? Herrington & 
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Oliver (1995) påpekar också det faktum att skolans situation är en av få där 
individen ensam ska besitta kunskapen, i en yrkespraktik eller privat utnyttjas 
omgivningen och andra personers kunskap. Brown et al. (1989) skriver vidare att 
elever ofta är väldigt duktiga inom skolans praktik där de kan använda sig av 
skolsituationens alla ledtrådar, men att ett sådant beroende gör kunskapen svår att 
applicera i en verklig situation.    
 
Om vi i bakhuvudet har med oss tanken om att lärande om möjligt bör ske i den 
miljö och på det sätt som kunskapen sedan ska användas, är det värt att fundera 
på teknik som ett komplement till undervisning. Säljö (2000) skriver att nya 
tekniska medier möjliggör för nya former av interaktivitet i undervisningen. En 
dator kan svara och lämna uppgifter utifrån människans önskningar. 
Datortekniken skapar också nya intressanta möjligheter att visualisera saker och 
skeenden ögat vanligtvis inte har någon möjlighet att se. Säljö påpekar vidare att 
om vi jämför något så enkelt som de visuella fördelar ett vanligt diagram har med 
siffror i en tabell, kan vi kanske ana möjligheterna och potentialen av den 
digitaliserade tekniken. Med bland annat avancerade visualiseringar och modern 
haptik kan vi skapa modeller eller simuleringar av verkligheten som är vida 
överlägsen en klassisk textbok. Herrington och Oliver (1995) skriver dock att det 
är möjligt att resonera omvänt. Ett dataprogram eller en simulering kan anses vara 
ytterligare ett steg bort från den verkliga aktiviteten och om det är situerat lärande 
som verkligen eftersträvas är ett dataprogram fel väg att gå. Frågan är alltså om en 
aktivitet i en artificiell värld går att jämföra med verkligheten? Ett svar är att se 
situerat lärande som att kunskap ska läras i en relevant och inte i en abstrakt 
kontext (Greeno 1998). Situerat lärande blir en pedagogisk teknik där det enligt 
Herrington & Oliver (1995) finns ett antal punkter som ska eftersträvas. Lärandet 
ska ske i en autentisk miljö med autentiska uppgifter där roller och perspektiv kan 
förändras. Lärosituationen ska även inbegripa samarbete, tillfällen för reflektion 
och tillgång till en experts stöd, hjälp och förevisningar. Alla dessa punkter utgör 
enligt Hung (2002) grunden för Problem-Baserat Lärande (PBL), ett pedagogiskt 
tillvägagångssätt som enligt författaren anses vara “fundamentally congruent to situated 
cognition” (s.393). 
 

Kognition 
 
I stort sett allt lärande kräver ett visst mått kognition. Precis som PBL förutsätter 
är det är det svårt att förvärva kunskaper utan att förstå och veta vad vi gör. Inom 
kognitionspsykologin har forskningen traditionellt sett varit inriktad på 
problemlösning och långtidsminne. Frågan om långtidsminnet är hur detta 
genereras, vilket enligt Farmer et al. (1999) genom åren har resulterat i en uppsjö 
av olika minnesmodeller. I allmänhet brukar modellerna utgå från att det finns 
något slags kortidsminne eller arbetsminne varifrån information till långtidsminnet 
överförs. Hur detta sen sker är en av de centrala och mycket omtvistade frågorna 
inom kognitionspsykologin. Det permanenta minnet brukar normalt delas i två 
delar, implicita och explicita, som ofta anses vara tämligen oberoende av varandra. 
Implicita (procedurella) behandlar kunskaper och färdigheter som vi kan utföra 
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men inte direkt förklara och explicita (deklarativa) brukar tillskrivas 
faktakunskaper. (Se till exempel Farmer et al. 1999, Sternberg 1999, Smyth et al 
1994, Proctor & Dutta 1995 för utförligare beskrivningar.) Med tanke på att vi 
kan lära oss saker så är det också intressant att studera hur vi glömmer. 
Traditionellt sett är den gällande teorin att för enklare minnen handlar det om 
inferens och/eller avklingning, minnet ersätts eller "upplöses", och för mer 
komplex information handlar det om en omkodningsprocess (Farmer et al. 1999, 
Sternberg 1999, Proctor & Dutta 1995). Dessa modeller för hur vi lär oss bygger 
på en uppfattning om att vårt beteende beror av vårt inre och våra mentala 
representationer av omvärlden. Alltså borde vi kunna förstå lärande om vi bara 
kan förstå hur kunskap är representerat och skapad i hjärnan. De senaste tio åren 
har det uppstått ett alternativ till detta, den situerade kognitionen, där anhängare 
hävdar att de externa representationerna i omgivningen har mycket stort 
inflytande på vår kognition, och detta propagerar bland annat Säljö (2000) för med 
sin vurm för situerat lärande. Det råder egentligen ingen motsättning mellan 
inriktningarna, utan det handlar egentligen om två olika angreppsätt på 
kunskapsproblemet.  
 
Hur nu än kunskapen lagras så vet vi att den gör det. I samband med färdigheter 
och beteenden är det vanligt att beskriva lärandet utifrån kontinuerliga lärokurvor 
eller nivåmodeller. Lärokurvor kan enligt Farmer et al (1999) generellt beskrivas 
utifrån "The power law of practise", ursprungligen formulerad av Newell och 
Rosenbloom. Lagen har formen T = BN-a,, där T är tiden för att genomföra en 
uppgift, B är tiden för första försöket, N är vilket försök i ordningen och a är 
lutningen på linjen, det vill säga inlärningstakten. Ekvationen sägs fungera på en 
mängd av olika prestationsmått och är allmänt vedertagen och väl använd inom 
simulatorforskning (Farmer et al. 1999). Nivåmodeller har varit populära inom 
kognitionsvetenskapen och är antingen två- eller trestegsmodeller. 
Tvåstegsmodeller delar normalt sett processen i autmatiserad och kontrollerad 
informationsbearbetning, där automatiserad inlärning sker snabbt utan eftertanke, 
medan kontrollerad är långsam och aktiv. Trestegmodeller som Fitts & Posners 
från 1967 (i bland annat Proctor & Dutta 1995 och Sternberg 1999) är vanligare 
och inleds med den kognitiva (eller inkodnings) fasen där förståelse och en 
generell modell skapas, följs vidare av fixering (eller association, proceduralisering) 
där kunskaperna fördjupas och sparas. Sist följer ett tillstånd där kunskapen är helt 
proceduraliserad och automatisk. De tre stegen har senare länkats till kognition-
intellekt-faktorer i en teori av Ackerman (1988) där Fitts & Posners modell 
kombineras med Marshalek, Lohman och Snows så kallade Radex-modell från 
1983 (Figur 2 nedan) och bildar Ackermans Modifierade Radexmodell (Figur 3).  
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Figur 2. Radex-modellen av Marshalek, Lohman och Snow. 
När komplexiteten i en uppgift ökar, stiger kraven på 
samverkan mellan olika former av förmågor (g – generell 
intelligens). (Proctor och Dutta 1995, s.310)  
 

 
Den ursprungliga Radexmodellen illustrerar relationen mellan uppgiftens 
komplexitet och människans förmågor. Proctor och Dutta (1995) skriver att 
modellen på ett bra sätt sammanfattar den tidens kunskap genom att se 
prestationen i en uppgift som beroende av komplexiteten i uppgiften och 
personens verbala, visuella och numeriska intelligens. Ju högre komplexitet desto 
mer interaktion krävs mellan de tre kompetensområdena för en god prestation. 
Ackerman (1988) adderade ytterligare en dimension, perceptuell hastighet, 
centrallinjen i Fitts & Posnsers trestegsmodell, och skapade en enligt Proctor och 
Dutta mycket användbar teori där “[the model] can be used to locate abilities important to 
performance across phases of skill acquisition” (s. 311). I denna trestegsmodell har 
respektive nivå av lärandet av en förmåga i tur och ordning att göra med generell 
intelligens, perceptuell hastighet och slutligen psykomotorisk färdighet. I takt med 
att färdigheten förbättras minskar betydelsen av andra generella färdigheter och 
kunskaper, och med automatiseringen ökar vikten av en god psykomotorisk 
förmåga (Proctor & Dutta 1995). 
 
De flesta situationer där vi möter teknik är komplexa och kräver ofta både vana, 
handlag och logiskt tänkande. Att lära sig ett komplext beteende eller komplex 
teknik kan ske med eller utan instruktioner. Utan instruktioner medför ett 
handlingsmönster i mångt och mycket baserat på trial-and-error. Efter en initial 
orientering för att skapa en inre modell av funktioner och sammanhang följer en 
fas av systematisk undersökning. Problematiken ligger enligt Proctor & Dutta 
(1995) i att det råder stor risk för att personen skapar felaktiga sammanhang på 
grund av den ringa information som finns att tillgå. Med instruktioner blir  
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Figur 3. Ackermans modifierade Radex-teori. De olika 
faserna under automatiseringsprocessen kräver olika 
kompetenser. (Proctor och Dutta 1995, s.311) 

 
 
principerna enligt författarna annorlunda. Instruktionerna bygger oftast på att 
försöka skapa en korrekt mental modell av handhavandet och faran i detta ligger 
naturligtvis i hur väl den modell förankras och hur användbar den är. Om den är 
korrekt kan spela mindre roll. En metaforisk instruktion kan fungera bättre än en 
uppgiftstrogen (Proctor & Dutta 1995). På ett teoretiskt plan ligger det stora 
problemet i att veta vad som utgör denna inre modell. Ett ramverk för att förstå 
detta är "the yorked state space hypothesis" presenterad av Payne, Squibb & Howes 
1990 (i Proctor & Dutta 1995). Hypotesen förutsätter att en mental modell måste 
innehålla två olika tillstånd, start- och måltillstånd, samt någon slags koppling 
mellan dessa. De tre delarna måste alla ingå i en framgångsrik instruktion, det vill 
säga god generell kunskap om förloppet, vilket stämmer bra överens med kravet 
på generell kunskap i den tidigare presenterade i Radex-teorin av Ackemann. 
 

Motorik 
 
Med Ackermans modifierade modell i minnet är det intressant att gå vidare med 
motorik. Motorik är ett väl studerat område där vetenskapen precis som ovan är 
tämligen oenig om hur lärande, minne och glömska fungerar. I diskussionerna om 
de teoretiska idéerna kring motorik står ofta två grundperspektiv mot varandra, 
det dynamiska och det motorprogrammerande. (Proctor & Dutta 1995). Det 
dynamiska perspektivet fokuserar på kroppens förutsättningar och lägger 
tyngdpunkten på dessas samverkan med de delar av nervsystemet som ger signaler 
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om förändringar i musklerna. Motorprogrammering fokuserar på den centrala 
kontrollen av rörelser. Ibland är kroppen snabbare än vad hjärnan kan vara och 
det pekar på att vi besitter något slags centralt grundläggande motorprogram som 
styr vår motorik. Det finns fler perspektiv på motorinlärning, men som 
Schumway-Cook & Woollacott (2001) skriver har alla sina för- och nackdelar och 
fungerar olika bra i olika situationer. Det viktiga enligt  Schumway-Cook & 
Woollacott är se motorik som en samspel mellan perception, kognition och 
rörelseapparaten, vilket alltid tar plats i en kontext med person, uppgift och 
omgivning. 
 
Hur lär vi oss då en motorisk färdighet i praktiken? Här finns i stort två olika 
former av inlärning. Icke-associativ inlärning, som syftar på habituering och 
reflexer, och associativ inlärning som inkluderar olika former av betingning och 
förstärkning av beteenden. Den senare mer aktiva inlärningen följer precis, som 
för de kognitiva förmågorna, två- och trestegsmodeller likt Fitts & Posners 
(Schumway-Cook & Woollacott 2001). 
 
På ett mer praktiskt plan har det gjorts mycket forskning på faktorer kring 
motorik och inlärning. Det har bland annat visat sig att det finns ett flertal 
omständigheter kring träningssituationen som påverkar inlärningen, varav de som 
fått mest uppmärksamhet enligt Proctor & Dutta (1995) är återkoppling och 
distribution av träning, men även motivation och trötthet är betydande faktorer. 
Återkoppling kan ske i flera former, dels som vetskapen om resultatet, och dels 
som implicit samt explicit feedbak. Implicit innebär återkoppling via våra sinnen 
och explicit är ett komplement där förklaring till det implicita ges till exempel 
verbalt. (Schumway-Cook & Woollacott 2001) Förutsättningarna för träning av 
motoriska färdigheter är också relativt väl klarlagda där alternativen står mot 
varandra. Komprimerad träning (många repetitioner under en kortare tidsperiod) 
står mot distribuerad träning (repetitioner utspridda över tid). För kontinuerliga 
uppgifter står det klart att distribuerad träning är att föredra. I samband med 
kontinuerliga uppgifter bör noteras att komprimerad träning normal sett ger bättre 
resultat under och direkt efter träning, men vid transfer till en annan uppgift 
påverkar träningen inte resultatet på den nya uppgiften speciellt mycket. Inom 
träningsblocken finns möjligheten att träna konstant på en uppgift eller 
randomisera olika variabler i uppgiften. Forskning har generellt visat på att 
varierad träning ökar möjligheterna till generell kunskap, men det är viktigt att 
påpeka att det ligger inget självändamål i att träna under olika förutsättningar. 
Motoriska uppgifter som i verkligheten inte varierar tränas med fördel utan 
variation. Vidare finns möjligheten att träna i block eller helt randomiserat. 
Forskning har visat på att båda har sina fördelar, men generellt sätt antas att 
randomiserad träning är bättre såtillvida personen har en klar bild av uppgiften. På 
samma sätt går argumentationen kring om hela uppgiften ska tränas eller bara en 
del i taget (Schumway-Cook & Woollacott 2001). Naturligtvis beror inte 
inlärningen enbart av träningens upplägg utan även av individförutsättningar. 
Ålder, erfarenhet, motivation, sömn och trötthet är alla faktorer som det forskats 
kring och dessa variablers påverkan på kirurgi och prestation avhandlas i samband 
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med medicinska simulatorer (se kommande kapitel). Värt att notera är även de nya 
rönen om sömnens betydelse för motorik. Flera studier pekar på att människan 
måste sova för att till fullo tillskansa sig nya motoriska färdigheter (Fischer et al. 
2002, Maquet et al. 2003, Mednick et al. 2002, Mednick et al. 2003, Stickgold et al. 
2000 & Walker et al. 2003).  
 
En annan påverkande faktor som rör sig i gränslandet mellan motorik, kognition 
och perception är människans förmåga att använda sig av spatial kognition. (För 
en översikt av forskning på detta område, se kapitel 8 i Carroll (1993)) I en studie 
av  Dahlbäck et al. (1996) undersöks relationen mellan spatiala förmågor och 
navigation i samband med webbaserad hypermedia, bland annat med hjälp av 
olika tester från Düremann och Sälde-batteriet (DS-batteriet, Psykologiförlaget 
1971). Testen mäter ett flertal olika kognitiva förmågor. Dahlbäck et al. finner att 
det verkar existera två olika spatiala förmågor centrala för navigation, dock utan 
direkt beroende av varandra. En förmåga är kopplad till rumslig orientering i en 
fysisk värld och innebär möjlighet till perceptuell feedback. Den andra förmågan 
relaterar till rent abstrakt mental orientering utan någon som helst hjälp i 
situationen eller omgivningen. Författarna visar på att den senare, men inte den 
första, förmågan korrelerar starkt med den faktiska förmågan till att hitta i 
hypermedia där navigeringen inte stöds av någonting utanför programmet.  
 
 

2.2 Teoriblock 2 - Simulatorer 
 

Bakgrunden inom flygforskning 
 
Syftet med att använda sig av simuleringar inom träning är enligt Proctor & Dutta 
(1995) ”to represent a real situation in enough detail so that a good transfer to the actual system 
is obtained” (s. 286). Enligt detta anser alltså författarna att en enkel definition av 
simulering är att det är något som kan utnyttjas för att påverka prestationen i den 
verkliga situationen. På så sätt kan vi säga att all träning vi utför är någon form av 
simulering (Farmer et al. 1999). Dock skriver Wredmark (2003) om skillnaden 
mellan atrapper och simulatorer. Skillnaden ligger i att en atrapp aldrig kan mäta 
de färdigheter som tränas vilket en simulator alltid på något sätt kan och har 
inbyggt. Proctor & Duttas definition ligger till grund för denna studie, dock med 
den avgränsning som Wredmark gör. En simulator representerar verkligheten 
genom en träningsmiljö där prestationen på något sätt mäts direkt av tekniken. 
 
Flygplanssimulatorer är i stort sett ursprunget för all simulatorteknik. I 
uppslagsverken Net-Lexikon och Free-Definition.com beskrivs att redan runt 
1910 byggdes de första enkla flygplanssimulatorerna, men att inte förrän Link 
Trainer introducerades på marknaden runt 1930 blev träning i simulator mer 
allmän. Link Trainer simulerade till en början enbart rent mekaniska rörelser men 
efterhand inkluderades instrument och navigationsträning. Under 2:a världskriget 
utvecklades flera olika simulatorer, mestadels för nattflygning och bombträning, 
och efter kriget tog den militära flygindustrin definitivt över utvecklingen. Antalet 
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dödskrascher varje år gjorde det förenat med livsfara att vara pilot, så behovet av 
bra träningsmöjligheter var enormt. Genom åren utvecklades mer och mer 
avancerade simulatorer, på 60-talet började datorerna att ta plats i simulatorerna 
och i dagsläget finns möjlighet att flyga vilket flygplan som helst i vilken situation 
som helst. De framsteg som gjorts inom militär flygindustri ligger ofta till grund 
för många andra civila tillämpningar som finns i dag. Skälen till att utveckla 
simulatorer numera är flera enligt Farmer et al. (1999). Som tidigare handlar det 
om att piloten utsätter sig, och andra för fara vid skarp träning. Vidare ger 
simulatorer möjlighet att träna moment och i miljöer som inte finns att tillgå 
under normala omständigheter, och slutligen innebär en simulator att träning kan 
utföras i ett för eleven vanligtvis mycket svåråtkomligt system, som till exempel 
ett stridsutrustat militärflygplan. Ett vidare pedagogiskt argument enligt Farmer et 
al. (1999) är att med en simulator kan verkligheten göras tydligare, viktiga moment 
kan förstärkas, upprepas eller förtydligas. Likaså medger simulatorer ökade 
möjligheter till feedback och efteranalys tack vare alla de konkreta mått som kan 
sparas och analyseras. Under lång tid har det visat sig att träning i flygsimulator är 
ett mycket bra och effektivt sätt att lära sig flyga, om bara relationen till 
verkligheten är den rätta. Transfern är, och har alltid varit, det centrala begreppet 
inom all simulatorträning.  
 
Utvecklingen inom framförallt militär flygverksamhet har länge varit teknikdriven, 
vilket enligt Farmer et al. (1999) inte är av godo. Simulatorer som är dyra och inte 
lever upp till förväntningarna har hört till vardagsmaten. Lösningen är att inte 
fokusera på teknik utan att först analysera och definiera behovet, och utifrån detta 
formulera riktlinjer och principer för träning. Simulatorn i sig kan inte undervisa 
och först efter de två nämnda stegen kan tekniska lösningar diskuteras. Även 
Moody & Elliott (2003) och Herrington & Oliver (1995) observerar att förarbetet 
är en grundsten för all lyckad pedagogisk verksamhet. Vidare pekar Farmer et al. 
(1999) på ett antal risker med all simulatorträning om inte dessa kriterier klargörs. 
Det föreligger stor risk för att de i simulatorn förvärvade färdigheterna inte 
matchar verklighetens krav, att träningen blir antingen otillräcklig eller överdriven, 
och att oklara definitioner kan leda till ineffektiv design och ineffektiva 
simulatorer.   
 
Inom militär träning har länge devisen att "träna som du krigar" varit grundtanken. 
Farmer et al. (1999) pekar på att det finns många tillfällen då det i samband med 
simulatorer kan vara förståndigt att frångå detta. Den som är expert på området i 
verkligheten behöver inte nödvändigtvis vara den som är bäst på att utforma 
pedagogik, leda träning och utnyttja simulatorns alla möjligheter att lära ut 
komplexa kunskaper. Vidare skriver både Farmer et al. (1999) och Proctor & 
Dutta (1995) att det inom flygforskningen har visat sig att en simulator inte 
behöver se ut som verkligheten, bara det råder funktionell ekvivalens. Alltså sluter 
sig författarna till att en enkel (och antagligen billig) simulator i princip kan vara 
lika bra träningsmiljö som en extremt naturtrogen och avancerad simulator, bara 
funktionerna och känslan stämmer överens med verkligheten och den uppgift 
som avses att tränas.  
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Teoretiskt ramverk för kirurgi och medicinska simulatorer 

 
Till skillnad från flygindustrin brottas dess medicinska kusin med två stora 
problem, individförutsättningar och subjektivitet som båda bidrar till en klart mer 
varierande och inte lika väldefinierad arbetsmiljö. En startpunkt kan vara att 
fundera över vad som gör en läkare till en bra läkare. Satava et al. (2003) beskriver 
i en artikel att den mest omfattande och bäst beskrivande definitionen är den som 
The American Council for Graduate Medical Education (ACGME) står för. 
Läkarkompetens delas in i sex delområden: kunskap, patientomvårdnad, 
interpersonella och kommunikativa färdigheter, professionalism, praktikbaserad 
förbättring och lärande, och till sist systembaserad praktik. Precis på samma sätt 
kan också kirurgisk kompetens beskrivas. Inom vart delområde kan vi sedan 
beskriva kompetensen utifrån nivån på prestationen, allt från novis till expert och 
mästare. Det innebär att en kirurg kan vara expert på klinisk kunskap men novis 
på kommunikativa färdigheter. En färdighet är inte heller ett självklart ord men 
definieras av Farmer et al. (1999) som ”a skill is a learned capacity to perform a 
particular activity at a specific level of proficiency” (s.49).  
 
I samband med medicinska simulatorer har det varit, och är fortfarande, populärt 
att prata om Virtual Reality (VR). Definitionen av VR är något som har förändrats 
genom åren. McCloy & Stone (2001) anser att det inte är någon idé att inkludera 
hjälmar, elektroniska handskar och andra modetekniska attiraljer från 80- och 90-
talet i en bra definition av VR, utan det är bättre att se till funktionen. De vill 
beskriva VR som ”a collection of technologies that allow people to interact efficiently with 3D 
computerized databases in real time using their natural senses and skills” (s.912). Coleman, 
Nduka & Darzi (i Gallagher et al. 2001, s 1478) har en annan men tämligen snarlik 
definition av VR där de har valt att frångå kravet på 3D. ”A computer generated 
representation of an environment that allows sensory interaction, thus giving the impression of 
actually being there.” Visionen om att en VR-miljö ska vara en exakt kopia av 
verkligheten är inte längre aktuell. 

 
I den genomgång av medicinska simulatorer som Liu et al (2003) gör, ger 
författarna en klar motivering till varför simulatorer är något som är här för att 
stanna. ”Surgical simulation for medical education is increasingly perceived as a valuable 
addition to traditional teaching methods. Simulators provide a structured learning experience, 
permitting practice without danger to patients, and simulators faciliate the teaching of rare or 
unusual cases” (s. 599). Mer specifikt anser Satava et al. (2003) att vad som kan 
tränas med simulatorer är ren faktakunskap, omvårdnad samt praktik och  
systembaserade kunskaper. Dock verkar inte alla aspekter få lika stor 
uppmärksamhet inom simulatorutveckling. Författarna hänvisar till att kirurgiska 
procedurer är 75 % kognitiva och 25 % tekniska, och ifrågasätter det fokus som 
forskning har lagt på att undersöka och utvärdera kirurgers individuella färdigheter 
på tre tekniska huvudområden, visuellt, perceptuellt och psykomotoriskt. 
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Drivkrafter 
 
Det finns dock fler bakomliggande motiv för att utveckla och implementera 
medicinska simulatorer. Ett av de mest grundläggande är den ekonomiska faktorn. 
Flertalet författare påpekar att det i det långa loppet är kostnadeseffektivt att 
bedriva undervisning med hjälp av simulatorer. En simulator behöver inte 
speciella labb eller komplicerad hantering utan klarar sig förhoppningsvis med en 
del underhåll och tekniska uppdateringar. (Liu et al. 2003, McGaghie et al. 2003) 
Ur en undervisningsekonomisk synvinkel skriver Bridges & Diamond (1999) att 
dagens kirurgundervisning är mycket dyr för samhället. I USA där studien är 
gjord, kostar en kirurgs totala träningstid i operationssalen knappt 50000 dollar 
vilket medför stora kostnader för utbildningsväsendet, och författarna efterfrågar 
därför krafttag för att utveckla fler alternativa studieformer. Nedskärningar, 
effektiviseringar och minskad patienttillgång är också stora drivkrafter av 
utvecklingen inom den medicinska undervisningen (Gordon et al. 1999). Norman 
(2003) pekar dock på ett ekonomiskt motargument som lyder att det kan vara mer 
kostnadseffektivt att köpa ett stort antal alternativa läromedel, till exempel vanliga 
datorer med programvara, för den stora summa pengar som en avancerad 
simulator kostar. På så sätt kan mångt fler studenter få tillgång till snarlika, men 
mindre avancerade träningsmiljöer och det går därmed att ge mer undervisningstid 
per person. McCloy & Stone (2001) skriver att som för all ny teknik är 
utvecklings- och investeringskostnaderna initialt väldigt höga, och till en början 
svårmotiverade. Men att ur ett historiskt-tekniskt perspektiv kommer dock bevis 
för fördelarna, både ekonomiskt och medicinskt, att inom 10 år vara så många att 
det inte längre går att argumentera mot införandet av den nya tekniken i 
medicinpraktiken.  
 
Subjektiva bedömningar av studenternas kunskaper kräver att en expert avsätter 
värdefull och dyrbar tid (Moody & Elliott 2003). När stora pengar är inblandade 
vore det naturligtvis förödande att utnyttja resurserna på personer som blir dåliga 
kirurger. Förhoppningar finns att kunna använda simulatorer som ett verktyg för 
urval. Moody & Elliot (2003) samt Cuschieri et al. (2001) skriver om möjligheten 
till olika former av selektion. Blir inte studenten bra i simulatorn släpps inte denne 
vidare in i operationssalen. Likaså anser Issenberg et al. (2001) och Liu et al. 
(2003) med flera att om simulatorerna går att validera kan dessa även användas för 
att kontrollera och certifiera kirurgisk kompetens på ett enkelt och objektivt sätt. 
 
Undervisningstid är alltså en av de centrala punkterna i argumentationen för 
simulatorer. Dels ur en ekonomisk aspekt, dels ur en pedagogisk aspekt och dels 
ur en säkerhetsaspekt (Felländer-Tsai et al. 2001, Gordon et al. 1999, Issenberg & 
McGaghie 2002, Issenberg et al. 2001, Liu et al. 2003, McGaghie et al. 2003, 
Rattner et al 2001, Roger 2001, Wredmark 2003, m.fl.) De generella argumenten 
är att det blir allt svårare att få tillgång till lämpliga patienter på grund av striktare 
etiska regler och effektiviserad sjukvård. Att med en mentor steg för steg lära sig 
procedurer är inte tids- eller kostnadseffektivt, varken för läkaren eller studenten. 
Även patientsäkerhetsaspekten medför stora problem vid undervisningen då det 
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är tidskrävande och svårt att säkra både patientens hälsa och en effektiv träning 
samtidigt. Inte bara patientens väl står på spel, Issenberg et al. (2001) påpekar det 
faktum att bredvidgång är mycket påfrestande för samtliga parter, inte bara 
patienten. Läkarstudenten har en betydande press på sig att inte misslyckas när det 
väl ges en chans att pröva förvärvade kunskaper, och den ansvarige mentorn står 
även under stor press då det fullständiga medicinska ansvaret för patienten vilar 
på hans axlar. Gör studenten fel är det enbart läkarens fel. (För vidare 
diskussioner om säkerhetstänkande och felhandlingar hänvisas till bland annat 
Berwick & Leape (1999), Reason (1990), Sexton et al. (2000), BMJ 320:2000 och 
Läkartidningen 36:2001.) Praktisk träning är nödvändigt för att kuna lära sig de 
rätta handlagen och procedurerna och samtliga argument leder fram till 
nödvändigheten av att optimera och effektivisera tiden i skarpt läge. Detta bör ske 
genom att med alla tänkbara medel uppnå en hög kompetensnivå för studenten 
innan den mer än observerande bredvidgången tar vid.  
 
I samma takt som datatekniken utvecklas och blir kraftfullare öppnas nya dörrar 
för vad som är möjligt att åstadkomma inom det medicintekniska området 
(Wredmark 2003, Kneebone 2003). Vad som för bara för ett par år sedan ansågs 
utopiskt är idag vardagsmat. Gordon et al (1999) anser att tekniska möjlighter och 
framsteg tillsammans med ekonomi är de två drivkrafterna bakom utvecklingen av 
morgondagens medicin- och kirurgundervisning. Författarna pekar på att 
möjligheterna och tillämpningarna av både simulatorer och multimedia följer 
direkt i spåren av tekniska landvinningar. En typisk vision för vad som väntar i 
framtiden beskrivs av både Satava et al (2003) och Liu et al. (2003). Visionen är 
simulatorer där data specifika för den aktuella patienten kan användas till att 
konfigurera simulatorn till att bli en ”kopia” av den unika operationen som 
kirurgen kommer att ställas inför och enligt Kneebone (2003) existerar till viss 
mån i samband med organoperationer. Det borde alltså kunna bli möjligt att öva 
in nya eller repetera gamla kunskaper om komplexa ingrepp innan de ska utföras 
vilket också Wredmark (2003) påpekar. Att kunna öva en del av operationen i 
taget ser både Issenberg et al (2001) och Kneebone (2003) som en stor fördel. 
Vad mycket få diskuterar är dock de pedagogiska möjligheter som en simulator 
kan erbjuda. Kneebone (2003) tar dock upp detta och påpekar möjligheten till att 
röra sig utanför den normala säkerhetszonen. Att miljön är riskfri medger 
möjligheter till att undersöka och misslyckas på ett sätt som inte är tillrådigt vid en 
klinisk praktik.  
 

Motkrafter 
 
Det talas ofta om att det finns en generell tro att inom den medicinska världen har 
ny teknik svårt att slå igenom på grund av att äldre anställda är teknikfientliga och 
ovilliga till förändring. Belägg för detta är dock svårt att finna i litteraturen, men 
McCloy & Stone (2001) skriver att video och kameror inom avancerad kirurgi 
numera är allmänt accepterat men att fortfarande anser somliga läkare att robotar 
och VR-teknik är nonsens eller rent ut sagt farligt. Vad författarna grundar sina 
uttalanden på är dock oklart. En alternativ förklaringsmodell kan istället vara att 
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de äldre läkarna har sett mycket ny teknik komma och gå, och därför är mer 
försiktiga i att anamma "revolutionerande" undervisningstyper. Issenberg et al. 
(2001) skriver att det dock finns en oro bland många att pedagogiken i samband 
med medicinsk utbildning inte utvecklas i samma takt som tekniken, inte att 
tekniken i sig är problemet. De nya undervisningstyperna är mestadels 
teknikdrivna och det finns stora risker för att pedagogiken blir lidande då det ofta 
inte är samma personer som utvecklar tekniken som ansvarar för undervisning. 
Kraven på medicinsk och teknisk kompetens har ökat snabbare än vad den 
medicinska utbildningen har förändrats (Kneebone 2003, Issenberg et al. 2001).   
 
Det största och kanske viktigaste problemet för dagens medicinska simulatorer är 
huruvida det är möjligt att validera den önskade transfern till en verklig situation. 
Denna transfer är mycket svårtbevisad och endast ett fåtal studier som visar på 
transfer inom det medicinska området har genomförts (Kneebone 2003, 
Wredmark 2003). Inom mer traditionella simulatorområden som framförallt flyget 
skriver Farmer et al. (1999) att det inte föreligger samma problem med transfer då 
flyget erbjuder en tämligen kontrollerad och statisk miljö som är lätt att mäta, 
analysera och jämföra. Någon direkt fara för andra människors liv behöver inte 
föreligga vid valideringsstudier. Ett av problemen med att bevisa transfer ligger i 
att normalt används subjektiva skattningar från observation som ett mått på 
prestation. McCaghie et al. (2003) skriver att det från simulatorerna saknas 
validerade objektiva mått. ”[There is a] lack of reliable and valid measures of educational 
outcomes where data derive from learner responses, not observers ratings” (s. 102) Den 
normala bedömningen inom medicinsk praktik är subjektiv och utgår från 
experters observationer. Denna princip fungerar tämligen bra och är vida 
accepterad inom medicinsk utbildning, vilket ännu inte datagenererade objektiva 
mått är (Kreiter et al. 1999, Liu et al. 2003, Moorthy et al. 2003). Därav råder det 
stor ovisshet om hur väl träning med simulatorer fungerar jämfört med de 
undervisningsformer som används i dagsläget. Simulatorernas automatgenererade 
bedömning är oftast inte sedd att vara jämförbar med en subjektiv 
expertbedömning. (Liu et al 2003, Moorthy et al. 2003)  Vad som dock är viktigt 
att påpeka enligt flera författare (Kneebone 2003, Satava 2001, m.fl.) är att 
simulatorer bara är ett av flera verktyg i mängden. En simulator är och kommer 
aldrig vara något annat än ytterligare ett sätt att träna inför den verkliga 
situationen.  
 
Den teknikdrivna utvecklingen har på samma sätt som inom flygforskning 
påverkat dagens situation och flera författare (Kneebone 2003, Liu et al. 2003, 
Moorthy et al. 2003, Satava et al. 2003 m.fl.) påpekar att det även inom kirurgi är 
ett stort problem att det saknas generella ramverk och riktlinjer och skriver att det 
är oklart vad som definierar begrepp som kirurgisk kompetens och motoriska 
färdigheter, och inte minst hur dessa kan tränas, mätas och värderas på ett 
objektivt sätt. Vilka samband har till exempel tid med kvalité, och rörelseekonomi 
med prestation? Vad som ytterligare motverkar främst flexibilitet och 
implemetering, men även utveckling och kontruktion av simulatorer, är 
avsaknaden av gemensam teknisk plattform (McCaghie et al. 2003, Norman 2003). 
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Ett av de största problemen är dock oförmågan att lära från andra dicipliner och 
redan gjorda framsteg och misstag (Kneebone 2003, Moorthy et al. 2003). Det 
saknas inte kunskap, men förmågan till att vara multidiciplinär är inte alltid väl 
utvecklad. I detta ligger enligt Farmer et al. (1999) en av de stora orsakerna i att 
simulatorer ofta inte når upp till förväntningarna,  ”The main reason is not so much a 
lack of knowledge but a failure to use knowlege gained elswhere” (general introduction, s. 
ix). Även Wentick et al. (2003) påpekar att detta till högsta grad även gäller för det 
medicinska området där forskares oförmåga att vara multidiciplinära och vidga 
vyerna mot till exempel pedagogik är en bidragande orsak till simulatorernas 
tillkortakommanden. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, kunskapen finns 
därute och det gäller att öppna ögonen. 
 
Även om det är svårt att anamma kunskaper från andra dicipliner har det gjorts en 
hel del forskning och utveckling på simulatormrådet. Redan på 60-talet fanns 
anestesisimulatorer och patientdockor, men själva VR-simulatorerna har en drygt 
15 år gammal historia (Satava 2001). Inriktningen sprang ur andra områden där 
teknik för simuleringar var vanligt förekommande (som fjärr- och telestyrning av 
robotor) och detta utvecklades vidare till mer avancerad taktil styrning och VR-
miljöer (Stone 2001). Framsteg inom flygsimulatorer, telestyrning och inte minst 
den framväxande tilltron på robotar, exoskelett, VR-hjälmar och VR-kläder 
skapade under 70- och 80-talet en tro på revolutionerande lösningar inom de 
flesta områden, även det medicinska (Stone 2001). McCloy & Stone (2001) 
beskriver denna tid som en period av stor optimism där inget verkade vara 
omöjligt. I backspegeln kan vi dock se att inte mycket av idéer och uppfinningar 
från denna tid lever kvar.  
 

Dagens medicinska simulatorer 
 
Den nuvarande mer verklighetsförankrade simulatorutvecklingen inom medicin 
har de senaste tio åren blivit en tämligen etablerad vetenskap och industri med 
många olika inriktningar. Först var de verklighetstrogna dockorna och atrapperna. 
Dessa kan idag vara mycket avancerade och kan utifrån datamodeller reagera på, 
samt registrera resulat av olika behandlingar. Dockor finns för utöver 
basundervisning även för akutmedicin, intensivvård och anestesi1 (Fellender-Tsai 
et al 2001). För kirurgi kan vi inom den vetenskapliga litteraturen i stort sett 
urskilja tre områden av simulatorer; nålprocedurer, titthålskirurgi och öppen 
kirurgi (Liu et al. 2003). Det finns dock olika simulatorer som är svåra att föra in i 
denna uppdelning. Allt från ögonoperation till benfrakturer och hjärnkirurgi 
förekommer.   
 
Nålbaserade simulatorer tränar de mycket vanligt förekommande procedurerna 
som inkluderar nålar, katetrar, guideinstrument och små borrar. De har ofta 
begränsad visuell och taktil realism men används flitigt tack vare den låga 
kostnaden och det stora behovet av träning. En av de mest kända simulatorerna är  
 
                                                           
1 ”Okänslighet (i del av) kroppen, bedövning; jmf. narkos” (Lindskog 1999, s. 23). 
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Figur 4. Ett endoskopiskt ingrepp i bihålorna, en form av 
titthålskirurgi. Tränas på bilden i Madigan Endoscopic 
Sinussurgery Simulator (ESS) från Lockhead Martin Inc. 
(Satava 2001, s. 1486). 

 
 
CathSim2 som tränar injektion och katetersättning (Liu et al. 2003). Simulatorer 
för titthålskirurgiska ingrepp utgör den största och mest frekventa gruppen. 
Visuell feedback ges normalt sett vid dessa ingrepp genom små videokameror eller 
fiberoptiska varianter av dessa. Flera faktorer gör dessa ingrepp komplicerade. 
Kirurgen måste anpassa sig till fulcrumeffekten (spegelvända rörelser), samt 
operera utifrån 2-dimensionella bilder på videoskärm och känslan i instrumenten. 
Kombinationen ställer höga krav och gör ingreppen svåra och tidskrävande 
jämfört med öppen kirurgi (Gallagher et al. 2001). Procedurerna kräver att 
kirurgen lär sig handhavandet av instrumenten till fullo och det finns ett flertal 
olika simulatorer som tränar olika ingrepp, vanligtvis vid endoskopiska ingrepp3 
som  laparoskopi4. Enligt Liu et al. (2003) är dessa simulatorer även de mest 
avancerade, då de ofta är mycket detaljerade och med god taktil återkoppling. 
Anledningen till att dessa egentligen tämligen komplicerade ingrepp är de som har 
blivit mest framgångsrika är att de har ett begränsat antal frihetsgrader (Kneebone 
2003). Ingångshålen och (oftast) bukhålan medför en klart begränsad värld att 
utföra ingrepp i. De kommersiellt tillgängliga simulatorerna klarar av att lära ut 
enklare moment som att navigera, gripa, sy och knyta knutar. De har dock 
fortfarande många begränsningar då de inte simulerar samtliga moment vid 
                                                           
2 Immersion Medical Inc., San Jose, USA. 
3 ”Undersökning med endoskop, som har en mängd mycket tunna glasfibertrådar, som leder ljuset från en 
lampa utanför kroppen genom instrumentets böjliga slang ned till spetsen, där linser och prismor sprider ljuset 
och samlar ihop den bild man kan se av det undersökta organet” (Lindskog 1999, s. 89). 
4 ”Metod att med endoskop (titthålskikare) som införs genom bukväggen undersöka och arbeta inne i buken” 
(Lindskog 1999, s. 193). 
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operation vilket Liu et al (2003) anser vara målet. Den öppna kirurgin anges som 
det tredje delområdet. Det är lätt att tänka sig svårigheterna att simulera dessa 
operationer. Frihetsgrader, den visuella återkoplling och den rätta känslan i 
vävnader och ben ställer stora krav och ännu finns inget annat än 
forskningsprototyper på området (Liu et al. 2003, Satava 2001).  
 

Tillämpad medicinsk simulatorforskning 
 
Mycket av de senaste tio årens publikationer på området medicinska simulatorer 
behandlar på ett eller annat sätt frågan om huruvida simulatorer egentligen lär ut 
någonting, och vad de i så fall lär ut. De flesta artiklar presenterar resultat från 
olika experiment och många, men inte alla, är studier på laparoskopisimulatorer. 
Enligt Kneebone (2003) råder det dock brist på bra klinisk forskning på området 
och han skriver “[there is] a fundamental tension between design and evaluation” (s. 273). 
Detta beror enligt författaren på flera variabler som till exempel att tekniken 
utvecklas snabbare än den hinner valideras och att experimentuppställningarna 
därför ofta är små och kortsiktiga. Författaren nämner också 
individförutsättningar som ett problem för validiteten inom denna forskningsgren. 
Med ett litet antal försökspersoner får dessa skillnader stort genomslag. Det har 
inom kirugi forskats en del om just individförutsättningarnas påverkan på 
kirurgisk prestation. Ålder är ett område som har studerats flitigt. Redan 1985 
beskriver Schueneman et al. att äldre kirurger (28-42 år) har lägre motorisk 
hastighet, sämre koordination och är försiktigare i samband med öppen operation. 
Författarna påpekar dock att dessa färdigheter inte är direkt relevanta för 
operationskompetensen utan uppvägs med lätthet av erfarenhet. Vidare beskriver 
de att män presterar bättre än kvinnor med avseende på kirurgisk färdighet, främst 
i samband med självsäkerhet och organisation. Grantcharov et al. (2002) visar 
dock på att denna skillnad inte står att finna vad gäller laparoskopi. Hänthet är en 
annan faktor som rönt mycket uppmärksamhet genom åren. Schueneman et al. 
(1985) undersöker frågan och finner att vänsterhänta har bättre spatiala och 
motoriska förmågor, men ändock presterar sämre på operation. Förklaringen tros 
ligga i att operationsteamet är vana vid att assistera högerhänta och har problem 
med att anpassa sig till felvänd operation. Grancharov et al. (2002) säger sig dock 
visa på att högerhänta har bättre förmågor att genomföra laparoskopi än 
vänsterhänta. Det finns även statistik som tyder på att det är mycket ovanligt med 
vänsterhänta kirurger, medan vänsterhänta inom medicin är lika vanligt 
förekommande som inom resten av befolkningen (Schott & Puttick 1995). En 
ytterligare aspekt som tillskrivits stor uppmärksamhet är frågan om huruvida 
nyttjandet av datorer och i synnerlighet dataspel underlättar och förbättrar 
prestationen vid kirurgiska ingrepp, främst i samband med laparoskopi. 
Grantcharov et al. (2003b) skriver ”It is a general belief that younger surgeons may have 
better skills in lapasoscopy than their elder colleagues, probably because they have been exposed to 
computer games at a young age.” (s.1082). Författarna visar i denna studie att de 
personer med erfarenhet av dataspel har fördel av detta och gör signifikant färre 
fel under en uppgift med laparoskopisimulatorn Mist-VR5. Det är alltså rimligt att 
                                                           
5 Mentice AB, Göteborg, Sverige. 
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anta att det är någon av, eller båda förmågorna som undersöks i Dahlbäck et al. 
(1996) som har tränats och gett upphov till skillnaderna (se även tidigare kapitel 
2.1). 
 
Individförutsättningar till trots har det gjorts mycket forskning kring medicinska 
simulatorer. I dessa refereras ofta till en studie gjord av Seymour et al. (2002) 
(antal försökspersoner i studien, N=16) där författarna visar på att träning i en 
titthålsimulator förbättrar prestationen vid operation. På samma sätt visar 
Hyltander et al. (2002) på dessa effekter (N=24). De angriper problemet genom 
att dela upp jämnbördiga läkarstudenter i experimentuppställning där bara hälften 
får träna på ett ingrepp i en VR-simulator (Mist-VR, resp. LapSim6). Samma 
ingrepp utförs sedan under ordnade former i verkligheten och en oberoende 
expertgrupp får bedömma insatsen. Studenter med VR-träning var snabbare och 
bedömdes som bättre och säkrare, vilket författarna anser visa på en positiv 
transfer från träningssituationen till operationsrummet. 
 
I samband med laparoskopi uppstår ett centralt problem för den som opererar, 
allt blir spegelvänt. När handen rör sig år höger rör sig spetsen av instrumentet åt 
vänster och detta måste kirurgen lära sig. Fulcrumeffekten studeras flitigt och 
Jordan et al. (2000) rapporterar i två studier om effekter på fulcrumeffekten under 
randomiserade bildförhållanden (N=24). Genom att mäta antalet korrekt utförda 
snitt drar de slutsatsen att en VR-simulator (Mist-VR) hjälper kirurgen att 
automatisera sig snabbare till fulcrumeffekten. På ett liknande sätt studerar 
Perkins et al. (2002) hur svårt det är för noviser att använda och anpassa sig till 2-
dimensionella bilder jämfört med 3-dimensionella (N=11). De finner att det är 
problematikskt, men överkomligt, att utföra laparoskopiska uppgifter som att sy 
och manipulera abstrakta föremål i 2-d. Dock påpekar de att det inte verkar finnas 
någon fördel med att först träna med 3-d för att sen byta till 2-d. De intränade 
kunskaperna verkar inte överföras till den svårare uppgiften.   
 
Ett fåtal studier visar dock inte på dessa samband. Ahlberg et al. (2001) låter en 
grupp studenter (N=29) träna laparoskopins grunder i simulator för att sedan 
utföra ett ingrepp på en gris. Gruppens prestation med avseende på tid, 
rörelseekonomi och gjorda fel skiljer sig dock inte nämnvärt från en kontrollgrupp 
och författarna sluter sig till att förebyggande träning i den aktuella simulatorn 
(Mist-VR) inte har direkt positiv effekt på prestationen vid en verklig operation.  
 
Att studera lärokurvor är ett annat sätt att visa på positiva effekter av träning. 
Ström et al (2003) använder sig även de av en laparoskopisimulator (Procedicus 
KSA7) och rapporterar mycket positiva resultat i samband med studiet av 
lärokurvor för tid, rörelseekonomi och poäng (N=15). Förbättringen efter en 
timme är stor för samtliga deltagare och författarna anser att detta stöder tesen att 
simulatorn är ett bra pedagogiskt verktyg och bör införas i undervisningen av 
endoskopi. Året efter presenterar samma forskargrupp ytterligare resultat från 
                                                           
6 Immersion Medical Inc., San Jose, USA. 
7  Mentice AB, Göteborg, Sverige. 
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studier på nämnda simulator (Ström et al. 2004). De visar på att träning i en annan 
liknade endoskopisimulator (Mist-VR) inte förbättrar prestation i Procedicus KSA 
nämnvärt. (Se även Schijven & Jakimowicz, 2004, för liknade studier av 
lärokurvor på Xitact LS 5008, laparoskopisimulator.) 
 
På samma spår är Ali et al. (2002) som visar på resultat där alla noviser (N=27) 
som tränar i en laparoskopisimulator av samma typ som i studien av Seymour et 
al. ovan förbättrar sig avsevärt med avseende på en poäng baserad på 
rörelseekonomi, tid och fel. Intressant i deras studie är att de visar på att en 
svårare uppgift under träning ger långsammare lärokurva och sämre prestation 
under själva träningen, men vid direkt eftertest är den svårare gruppen signifikant 
bättre. Författarna anser att detta visar på att mer utmaning under träning ger 
bättre slutresultat. De besvarar dock inte frågan varför det är på detta vis. 
 
Ett av de stora problemen med simulatorer är som sagt att validera dem. 
Lärokurvor är som tidigare nämnt ett sätt att validera, vilket också bland annat 
Gallagher et al. (2001), Gallager & Satava (2001) , Grantcharov et al. (2003) och 
O´Toole et al. (1998) utnyttjar. De visar på skillnader i både fel och 
rörelseekonomi och lärokurvor för desamma mellan experter, nya kirurger och 
noviser. Studierna visar på att träning av laparoskopi i simulator (Mist-VR, och 
BDI9 vid studien av O´Toole) är känsligt nog för att differentiera mellan dessa 
grupper, vilket är som förväntat under förutsättning att simulatorn och uppgiften 
fungerar.  
 
Inte alla studier görs på laparoskopissimulatorer. Ameur et al (2003) visar i en 
studie (N=20) på en simulator för bronkoskopi10 (AccuTouch11) att kontexten kan 
ha en avgörande roll för vad den som tränar lär sig. De visar på tendenser att en 
verklighetstrogen miljö påverkar främst omdömet medan en avskalad miljö 
främjar handhavandet. 
 
I en studie (N=25) av Tillander et al. (2004) studeras och utvärderas för första 
gången en virtuell lårbensfrakturssimulator (TraumaVision12). Resultaten ges i 
form av en viktad medicinsk poäng som tar hänsyn till tid, precision och 
röntgenstrålning, och i denna studie visar den på att experter lyckas bättre än 
noviser vilket talar till simulatorns fördel. Samtliga försöksdeltagare har dock 
positiva lärokurvor vad avser poäng.  
 
Ett fåtal studier har gjorts på pedagogiskt förändrade medicinska simulatorer. 
Yang & Kim (2002) rapporterar om ett system kallat Just Follow Me13 som arbetar 
utifrån att novisen ska härma en experts rörelser i en VR-simulator. Novisen ser 
vad experten gör och försöker följa efter med sina egna verktyg. Författarna 
                                                           
8  Xitact SA, Lausanne, Schweiz. 
9 BDI, Boston Dynamics Inc., Boston, USA. 
10 ”Endoskopisk inspektion av luftrörsslemhinnan” (Lindskog 1999, s. 47). 
11 Immersion Medical Inc., San Jose, USA. 
12 Melerit Medical AB, Linköping, Sverige. 
13 Okänd tillverkare. 
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skriver att resultaten för novisen från denna typ av träning är minst lika bra, och 
ibland bättre än normalt. Även Feygin (2003) och Feygin et al. (2002) har visat på 
dessa effekter av guidning, och då särskilt i samband med den temporala aspekten 
av ett ingrepp. Skillnaden är dock att de har gått ett steg längre och inte bara gjort 
guidningen visuell utan även taktil genom en viss kraftåterkoppling.  
 
I en artikel av Satava (2001) nämns att det i en simulator, Madigan ESS14, för 
sinuskopiskt ingrepp15 finns en inställning för att i den tredimensionella bilden 
tillföra cirklar på rad vilka skapar en guidning till rätt position, se figur 5 nedan. 
Idén kommer från militärflyget där terrängkonturer och inflygningsbanor förstärks 
och ritas upp på pilotens navigationsutrustning. Att just denna simulator lånar 
teknik från flyget är inte konstigt då det är flygplanstillverkaren Lockhead Martin 
som står för utvecklingen. Simulatorn har inte bara visuell guidning utan även 
auditiv guidning och inkluderar tre olika träningsnivåer. En för nybörjare och 
grundläggande färdighetsträning, en mer komplex modell för mellannivån 
förstärkt med visuell och auditativ hjälp, samt ett experttillstånd utan någon som 
helst hjälpfunktion. 
  
 

 
 

Figur 5. Ringarna utgör en visuell guidning för endoskopet i 
Madigan ESS (Satava 2001, s.1486). 
  
 

Weghorst et al. (1998) visar på att simulatorn klarar av att differentiera mellan 
experter och noviser, både med avseende på objektiva mått som tid och fel, och 
subjektiva expertutvärderingar. På liknade sätt visar Edmond (2002) i en studie 
(N=10) att färdigheter tränade i simulatorn initialt ger utslag vid en verklig 
operation i samband med både subjektiva skattningar och objektiva mått. 
 

                                                           
14 Lockhead Martin Inc., Bethseda, USA. 
15 ”Sinus – utbuktning, hålrum” (Lindskog 1999, s. 314). I detta fall bihålor och näsgångar (förf.). 
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2.3 Sammanfattning och frågeställningar 
 
Simulatorer har fått ringa inflytande på medicinsk utbildning och ett av skälen 
anges bland annat av Kneebone och Issenberg et al. till att den pedagogiska 
aspekten brister (se sida 18). Detta område är försummat och det råder brist på 
bra forskning om medicinska simulatorer ur en annan pedagogisk synvinkel än 
validering av simulatorer vars enda pedagogiska förändring är ökad realism. 
Människans grundläggande förutsättningar för att lära sig kräver dock inte att 
situationen är verklighetstrogen från första början. För att skapa förståelse och 
öva handlag kan det vara en god idé att underlätta inlärningssituationen och 
minska arbetsbelastningen under grundträningen. 
 
Det är även mycket ovanligt med studier av de kognitiva förmågor som enligt 
Satava et al. (se sida 16) utgör en mycket stor och förbisedd del av kirurgisk 
kompetens. I samband med ortopedisk kirurgi ställs höga krav på rumslig 
uppfattning då röntgenbilder levereras 2-dimensionellt. Detta ger ytterligare en 
anledning till att undersöka försökspersonernas individuella förutsättningar för 
främst spatial kognition och hur dessa påverkar utgången av träning och tester.   
 
I denna studie läggs alltså inte fokus på validering utan på de två förbisedda 
områdena pedagogisk förstärkning och spatial kognition. Rent konkret har en 
modifiering av en ortopedisk kirurgisimulator använts i en klassisk 
experimentstudie. I simulatorn har möjligheten att träna med pedagogiska stöd 
jämförts med den standardmässiga uppställningen. 
 
De frågeställningar som experimentet avser att ge svar på är som följer. 
 

1. Vilka effekter på inlärning och prestation ger träning i 
den pedagogiskt förändrade simulatorn?  

 
2. Vilka samband finns mellan individens spatial-kognitiva 

förmågor och  inlärning samt prestationen i simulatorn? 
 

3. Vilka andra individfaktorer, om några, påverkar inlärning 
och prestation? 
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3. GENOMFÖRANDE 
 

3.1 Material 
 
Studien genomfördes på lårbensfrakturssimulatorn TraumaVision16 tillverkad av 
Melerit Medical i Linköping. Simulatorn använder sig av VR-teknik och består av 
programvara för en standardutrustad PC, en Phantom-arm (taktil 
forcefeedbackarm från Sensable Technologies), med tillkopplat borrhandtag, 
högtalare samt två fotpedaler för röntgenstyrning. Dessa komponenter klarar av 
att simulera operationens alla centrala sinnesintryck förutom doft. TraumaVision 
inkluderar ett flertal olika frakturscenarion på femur17, bland annat distal fraktur18 
och cervikal fraktur19, med tillhörande behandlingsprocedurer. I denna studie 
genomförs operation av cervikal femurfraktur enligt rekommendationer från 
Swemac Ortophaedics som tillverkar de metallimplanat (Hansson Hook Pin) som 
fixerar frakturen. Operationen utgörs av i stort sett fem olika steg. Först borras en 
guide mycket exakt in i benet. Denna utgör utgångspunkt för de två kommande 
spikarnas läge i femur. Utifrån guiden borras sedan hål i femur för den distala 
respektive proximala20 spiken. Borrarna avlägsnas och lagom långa spikar förs in i 
hålen och fixeras. Dessa håller samman och stabiliserar brottet under 
läkningsprocessen och får därefter oftast sitta kvar för framtida förstärkning.  
 
 

 
 
Figur 6. Borrning för den proximala spiken 
(TraumaVision, orginalgränssnitt)  

                                                           
16 ”Trauma – yttre skada, sår, våldsåverkan” (Lindskog 1999, s. 361). 
17 ”Lårben” (Lindskog 1999, s. 101). 
18 ”Distal - ytterst, bort från centrum el. ursprung” (Lindskog 1999, s. 76). 
19 ”Cervikal – som hör till hals el. halsformig bildning” (Lindskog 1999, s. 54).  
20 ”Proximal – innerst (som ligger) närmast bålen el. utgångspunkten, motsatsen till distal” (Lindskog 1999, s. 
279). 
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Allt arbete under operationen sker med hjälp av röngen ur två olika vinklar vilka 
tillsammans ger kirurgen möjlihet att konstruera en tredimensionell uppfattning 
om var denne ska placera guide och spikar (se figur 6 ovan). 
 
Tillverkarnas idé är att försöka använda den dyrbara tid som studenten sitter vid 
simulatorn så effektivt som möjligt och den är därför helt inriktad på momenten 
borrning och spiksättning, även om det finns möjlighet att börja tidigare i 
operationen och bestämma snittets position. Principen är att den som tränar ska 
kunna repetera om och om igen, utan att störas av intruktioner och andra 
fördröjande inslag. Simulatorn ger dels feedback i form av en omfattande 
resultattavla med givna toleranser och aktuella presterade mått, och dels genom en 
operationspoäng. Samtliga data från slutförda operationer sparas automatiskt i en 
för var försöksperson unik log-fil som rymmer måttangivelser för alla borrningar, 
spiksättningar, tider och misslyckade försök. Poängen grundar sig på dessa data 
och toleranser samt medicinska felviktningsalgoritmer givna av Swemac 
Ortophaedics. Poängen är på så sätt mycket beroende av kunskap i kombination 
med handhavande, vilket leder till att mycket små avvikelser från toleranserna kan 
få omfattande konsekvenser för slutpoängen. Precis som i verkligheten är det 
därför svårt att genomföra en perfekt operation.  
 
 

 
 

Figur 7. Grunduppställning för TraumaVision. Borrhandtaget 
är kopplat till en Phantom-arm och operationen visas på en 
vanlig datorskärm.  
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Poängalgoritmen har använts i undervisning under flera år och även i 
vetenskapliga studier (se Tillander et al. 2004) och spänner från 0 till 48 poäng. En 
poäng över 45 ges av simulatorn omdömmet mycket bra och över 47 utmärkt. En 
poäng över 40 nås oftast efter två till fyra operationer, men att nå 45 kan ta 
mycket lång tid för somliga. 
 
I studien användes en något förändrad version av simulatorn, med bland annat 
möjligheten att inkludera hjälplinjer i texturen och avsaknad av ångerknapp (se 
figur 8). Hjälplinjerna utformades av Melerit Medical utifrån toleranser givna av 
Swemac Ortophaedics. Hjälplinjerna avser främst att underlätta för den inledande 
guidesättningen vad avser vinklar och avstånd, men även för de senare distala och 
proximala borrningarna. Linjerna var i sammanhanget en nykonstruktion och har 
aldrig tidigare använts i studier eller undervisning. Hjälpfunktionen i sin helhet är 
möjlig att slå av och på i vilket skede av operationen som helst. Efter pilotstudier 
skedde en smärre förändring av hjälplinjerna. De linjer som markerar fysiska 
avgränsningsytor (femur, broskytor) blev streckade istället för heldragna. Detta för 
inte helt dölja underliggande visuella ledtrådar, men även för att differentiera dem 
mot linjer utan direkt fysisk förankring i texturen (vinkeltoleranser).    
 
 

 
 

Figur 8. Gränsnittet i TraumaVision med hjälpfunktionerna 
synliga (i orginal rödfärgade). 

 
 
För att mäta spatialkognitiva förmågor användes två test, Figurritning och 
Handprovet. De två testen är en del av DS-batteriet (Psykologiförlaget 1971) och 
ger en uppfattning om försökspersonernas visiospatiala förmåga. Handprovet 
testar genom mental rotation av händer den rent abstrakta delen av spatial 
kognition. Figurritningens kopiering av abstrakta mönster innebär en förankring 
och en återkoppling i verkligheten och på så sätt skiljer sig testen åt. Båda 
förmågorna har som tidigare nämnt visat sig ha starka samband med konsten att 
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navigera, bland annat i hypermedia. Testen är etablerade och vanligt 
förekommande i Sverige (se tidigare avsnitt 2.1).  
 
För operationsinstruktionerna användes de officiella manualerna, dels tillverkarens 
simulatormanual och dels spiktillverkarens operationsmanual. Vidare användes 
skärmdumpar från simulatorn, ett lårben i plast och en tunn stålwire 
symboliserandes guideborren. Vid distraktionsuppgiften (se nedan och Bilaga 2) 
användes ungefär 120 enkla, varierande aritmetiska uppgifter för vilka svar skulle 
antecknas. 
 
 

3.2 Praktiskt genomförande 
 
Tjugofyra läkarstudenter (11 kvinnor) med en medelålder av 25 år, från termin 3 
och uppåt (medel 6) deltog frivilligt och utan ersättning i experimentet. Dessa 
ansågs ha tillräckliga förkunskaper för att kunna förstå och tillgodogöra sig 
träningen i simulatorn på ett bra sätt. Studenterna har alla läst de anatomiska 
grunderna och är åtminstone introducerade till den grundläggande radiologin. 
Framförallt studenter som genomfört sin ortopedplacering (termin 8) var väl 
insatta i situationen. Läkarstudenter som tidigare deltagit i studier med 
TraumaVision var inte tillåtna att delta i experimentet, ej heller studenter med 
sömnstörningar på grund av sömnens betydelse för motoriska färdigheter (se 
avsnitt 2.1). Gruppindelning skedde slumpmässigt, men på grund av ett initialt 
frånfall inkallades ytterligare fyra försökpersoner för att behålla jämvikt vad avser 
kön och termin i grupperna. Samtliga deltagare fullföljde sedan experimentserien.  
 
Individerna i de två grupperna av läkarstudenter besökte simulatorn vid tre 
tillfällen. Vi första besöket fick experimentgruppen till skillnad från 
kontrollgruppen träna på en pedagogiskt förändrad simulator. Därefter testades 
försökspersonerna på sina intränade kunskaper. Första besöket tog mellan 90 och 
100 minuter. På denna tid genomfördes introduktion cirka 30 minuter, träning 45 
minuter och tester samt frågeformulär under resterande tid. Tidsåtgången bygger 
på noggranna förstudier med både läkarstudenter och totala medicinska noviser. 
Tiden för att genomföra testen vid besök 2 och 3 översteg aldrig 30 minuter. På 
grund av schematekniska begränsningar för både läkarstudenterna själva och för 
testutrustningen, tilläts antalet dagar mellan besöken att variera. Önskvärt antal 
dagar mellan besöken var på grund av begränsad simulatortillgång 6-8 dagar. 
 

Besök 1 
 
Försökets inleddes med praktiska detaljer, samt ett formulär med generella frågor 
angående ålder, kön, termin, hänhet, önskan om att bli kirurg, eventuella 
sömnstörningar, VR-erfarenhet och till slut vad och hur mycket dataspel de spelar 
nuförtiden och hur mycket de spelat genom åren (se bilaga 3 och 4 för samtliga 
formulär). Därefter följde en kort introduktion och genomgång av den aktuella 
frakturen. Tillvägagångssättet för operation förevisades av försöksledaren med 
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hjälp av tidigare nämnt material. Den officiella manualen från Melerit Medical 
lästes också igenom, och kritiska moment och avstånd under operationen 
påpekades. När försökspersonen förstått operationen i stort och den inledande 
guidesättningen i detalj introducerades denne till simulatorn för en kort ”pröva-
känna” stund. Detta för att framförallt låta försökspersonerna komma över 
förvåning och obehagskänsla inför fenomenet taktil feedback. Operationen i 
simulatorn förevisades av försöksledaren i sin helhet och alla centrala moment 
samt tillhörande måttangivelser påpekades. Även resultatgivningen gicks igenom 
och förklarades i detalj. Existensen av hjälplinjer avslöjades inte för någon. 
 
Innan träning genomfördes ett enkelt motoriskt test för att skapa en 
”färdighetsbaslinje”. I vardera lateral21 respektive anterior22 vy visades ett siktkryss 
(se figur 9 nedan). Uppgiften för försökspersonen var att sikta på båda kryssen, 
borra in guideborren en gång och träffa mitt i kryssen. Det klargjordes för 
försökspersonerna att testet inte påverkades av medicinska omdömmen. Av vikt 
för testet är enbart millimeter avvikelse i respektive vy och tidsåtgång. Testet 
genomfördes två gånger med kort mellanrum där borrvinkel in fick behållas 
mellan de båda försöken. Avvikelser och tid för respektive försök noterades. 
Testet följdes av ett skattningsformulär vars frågor behandlade bland annat 
prestation och säkerhet i situationen (se även bilaga 3 och 4).  
 
 

 
 

Figur 9. Gränssnittet i TraumaVision med siktkryssen för 
motoriktesten aktiverade (i orginal rödfärgade).  

 
 
Träningen var bestämd till att vara minst 40, men inte mer än 45 minuter lång. 
Försökspersonerna informerades om att de fick lägga upp träningen som de själva 

                                                           
21 ”Belägen åt el. vid sidan, ej i mitten” (Lindskog 1999, s. 194). 
22 ”Främre” (Lindskog 1999, s. 25). 
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fann bäst utifrån det faktum att träningen skulle följas av ett test med samma 
lårben, på hela operationen, där målet var att få så hög slutpoäng som möjligt. 
Utformningen av testuppgiften efter träning gav inte många alternativ då 
simulatorn  i sin aktuella form bara erbjuder ett ben att operera på. Att försöka 
förändra vinklar och vyer på benet ansågs av Melerit Medical inte vara tillrådigt då 
dessa variationer inte finns i verkligheten. Då testuppgiften sattes till att vara 
samma som träningsuppgiften skapades ett följdproblem för 
experimentuppställningen. Närvaron av hjälplinjerna för experimentgruppen gör 
att denna grupp ställs inför en ny uppgift vid testen, vilket inte kontrollgruppen 
gör. Detta är inte önskvärt och lösningen var att efter 30 minuter ge 
försökspersonerna möjligheten att stänga av och sätta på hjälplinjerna efter eget 
behag. Experimentgruppen informerades vidare om att det efterföljande testet 
skulle ske utan tillgång till hjälplinjer.  
 
I simulatorutrustningen ingår normalt sett två fotpedaler. Dessa styr 
röngenstrålningen för respektive anterior och lateral vy. Svårigheten för 
pilottestarna att genomföra operationen med dessa pedaler var mycket stora. 
Kraven på öga-hand-fotkoordination är höga och kräver enligt kirurger ofta 
mycket träning. Därför beslutades på grund av nämnda svårigheter och den 
begränsade tidstillgången att pedalerna skulle exluderas ur studien. Vidare fick 
försökspersonerna också veta att under träning förekom ingen dataregistrering 
och att röntgenstrålningen som sagt alltid är påslagen för båda vyer. Dessa 
förhållanden klargjordes tydligt. Under försökspersonens första träningsoperation 
fick denne obegränsad verbal hjälp, därefter enbart på förfrågan.   
 
Testuppgiften var som tidigare nämnt identisk med träningsuppgiften och 
försökspersonerna fick efter distraktionsuppgiften genomföra hela proceduren på 
samma lårbensfraktur ännu en gång. Nu med huvudmål att få så bra poäng som 
möjligt utan någon som helst hjälp från försöksledaren. Tid respektive poäng 
noterades, övriga data lagrades automatiskt. Testet följdes av ett fråge- och 
skattningsformulär. Utöver de frågor och skattningar som kontrollgruppen gjorde, 
fick experimentgruppen besvara frågor rörande pedagogik och hjälplinjer. De 
kvalitativa frågor som ställdes var avsedda att försöka fånga upp och förklara 
eventuella avvikelser i materialet. Likt motoriktestet före träningen genomfördes 
även ett motriktest efter träning. Åter noterades avvikelser och tid för respektive 
försök. Testet följdes som tidigare av ett fråge- och skattningsformulär. 
 

Besök 2 och 3 
 
Tillfällena inleddes omgående med att försökspersonerna fick genomföra ett 
motoriktest på precis samma sätt som vid första besöket. Samma siktkryss och 
mätmetoder användes. Testet följdes av ett fråge- och skattningsformulär som var 
i det nämaste identiskt med tidigare formulär. Vid besök 2 genomfördes 
Handprovet. Antal rätt och tid bokfördes. På samma sätt genomförde 
försökspersonerna Figurritning vid besök 3.  
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Slutligen genomfördes åter hela operationssimuleringen precis som inlärt under 
träningen. Försöksledaren svarade i princip inte på frågor från försökspersonen, 
utan denne hade endast manualerna till sin hjälp. Ingen möjlighet till uppvärmning 
eller omstarter gavs. Tid respektive poäng noterades. Testerna följdes likt tidigare 
av fråge- och skattningsformulär. 
 
 

3.3 Experimentsammanfattning 
 
Design 

Två grupper, experiment och kontroll, testades vid tre tillfällen, varav 
första inkluderade träning. 

 
Datainsamling 

Under april och maj månad insamlades resultat från sammanlagt 24 
träningstillfällen och 72 stycken testomgångar i simulatorrummet vid 
Studentavdelningen på Ortopeden vid Linköpings Universitetssjukhus.  

 
Deltagare 

24 högerhänta läkarstudenter från temin 3 och uppåt (medel 6), med 
medelålder på 25 år. Av dessa var 11 kvinnor. 

 
Teknisk utrustning 

Simulator (TraumaVision) med två olika utföranden, med och utan 
hjälplinjer. 

 
Material 

Frågeformulär och distraktionsuppgift (se bilaga 2), manualer, höftben i 
plast, skärmdumpar från centrala moment under operationen. 

 
Procedur 

Vid besök 1 genomfördes i tur och ordning: introduktion, generellt 
frågeformulär, genomgång av operationen, motoriktest, frågeformulär 
angående motoriktestet, träning 40-45 minuter (med eller utan 
hjälplinjer), distraktionsuppgift 3 minuter, test på hela operationen, 
frågeformulär angående operation, motoriktest och slutligen 
frågeformulär angående motoriktestet. 
 
Vid besök 2 genomfördes: motoriktest, tillhörande frågeformulär, 
spatial-kognitivt test (Handprovet), test på hela operationen och 
tillhörande frågeformulär.  
 
Vid besök 3 genomfördes: motoriktest, tillhörande frågeformulär, 
spatial-kognitivt test (Figurritning), test på hela operationen och 
tillhörande frågeformulär. 
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4. Resultat 
 
Studien gav omfattande resultat som kommer att presenteras på följande sätt: För 
att lägga en grund för resultaten och analysen behandlas först eventuella initiala 
skillnader mellan grupperna. Sedan följer ett avsnitt för effekter av hjälplinjerna 
och därefter de eventuella samband som finns mellan spatialkognitiva förmågor 
och prestation. I detta kapitel inkluderas även frågan om hjälplinjernas samverkan 
med dessa individförutsättningar. Därefter följer övriga resultat under vilket bland 
annat ålders- och könseffekter analyseras. 
 
I kapitlet utgörs alla, om inte annat anges, presenterade resultat av beräkningar 
gjorda med variansanalys23. Korrelationer avser Pearsons produktmoment-
korrelation. Alla signifikanser i texten är oriktade då skillnader i någon viss 
riktning aldrig antas. Resultaten i sin helhet står att finna i Bilaga 2.  
 
Data insamlade efter träning benämns besök 1, 2 och 3. Operationspoäng har i 
denna försöksuppställning ett maxvärde vid 48 poäng och från detta värde 
minskas poängen i takt med att fel utförs. En operation är i princip inte godkänd 
om inte maxpoäng uppnås, men de millimetersmå toleranserna gör att även 
professionella kirurger har mycket svårt att nå denna nivå (Se tidigare avsnitt 3.1). 
Operationstid har inget maxvärde men efter 400 sekunder börjar operationspoäng 
att dras, vilket dock är mycket ovanligt för personer som har förstått hur 
operationen ska utföras.  
 
Vid motoriktesten beräknas resultaten ibland även utifrån 4 tillfällen. I text och 
tabeller benämnda pre (-träning), och besök 1, 2 och 3. I diagram benämns de 
tillfälle 1 till 4. I tabeller utgör “Prest.” medelvärdet av försökspersonens två 
skattningar av sin egen prestation. Vidare innebär “Säker” att tre subjektiva 
självskattningar i samband med motoriktesten slås samman till ett medelvärde. De 
tre skattningarna behandlar hur lätt det är att hitta en bra punkt och vinkel, hur 
säkert handhavandet av borren är och huruvida fösökspersonen inte behöver 
fundera över handmotoriken. “Tid” är medelvärdet av respektive tillfälles två 
försök. “Fel” är medelvärdet för de fyra felavvikelser som görs vid varje tillfälle. 
För prestation, tid och felavvikelse används rådatavärden vid de statistiska 
beräkningarna. I samband med skattad säkerhet grundas beräkningarna på 
medelvärdet av de tre skilda skattningarna.  
 
I denna studie vägs inte resultaten från de spatialkognitiva testen samman på 
grund av att det är intressant att se vilket test som korrelerar mest med olika 
variabler. Testen speglar som tidigare nämt två olika sidor av spatial kogntion, den 
rent abstrakta och den i situationen förankrade (se kapitel 2.1). Med separerade 
mått ges också möjligheten att studera huruvida de samspelar eller ej. I analysen 

                                                           
23 Datamaterialet analyserades med hjälp av SPSS 12.0 på de sätt som Edlund (1995) och Aronsson (1999) 
rekommenderar. Analysmetoder utgick från Barlow & Hersen (1984), Franklin et.al. (1997), Pedhazur & 
Schmelkin (1991) och Shadish et.al. (2001). 
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används råpoängen för respektive test, inte den omvandlade staninepoängen, då 
det i Psykolgiförlaget (1971) i samband med Figurritning saknas omvandlingstabell 
till staninevärden för studenter. Istället skulle omvandlingstabellerna för 
”mellansvenskt genomsnitt” användas vilket kan antas vara mindre passande för 
gruppen läkarstudenter med sina överlag mycket höga grundpoäng. 
 
Variabeln spelerfarenhet utgår från en oberoende subjektiv bedömning av de 
anteckningar försökspersonerna gjort på frågorna om vad och hur mycket 
dataspel de spelar och har spelat. Alla spel som enligt Melerit Medical kan tänkas 
ha relevans för simulatorn togs i åtanke24. Erfarenheterna skattades på en skala 
från 1 till 10, där 1 motsvarar absolut ingen erfarenhet och 10 motsvarar många 
års erfarenhet av alla relevanta typer av spel. Ingen av försökspersonerna klassades 
till 10 enligt den oberoende experten från Melerit Medical. 
 
Bortfall ersattes med medelvärdet för aktuell observation enligt teorier ur Yaffe & 
McGee (2000). En tidsangivelse för ett motriktest innan träning har plockats bort 
och ersatts på grund av ett missförstånd mellan försöksledare och försöksperson. 
Två extremt avvikande värden (mer än 4 standardavvikelser från medel) för 
Handtestet har ersatts. Två skattningsfrågor angående säkerhet i samband med 
operation har utgått på grund av tvetydighet. Variabeln hänthet används inte i 
beräkningarna på grund av att samtliga försökspersoner var högerhänta. De 
kvalitativa data som samlades in lämnas därhän på grund av frånvaron av nya och 
intressanta kommentarer. 
 
 

4.1 Var experiment- och kontrollgrupp lika innan träning? 
   
För att fastställa att det slumpvisa urvalet och gruppindelningen har fungerat och 
förhindrat initiala gruppskillnader genomfördes ett antal analyser. Med tvåsidigt 
oberoende students t-test, testades för skillnader mellan experiment- och 
kontrollgruppgrupp, och det föreligger inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna vad avser ålder, termin, hänthet, och spelerfarenhet. Antalet 
träningsrepetitioner och antalet dagar mellan besöken är också lika mellan 
grupperna (se vidare Tabell 1). Innan träning finns även inga skillnader mellan 
experiment- och kontrollgrupp i samband med motoriktesten vad avser tid (41 
resp. 37 s.), millimeter fel (3,7 resp. 3,7 mm), självskattad prestation (19 resp. 15), 
samt självskattad säkerhet (18 resp. 15). 
 
Vid analys av de spatialkognitiva testpoängen i Tabell 1 nedan finns det ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan experiment och kontrollgrupp för varken 
Handtestet (44,6 resp. 38,7, t(2.22)=1.52, p=0,14) eller Figurritning (28,8 resp. 
28,3, t(2.22)=0.15, p=0,88).  
 

                                                           
24 Exempel på spel är Doom, Tetris och Super Mario Bros. Bortsorterade spel är kunskapsspel, strategispel och 
äventyrsspel. 
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Tabell 1. Försökspersonernas ålder, spelerfarenhet, termin, tränings-
repetitioner, hänthet, kön och resultat på spatialkognitiva test. 

 
  Totalt Experiment-

grupp 
Kontroll- 

grupp 
Deltagare [samtliga] 24 12 12 
Kön [kvinnor / män] 11 / 13 6/6 5/7 
Termin [medel / median] 6/6 7/7 5/6 
Ålder [medel / median] 25 / 24 24 / 24 26/24 
Hänthet [höger / vänster] 24 / 0 12 / 0 12 / 0 
Spelerfarenhet 
 

[1-3 / 4-10 ]  12 / 12  6 / 6    6 / 6  

Dagar mellan besök 1 och 2 [medel / median] 8/7 8/8 8/8 
Dagar mellan besök 2 och 3 [medel / median] 8/7 8/8 8/8 
Träningsrepetitioner [medel / median] 9/8 9/9 8/8 
     
Handprovet 1-49 poäng [medel / median] 41,6 / 46 44,6 / 45 38,7 / 46 
Figurritning 1-36 poäng [medel / median]  28,5 / 30 28,8 / 29 28,3 / 30 
 
 
 

4.2 Hur påverkade hjälplinjerna? 
 

De generella effekter av experimentuppställningen som står att finna är få 
men intressanta. De tre huvudeffekterna är som följer. 
 

• Personer som tränar med hjälplinjer försämrar inte sin 
prestation över tid, vilket de utan hjälplinjer gör. Dock 
påverkar hjälplinjerna operationspoäng negativt direkt efter 
träning. 

• Personer som tränat med den förändrade simulatorn tar 
längre tid på sig att genomföra motoriktesten. Dock är de 
inte sämre på att träffa siktkryssen. 

• Hjälplinjerna tros ha stor positiv påverkan på resultaten 
enligt försökspersonerna själva. 

 
Resultaten för operation med avseende på poäng framgår av Tabell 2 nedan 
(kolumn 1) och även grafiskt i Figur 10. Det visar sig vid analys att det råder en 
signifikant interaktion (F(2.22)=5.10, p<0,05) mellan kontrollgruppens resultat 
och vid vilket tillfälle resultatet presteras. Att träna utan hjälplinjer medför en 
försämring av poäng över tid, vilket inte står att finna om träningen sker med 
hjälplinjer. Kombinationen mellan tid och avsaknad av hjälplinjer medför ett 
signifikant sämre resultat jämfört med kombinationen mellan tid och tillgång till 
hjälplinjer. För varje besök är försämringen signifikant för kontrollgruppen medan 
experimentgruppen saknar denna signifikans. 
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Tabell 2. Tid och poäng för respektive grupp och operationstillfälle. 
 

  
Poäng 

 
Tid 

 Exp. Kont. Exp. Kont. 
Besök 1 43,9 46,6 193 153 
Besök 2 43,2 43,3 251 228 
Besök 3 40,8 39,9 205 202 
Medel 42,9 43,3 217 194 

 
 
Med hjälp av ett students t-test för oberoende stickprov, testades för eventuella 
skillnader mellan grupperna vid respektive besök. För besök 1 direkt efter träning 
finns det en signifikant skillnad mellan experiment- och kontrollgrupp med 
avseende på operationspoäng, där experimentgruppen har sämre poäng (43,9 resp. 
46,6 poäng, t(2.22)=-2.18, p<0,05). Vid de två nästkommande besöken råder det 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna  (43,2 resp. 42,3, t(2.22)=-0.10, 
p=0,93) respektive (40,8 resp. 39,9, t(2.22)=1.05, p=0,31). Detta illustreras även 
tydligt i Figur 10. 

Figur 10. Effekter av experimentuppställningen på operatiospoäng 
 
 
Som framgår av Tabell 3 nedan (kolumn 1), ges att efter träning fås effekten att 
det generellt sett tar längre tid att genomföra en guidesättning för de som tränat 
med hjälplinjer (F(1.46)=4.41, p<0,05). Övriga variabler i samband med 
motorikdelen påvisar inga signifikanta effekter av gruppindelningen 
. 
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Tabell 3. Prestationsmått och resultat per grupp på motoriktesten. 
 

  
Tid 

 
Fel 

 
Prest. 

 
Säker 

 s mm 0-40 0-40 
 Exp. Kont. Exp. Kont. Exp. Kont. Exp. Kont. 

Pre 41 37 3,7 3,7 19 15 18 15 
Besök 1 36 26 1,7 2,3 25 14 28 27 
Besök 2 32 27 1,7 2,3 24 22 26 24 
Besök 3 32 26 2,0 2,0 26 28 27 30 
Medel 35 29 2,3 2,6 24 22 25 24 

 
 
Samband mellan främst operationspoäng och felavvikelse på motoriktesten står 
att finna för experimentgruppen, så gäller även mellan operationstid och tid för 
motoriktesten för så väl experimentgrupp som kontrollgrupp. Se vidare Tabell 4 
nedan. I denna och följande tabeller markeras signifikansnivå 0,05 och 0,01 med * 
respektive **. 
 
 

Tabell 4. Korrelationer för respektive grupp mellan operations- och 
motorikmått. 

 
  

Exp. 
 

Kont. 
 Op-poäng/ 

fel 
Op-poäng/ 
säkerhet 

Op-tid/ 
motorik-tid 

Op-poäng/ 
fel 

Op-poäng/ 
säkerhet 

Op-tid/ 
motorik-tid 

Besök 1 -.054 .306 .729** .097 .401 .414 
Besök 2 -.338* .265 .659* -.058 .024 .742 
Besök 3 -.471** .662* .382 .150 -.245 .403 

 
 
De som genomfört träning med hjälplinjer har efter varje operation självskattat 
hur stor påverkan hjälplinjerna hade på aktuell prestation. Skillnaden är signifikant 
mellan tillfällena (medel 13, 5 och 4 för respektive operation, F(2.18)=13.4, 
p<0,01). Vid parvisa jämförelser (Post Hoc) ges att störst påverkan har 
hjälplinjerna direkt efter träning för att sedan spela signifikant mindre roll (1:2 
p<0,01, 1:3 p<0,01). Mellan besök 2 och 3 sker ingen förändring. Vid test för 
enkel korrelation mellan skattningarna på hjälplinjernas påverkan och 
operationspoäng finns svaga eller obefintliga samband  (r=0,338, r=0,143 och 
r=0,445).  
 
Det är tänkbart att det inom experimentgruppen kan uppstå effekter där 
subgrupper påverkas positivt eller negativt av att träna med hjälplinjer. 
Subgrupper delades in och analyserades med variansanalys efter ålder, termin, kön 
och dataspelserfarenhet. Materialet blev dock för litet och därav stod inga 
signifikanta effekter att finna bland dessa mindre subgrupper. 
 
För resterande resultat angånde detta avsnitt hänvisas till Tabell A-D i bilaga 1. 
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4.3 Påverkar spatial kognition resultaten? 
 
Det är rimligt att anta att en persons spatial-kognitiva förmågor har inflytande på 
prestation i en situation där perception och motorik är tätt sammankopplade. För 
att undersöka vilka förmågor som är centrala vid handhavandet av en 
operationsimulator har var försöksperson fått genomföra två test. Handtestet 
anses mäta personens förmåga till inre spatial kognition genom att rotera mentala 
modeller medan Figurritning inkluderar spatial kognition med återkoppling 
förankrad i verkligheten (se avsnitt 2.1). Resultaten visar på följande 
huvudpunkter. 
 

• Förmågan till spatial kognition förankrad i situationen 
korrelerar alltid mycket starkt med såväl kort operationstid 
som kort tid för motoriktest. 

• Båda varianterna av spatial kognition verkar vara viktiga för 
poängmässig prestation i samband med operation. Den inre 
spatiala kognitionen verkar ha störst inverkan på resultaten 
framför allt direkt efter träning. 

 
Som framgår av Tabell 5 nedan gäller att för samtliga deltagare oberoende 
grupptillhörighet att framförallt operationstid, och tid vid motoriktesten, 
samspelar kraftfullt med förmågan till spatial kognition med återkoppling i 
situationen. Likaså samverkar resultaten på Figurritning med samtliga mått på det 
initiala motoriktestet innan träning. Samverkan mellan denna 
verklighetsförankrade spatialkognitiva förmåga och säkerhet samt fel vid 
motoriktesten, minskar stadigt för varje besökstillfälle. 
 
Förmågan till abstrakt spatial kognition samverkar inte på något tydligt sätt med 
något av måtten i Tabell 4, utan verkar framförallt för säkerhet och operationstid 
ha ett ringa inflytande. 
 
 

Tabell 5. Korrelationer för samtliga försöksdeltagare mellan mätvariabler och 
respektive spatialkognitivt test 

 
   

Op.  
poäng 

 
Op.  
Tid 

 
Motorik - 

Fel 

 
Motorik - 

Tid 

 
Motorik - 
Säkerhet 

Handprovet Pre ¤ ¤ -.218 -.465* .253 
 Besök 1 .378 -.108 .253 -.207 .288 
 Besök 2 .107 -.158 -.524* -.374 .328 
 Besök 3 .345 -.281 .020 -.204 .198 
       
Figurritning Pre ¤ ¤ -.595** -.424* .580** 
 Besök 1 .323 -.719** -.323 -.223 .154 
 Besök 2 .466* -.546** -.180 -.576** .221 
 Besök 3 .354 -.585** .165 -.451* -.220 
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Finns samband mellan hjälplinjer och spatial kognition? 

 
I föregående avsnitt studerades samspelet mellan spatial kognition och prestation 
för gruppen som helhet. Det är naturligtvis intressant att se huruvida det finns 
samband mellan hjälplinjernas närvaro och dessa förmågor. Huvudresultaten är 
som följer. 
  

• Experimentgruppens spatialkognitiva förmågor har svagare 
samband med tid och poäng för operation än 
kontrollgruppen. 

• Korrelationer mellan mental rotation och tid på 
motorikdelen är svaga för experimentgruppen, men mycket 
kraftiga för kontrollgruppen. 

• Vid motorikdelen har de två grupperna snarlika korrelationer 
mellan resultaten på Figurritning och prestationsmåtten, där 
sambandet för fel respektive säkerhet minskar efter träning.  

 
Korrelationerna mellan de spatial-kognitiva testen och operation ges i Tabell 6 
nedan. För båda grupper gäller att att Figurritning har ett kraftigt samband med 
operationstid. Däremot verkar inte mental rotationsförmåga påverka 
operationstiden nämnvärt för grupperna. Vad gäller operationspoäng är inte 
sambanden lika tydliga. Uppenbart är att Handtestets förmågor är viktiga för en 
hög poäng direkt efter träning vid besök 1, men att betydelsen minskar till besök 2 
och 3. Här följer grupperna samma mönster men experimentrgruppen har något 
ssvagare korrelationer. Den enda större skillnaden mellan grupperna som kan ses i 
materialet är experimentgruppens ringa samverkan mellan operationspoäng och 
spatialkognitiv förmåga förankrad i situationen, vilken är klart kraftfullare för 
kontrollgruppen.  
 
 

Tabell 6. Korrelationer för respektive grupp samt alla deltagare, mellan 
spatialkognitiva test och operationsmått för varje besök. 

 
   

Operationspoäng 
 

Operationstid 
  Exp. Kont. Exp. Kont. 

Handprovet Besök 1 .551 .837** -.024 -.321 
 Besök 2 .157 .117 -.383 -.187 
 Besök 3 .316 .413 -.461 -.279 
      
Figurritning Besök 1 .314 .472 -.700* -.824** 
 Besök 2 .116 .681* -.518 -.636* 
 Besök 3 .230 .548 -.449 -.698* 

 
 
Effekterna av hjälplinjerna på de motoriska tersterna är inte entydiga men det 
finns några intressanta samband med de spatial-kognitiva testen. I tabell 7 ges 
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samtliga korrelationer. Innan träning skiljer sig grupperna i samband med tiden på 
motoriktesten där kontrollgruppens tid är starkt kopplad till poäng på handtestet. 
Effekten står inte alls att finna för experimentgruppen. I övrigt finns överlag 
starka samband mellan Figurritning och tid, fel samt självskattad säkerhet. Efter 
träning fortsätter Handtestet att ha ett starkt samband med kontrollgruppens tid 
och ökar i betydelse för experimentgruppens skattade säkerhet. I övrigt ligger 
överlag sambanden kvar på samma nivåer som innan träning, förutom vid 
experimentgruppens tredje besök där felavvikelsen plötsligt samverkar kraftigt 
med Handtestet. Även  kontrollgruppen har stora variationer med avseende på 
sambanden mellan handtestet och felavvikelser. Variationerna för sambanden 
mellan Figurritning och de tre variablerna är klart mindre. Korrelationen mellan 
Figurritning och fel minskar för båda grupper över tid, och så även för säkerhet 
som inte alls korrelerar efter träning. Korrelationen för tid är relativt oförändrad. 
 
 

Tabell 7. Korrelationer för respektive grupp mellan psykometriska 
resultat och motoriska mått för varje besök. 

 
 
 
 

4.4 Övriga resultat 
  
Bland alla de övriga resultat som behandlas finns fyra mer intressanta punkter att 
lyfta fram. 
 

• Det föreligger stora könsskillnader på de flesta variabler i 
samband med både operation och motoriktest men de flesta 
män har spelat mycket dataspel och därav är det svårt att 
avgöra vilket som påverkar mest, kön eller spelvana. 

• Ålder och termin är i stort sett inte påverkande faktorer på 
resultaten. 

• Det visar sig att samtliga försöksdeltagare får en permanent 
inlärning av motoriska färdigheter. 

   
Motorik –  

Fel 

 
Motorik –  

Tid 

 
Motorik –  
Säkerhet 

  Exp. Kont. Exp. Kont. Exp. Kont. 
Handprovet Pre -.048 -.320 .112 -.720** .304 .214 
 Besök 1 -.002 .399 .019 -.635* .577* .210 
 Besök 2 -.005 -.602 -.067 -.663* .474 .278 
 Besök 3 -.619* .221 -.217 -.484 .684* .167 
        
Figurritning Pre -.587* -.626* -.455 -.401 .480 .734** 
 Besök 1 -.205 -.388 -.207 -.326 .014 .272 
 Besök 2 -.203 -.168 -.591* -.606 .275 .170 
 Besök 3 -.112 .223 -.519 -.474 .012 -.371 
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För samtliga försökspersoner gäller att det finns en skillnad mellan kvinnor och 
män vad avser poängen på Figurritning (24.6 resp. 31.9, t(2.22)=-3.03, p<0,01). 
För Handtestet existerar dock ingen skillnad (39.7 resp. 43.3, t(2.22)=-0.89, 
p=0,385). Sambandet mellan Handtestet och ålder (r=-0,525) är signifikant 
(p<0,01), och mellan Handtestet och termin råder också en korrelation (r=0,457). 
Spelerfarenhet verkar inte ha något inflytande över resultaten på testen. 
Korrelationerna står att finna i Tabell 8. 
 
 

Tabell  8. Korrelationer mellan de spatialkognitiva resultaten och 
olika individ-förutsättningar 

 
  

Handprovet 
 

Figurritning 
Spelerfarenhet -.031 .229 
Ålder -.525** -.309 
Termin .457 .023 

 
 

Ålder 
 
Innan träning finns på motorikdelen en generell skillnad att yngre gör större fel 
(4,4 resp. 3,0 mm, t(2.94)=-2.49, p<0,05) än äldre. I övrigt finns inga signifikanta 
skillnader vare sig före eller efter träning. För fullständiga resultat hänvisas till 
Tabell E i bilaga 1.  
 

Termin 
 
Med tanke på hur utbildningen för läkarstudenter är upplagd finns det anledning 
att dela in försökspersonerna efter huruvida de genomfört sin ortopedpraktik eller 
ej. Praktiken ligger för närvarande på termin 8 och därför testades alla på termin 8 
och uppåt mot termin 3 till 7. Endast en avvikelse står att finna i materialet och 
det är att de på högre terminer utför motoriktesten innan träning snabbare (32 
resp. 42 s. t(2.46)=-2.07, p<0,05) än de på lägre terminer. I övrigt står inga 
signifikanta skillnader att finna. Poäng och tid för operation påverkas inte av 
terminsindelningen. Test för korrelationer mellan termin och variabler knutna till 
motriktesten gav inga signifikanta korrelationer. För resterande resultat hänvisas 
till Tabell H i bilaga 1. 
 

Dataspelserfarenhet 
 
Det finns forskning (se kapitel 2.2) och teorier om att yngre kirurger idag är bättre 
på spatial kognition än sina föregångare tack vare flitigt nyttjande av dataspel. För 
att undersöka frågan delades hela materialet på mitten efter dataspelerfarenhet. 
Klara skillnader mellan grupperna finns innan träning enbart på säkerhet (13 resp. 
20, t(2.22)=-2.97, p<0,01), där de med mer erfarenhet känner sig säkrare. 
Tendensen finns också i samband med fel (4.3 resp. 3.8 t(2.94)=1.94, p=0,056).  
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I Tabell 9, kolumn 4 nedan ges att efter träning presterar de erfarna bättre vid 
motoriktesten med avseende på fel (F(1.22)=7.86, p<0,01). Tillika skattar sig de 
med mer erfarenhet bättre (Tabell 9, kolumn 5, F(1.46)=9.69, p<0,05), och känner 
sig säkrare (kolumn 6, F(22.1)=7.86, p<0,05). Dock presterar erfarna inte 
signifikant bättre operationspoäng än oerfarna på operationsdelen (kolumn 2, 
F(1.22)=1.06, p=0,314), men med avseende på tid finns tendenser till snabbare 
operation (kolumn 1, F(1.22)=3.20, p=0,087). Vid test för korrelationer mellan 
dataspelserfarenhet och tid respektive poäng för operation hittas inga signifikanta 
korrelationer, dock opererar erfarna signifikant snabbare vid besök 1 och 2 (r= -
0,414, p<0,05 resp. r=-0,449, p<0,05) men inte vid besök 3 (r=-0,277). 
 
 

Tabell 9. Mätvärden för varje besök utifrån uppdelning efter 
dataspelserfarenhet. 

 
 

Ringa erfarenhet (skattad 1-3), N=12 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 
Pre ¤ ¤ 38 4,3 17 13 
Besök 1 198 44,3 33 2,0 23 25 
Besök 2 268 42,6 33 2,5 19 21 
Besök 3 218 40,4 30 2,5 24 26 
Medel 228 42,5 34 2,8 21 21 
  

Relativt stor erfarenhet (skattad 3-8), N=12 
 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 
Pre ¤ ¤ 37 3,3 17 20 
Besök 1 148 46,2 28 1,8 26 29 
Besök 2 211 43,8 27 1,7 27 28 
Besök 3 189 41,1 27 1,2 30 31 
Medel 183 43,7 30 2,0 25 27 

 
 

Kön 
 
Materialets fördelning mellan dataspelserfarenhet och kön är mycket snarlik 
varandra. Att män är de som har spelat mycket dataspel är tämligen förväntat och 
detta slår igenom i resultaten. Av 13 män är 11 erfarna dataspelare och av 11 
kvinnor har bara 1 stor erfarenhet av spel. En av anledningarna till detta kan vara 
att de äldre (28 år och uppåt) som finns i materialet alla är kvinnor. Det saknas 
alltså äldre och potentiellt dataovana män. Resultaten för uppdelning efter kön 
redovisas i tabell 10 nedan och bör jämföras med motsvarande resultat för 
dataspelserfarenhet i tabell 9. Före träning råder är män bättre än kvinnor i 
samband med tid (43 resp. 33 s., t(2.46)=2.12, p<0,05) och säkerhet (20 resp 12, 
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t(2.22)=-3.41, p<0,01). För självskattning råder ingen skillnad, men för fel finns en 
tendens till att kvinnor gör större fel (3.2 resp 4.3 mm, t(2.94)=1.86, p=0,066). 
 
Resultaten efter träning skiljer sig dock mellan grupperna i samband med 
operation, där kvinnor är långsammare (Tabell 10, kolumn 1, F(1,22)=10.4, 
p<0,01) och även poängmässigt sämre  (kolumn 2, F(1,22)=5.00, p<0,05). Likt för 
indelningen efter dataspelserfarenhet råder det signifikanta skillnader på 
motorikdelen efter träning för tid (kolumn 3, F(1.46)=10.9, p<0,01) och fel 
(kolumn 4, F(1,94)=6.35, p<0,01), där män generellt sett är bättre. Som följd 
känner sig män också säkrare (kolumn 6, F(1.22)=4.65, p<0,01) och skattar sig 
bättre (kolumn 5, F(1.46)=13.1, p<0,01). 
 
 

Tabell 10. Mätvärden för varje besök utifrån uppdelning efter kön. 
 

 
              Kvinnor, N=11 

 
 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 
Pre ¤ ¤ 43 4,3 15 12 
Besök 1 217 43,7 36 2,0 22 25 
Besök 2 277 41,8 37 2,4 19 22 
Besök 3 240 39,2 33 2,5 24 26 
Medel 245 41,6 37 2,8 20 21 
  

Män, N=13 
 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 
Pre ¤ ¤ 33 3,2 18 20 
Besök 1 136 46,6 26 1,8 27 29 
Besök 2 208 44,3 24 1,9 26 27 
Besök 3 173 42,0 25 1,3 30 31 
Medel 172 44,3 27 2,0 25 27 

 
 

Motorikdelen för samtliga deltagare 
 
Ett enkelt sätt att kontrollera för att alla, oberoende av hjälplinjer, åtminstonde 
har tränat upp enkla motoriska färdigheter och behåller dessa är att studera 
resultaten på de motoriska testen för sig. De fyra mätvariabler för motoriktesten 
som presenteras här följer alla samma samma mönster. Alla variabler förbättras 
signifikant i och med träning. I tabell 11 presenteras samtliga resultat. Deltagarna 
blir snabbare och behåller denna snabbhet (Tabell 11, kolumn 1, F(3.141)=6.47, 
p<0,01), felavvikelse (kolumn 2, F(3.285)=14.8, p<0,01), självskattad prestation 
(kolumn 3, F(3.141)=13.1, p<0,01) och självskattad säkerhet (kolumn 4, 
F(3.69)=22.0, p<0,01). Mönstret gäller även för alla parvisa jämförelser (Post Hoc) 
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mellan pre-träning och efterföljande tester där försöken vid besök 1, 2 och 3 inte 
skiljer sig från varandra utan en jämn nivå presteras som följd av 
operationsträningen. I Figur 14 presenteras felavvikelser i millimeter för samtliga 
besök. 
 

Tabell 11. Värden för motoriktesten för samtliga deltagare för 
respektive tillfälle, N=24. 

 
  

Motoriktest 
 

 Tid Fel  Prest. Säker 
 s mm 0-40 0-40 
Pre 37 3,7 17 16 
Besök 1 31 1,9 25 27 
Besök 2 30 2,1 23 25 
Besök 3 29 1,8 27 29 
Medel 32 2,4 23 24 

 
 
Är skillnaderna i felavvikelserna i stycket ovan en frukt av ordningsföljd? 
Resultaten illustreras i Figur 14 nedan. Vid samma beräkningar som ovan med 
enbart avvikelserna för första försöket vid varje tillfälle blir resultaten de samma, 
så även för andra försöket. Första försöket innan träning skiljer sig signifikant mot 
motsvarande efter träning (4.3, 1.8, 2.5 och 2.2 mm, F(3.141)=9.85, p<0,01). De 
tre senare skiljer sig inte från varandra vid parvisa jämförelser (Post Hoc). På 
samma sätt gäller detta för försök 2 innan träning (3.1, 2.0, 1.7 och 1.6 mm, 
F(3.141)=5.79, p<0,01).  

 
Figur 11. Medelfel och respektive försök vid motoriktesten, för 
samtliga deltagares båda försök. 
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5. Resultatdiskussion 

 
För att kunna dra slutsatser ur materialet krävs att det inte finns några större 
initiala gruppskillnader. Det råder ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan 
grupperna vad avser ålder, kön, dataspelserfarenhet, termin, hänhet, 
träningsrepetitioner eller spatial-kognitiva förmågor. Instruktionerna skiljde sig 
inte mellan grupperna och de som skulle träna med hjälplinjer fick inte veta detta 
förrän precis innan första träningsförsöket. Under instruktioner och förevisning 
var samtliga försökspersoner ovetande om hjälplinjernas existens. 
Kontrollgruppen förblev officiellt ovetande under hela försöksserien.  
 
I detta sammanhang är det även relevant att fundera över om poängsättningen är 
ett bra mått på prestation. Poängen är ett slags medicinskt mått vilket innebär att 
algoritmen gör större avdrag för fel som är medicinskt sämre och på så sätt kan 
den ses som ett grovt mått på kvalité. Poängalgoritmen är i sig inte vetenskapligt 
validerad men får antas vara ett något grovt men funktionellt mått tack vare dess 
grund i professionella riktlinjer och den fleråriga kliniska användningen. 
 
 

5.1 Vilka effekter får införandet av ett visuellt pedagogiskt  
verktyg i simulatorn? 

 
Införandet av hjälplinjer i operationssimulatorns textur fick delvis oväntade 
effekter. Den viktigast och mest intressanta effekten är det faktum att hjälplinjerna 
verkar bidra till en mer permanent inlärning av proceduren och handlagen, vilket 
måste ses som positivt även om gruppen initialt presterar klart sämre än de som 
tränar under normala förhållanden.  
 
En möjlig förklaring till att personer som tränar med hjälplinjer behåller sin 
kunskap bättre än de utan kan vara att försökspersonerna lättare skapar sig en 
mental modell över operationen. Enligt Yorked-State hypotesen (Payne, Squibb & 
Howes 1990, i Proctor & Dutta 1995) måste en bra mental modell innehålla start 
och måltillstånd samt teorier om vägen mellan dem. Det är möjligt att 
hjälplinjerna underlättar skapandet av vägen fram till målet genom att öka 
förståelsen och visualisera de annars abstrakta toleranserna. På samma sätt är det 
möjligt att resonera utifrån Fitts och Posners automatiseringsmodell (Schumway-
Cook & Woollacott 2001) samt Ackermans (1988) Radex-modell om 
automatisering av procedurer (se vidare avsnitt 2). Hjälplinjerna kan förenkla det 
första steget att generell kunskap måste finnas innan handhavanden kan tränas 
och automatiseras. På så sätt skulle gruppen med hjälplinjerna få ett försprång 
mot de utan, och därmed hinna längre i automatiseringsprocessen och få en 
djupare inlärning både för explicit och implicit minne. Det är dock svårt att direkt 
acceptera denna förklaringsmodell med tanke på att hjälplinjerna verkar 
hämmande på resultaten direkt efter träning, när studenterna rimligen borde vara 
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som bäst. Förvisso är båda grupper som bäst direkt efter träning men det faktum 
att kontrollgruppen presterar signifikant bättre än experimentgruppen kan ses som 
förbryllande. Ali et al. (2002) visade dock i sin studie att en svårare uppgift under 
träning leder till ett sämre resultat under träningsperioden, men därefter bättre. 
Resultaten i denna studie uppvisar snarlika tendenser, vilket utifrån Ali et al skulle 
innebära att hjälplinjerna är en komplicerande faktor och inte en underlättande. 
Om detta är fallet är det värt att fundera på varför hjälplinjer, som per definition 
skall vara en hjälp, försvårar träningen och på så sätt borgar för en djupare 
bearbetning och ett bättre resultat vid eftertest. Vad är det som gör träningen 
svårare med hjälpfunktionerna? Antagligen blir inte träningen svårare utan det 
handlar förmodligen om att personerna i experimentgruppen får två uppgifter att 
öva på (med och utan hjälplinjer) medan kontrollgruppen bara får en. Bytet från 
att ha hjälplinjer till att inte ha, kan innebära en positiv inlärningsfaktor på grund 
av förslagsvis kontextuell inferens eller Craik & Lockharts “depth of processing” 
(Craik och Lockhart, 1972). Den nya “tomma” texturen saknar ledtrådar och 
försökspersonen blir tvungen att på nytt fundera över hur och var borrning ska 
ske vilket kan leda till en djupare inlärning.  
 
En intressant iaktagelse är att vid i stort sett samtliga tidsmätningar har 
kontrollgruppen snabbare tider. Tid är oftast inte speciellt relevant för kvalité och 
prestation men ändock åstadkommer hjälplinjerna att försökspersonen tar längre 
tid på sig i stort sett oberoende av uppgift. Förklaringen tros inte vara att 
snabbhet är ett tecken på kompetens utan snarare ett tecken på otålighet och 
mindre noggrannhet. En av anledningarna till att hjälplinjerna kan bidra till 
noggrannhet är den hjälp de ger försökspersonen att uppmärksamma vad som bör 
beaktas. Om resonemanget om kontextens betydelse från Ameur et al. (2003) 
stämmer, kan dessa observationer peka på att hjälplinjer främjar omdömme och 
eftertänksamhet, medan en avskalad miljö främjar snabbhet och fingerfärdighet. 
Detta kan alltså tänkas förklara kontrollgruppens klart bättre resultat efter träning 
då fingerfärdigheten är på topp. Resonemanget kan styrkas av det faktum att 
hjälplinjer ansågs som underlättande för uppgiften och påverkande på resultaten, 
vilket kan tyda på att relevansen och nyttan med träningen stegras för dessa på 
området totala noviser.  
 
Det faktum att kontrollgruppen faktiskt gjorde signifikant bättre ifrån sig direkt 
efter träning men sedan tappar kraftfullt, är en allvarlig kritik mot många av de 
studier som bara använder sig av ett eftertest. Vilka slutsater hade dragits ur denna 
studie om data bara för besök 1 hade funnits att tillgå? De skulle peka på 
motsatsen, att hjälplinjer är hindrande och negativt för studenten. Likaså går det 
att ifrågasätta positiva slutsatser dragna ur ett material med bara ett eftertest. Vad 
har hänt med kunskapen en vecka senare? 
 
Resultaten ger upphov till en rad intressanta frågeställningar värda att utveckla till 
vidare studier. Först och främst borde ett fjärde besök genomföras för att försöka 
säkerställa de effekter som finns efter tre besök. Vidare är det intressant att 
fundera på flera transferstudier. Dels till andra liknade simulatorer och dels till 
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verklig situation. Det förstnämnda är tämligen enkelt att genomföra, i 
TraumaVision finns även distal frakur, men den viktigare transfern till 
verkligheten är mer komplicerad att studera och kräver avancerade kliniska 
studier. Vidare är de hjälplinjer som finns i simulatorn är inte direkt optimerade, 
utan tämligen tjocka och starkt röda. Frågan är vilka effekter som kan fås om 
hjälpfunktionerna finjusteras, och kanske utvecklas. Det skulle vara möjligt att 
använda inte bara linjer utan även färger, markeringar och dylikt, för att göra 
situationen enklare. Möjlighterna är oändliga och exempel som många studenter 
föreslog var möjligheten att själv kunna “rita” i texturen och göra sina egna 
markeringar, samt att kunna skapa “förlängningar” av guideborren för att lättare 
avgöra var borren kommer att passera. 
 
 

5.2 Hur påverkar individens egna spatial-kognitiva förmågor 
resultatet? 

 
De två spatial-kognitiva testen ur DS-batteriet mäter något olika förmågor. Enligt 
Dahlbäck et al. (1996) är Handtestet som tidigare nämnt i ansnitt 2 främst ett mått 
på förmågan till manipulering av rent mentala representationer, medan 
manipulationerna i samband med Figurritning inkluderar visuell och taktil 
återkoppling, och är förankrad i situationen. Vad som är viktigt att hålla i minnet 
enligt författarna är att dessa förmågor är mycket varierande och att det är 
förståndigt att ha ett stort antal indivder för att kunna göra säkra utsagor. I denna 
studie är korrelationer mellan resultaten på respektive DS-test och resultaten på 
operation-, respektive motorikdelen inte alltid entydiga och detta kan bero på ett 
något för litet antal försökspersoner.  
 
Tolkningen av resultaten i avsnitt 4.2 är inte given, men i stort kan vi se att spatial 
kognition förankrad i situationen är centralt för samtliga tidsaspekter, vilket också 
ter sig som rimligt. Snabbheten avgörs naturligtvis till stor del av hur snabbt och 
korrekt en person klarar av att sammankoppla de inre mentala manipuleringarna 
med den visuella och taktila feedback som ges från skärm och borr. För att lyckas 
väl med en operation verkar inte någon av de testade förmågorna ha större 
inflytande än den andra, de är båda lika inflytelserika vilket också kan anses som 
ett rimligt utfall. Möjligen kan den situationsförankrade spatial kognitionen ses 
som av något större vikt då grupperna tillsammans har något starkare 
korrelationer mellan denna förmåga och operationspoängen. Men en operation är 
i vilket fall som helst komplex och kräver stor kompetens av den som utför den. 
Detta stämmer väl med Ackermans Radex-teori (1988) där kunskaper och 
förmågor måste “spetsas” och integreras i takt med att komplexiteten i uppgiften 
stiger. Alla typer av intelligenser behövs för att klara detta. Likaså stiger kraven på 
en god perceptuell förmåga och goda psykomotoriska förmågor i samband med 
att processen ska automatiseras till en implicit kunkap, vilket kan förklara 
sambanden mellan resultaten på de spatial-kognitiva testen och höga 
operationspoäng. 
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En något spekulativ föklaring till att kontrollgruppens resultat beror mer på 
spatial-kognitiva förmågor är att de helt enkelt måste lita mer till dem än vad 
experimentgruppen behöver. De med hjälplinjer lär sig grunderna ordentligt 
medan de utan får förlita handhavandet på känsla. En annan möjlighet är att de 
med sämst spatial kognition är de som får mest hjälp av den pedagogiska 
förstärkningen. För dem skapar kanske linjerna förståelse och underlättar mer för 
inlärning än de som har “lätt” för sig. De med bra spatial kognition klarar 
uppgiften under vilka betingelser som helst, men för de med sämre förmågor 
underlättar hjälplinjerna det långsiktiga lärandet. På så sätt blir 
experimentgruppens resultat jämnare jämfört med kontrollgruppens. Det faktum 
att kontrollgruppen oftast har kraftfullare korrelationer mellan prestationsmått 
och resultaten på de spatialkognitiva testen kan tala för denna möjlighet. 
Kontrollgruppen behåller en större spridning och får därmed högre korrelationer. 
 
Effekterna efter träning med avseende på de motoriska prestationsmåtten är 
svårtolkade. Att experiment och kontrollgruppen följer samma mönster vad gäller 
korrelationer för Figurritning pekar mot att hjälplinjerna inte direkt samverkar 
med mätt förmåga. Däremot finns det tecken på att båda grupper för sig och även 
alla sammanräknat lyckas träna bort beroende av spatial kognition förankrad i 
verkligheten i samband med fel och säkerhet. En rimlig tolkning till att den 
abstrakta spatial kognitionen korrelationer varierar väldigt mycket kan vara att det 
finns tendenser till gruppskillnader. Kontrollgruppen verkar vara bättre och 
snabbare än experimentgruppen vilket antagligen spelar roll för hur stor påverkan 
förmågan till abstrakt mental manipulering har på prestation. Detta är en av få 
rimliga förklaringar till utfallet i samband med tidsaspekten. För fel och säkerhet 
är tolkningen oklar på grund av att det saknas tydliga mönster i resultaten och att 
korrelationerna i allmänhet är tämligen låga. 
  
Det vore intressant att gå vidare på detta spår främst genom att via DS-batteriet 
göra noggrannare sammanställningar av försökspersonernas generella intelligenser. 
Vid vidare studier måste hänsyn tas till att dessa fömågor är mycket 
individspecifika och varierar kraftigt. Därför är det viktigt att ha ett rejält tilltaget 
antal försökspersoner. Syftet är allmänvetenskapligt, men även tänkbart i samband 
med selektion. Om det vore möjligt att visa på att vissa specifika förmågor är 
mycket centrala för kirurgisk kompetens kan testen vara en form av urval. Dock 
måste dessa tester användas med stor försiktighet då det är uppenbart att det går 
att kompensera för eventuella brister. Kirurgi är mer än bara förmågan till spatial 
kognition. 
 

 
5.3 Övriga resultat 

 
Föregående avsnitt tog upp sambanden mellan spatial-kognitiva förmågor och 
resultaten av hjälplinjerna. Det är också intressant att se huruvida fömågorna 
sampelar med andra generella variabler. I resultatdelen (avsnitt 4.3) gavs 
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korrelationer mellan respektive spatial-kognitiv förmåga och kön, 
dataspelerfarenhet, ålder samt termin.  
 
De könsskillnader som finns i samband med spatialkognitiv förmåga med 
återkoppling i verkligheten är svåra att förklara på annat sätt än att det faktiskt 
föreligger en skillnad vad avser denna förmåga. Det finns nämligen bara svag 
korrelation (r=0,23) mellan just dataspelserfarenhet och denna förmåga, och detta 
pekar mot att dataspel kanske inte har en speciellt tränande effekt. I samband med 
de spatial-kognitiva testen visades alltså på vissa könskillnader men bara ringa 
effekter av dataspelserfarenhet. När samtliga mått delades efter kön uppstod dock 
stora skillnader där männen överlag var bättre. Detta stämmer bra med vissa delar 
av teorin men inte med andra och det visar på problemet med att undersöka just 
könseffekter. Varför män får bättre resultat i denna studie är svårt att säga, det 
föreligger än liten skillnad mellan män och kvinnor vad avser spatial kognition 
men detta är naturligtvis inte hela förklaringen. Just dataspel kan vara en 
ytterligare bidragande faktor. De med stor erfarenhet av dataspel är nästan 
uteslutande män och därför kan det vara svårt att säga vilket som har mest 
inflytande, kön eller spel? Dock tyder de spatial-kognitiva testen på bättre 
förmågor hos män. Spelar de dataspel för att de var duktiga från första början eller 
har de med hjälp av dataspel tränat upp sin förmågor? Kanske är det en 
kombination. Vidare i denna studie noterades även det faktum att alla personer 
över 28 år är kvinnor. Det råder alltså en avsaknad av äldre, dataovana män vilket 
också rimligen är en bidragande orsak till männens högre resultat. I vilket fall som 
helst är det tydligen en fördel att vara man, en bit kommen i sin utbildning och väl 
förtrogen med dataspel. 
 
För att fortsätta spåret med alternativa gruppindelningar så tyder resultatet på att 
ålder inte är centralt för prestation varken på operations- eller motorikdelen. 
Tidigare studier har visat på ålderskillnader i samband med kirurgiska ingrepp 
(Schueneman 1985), men i denna studie finns inte den breda åldersfördelning som 
krävs för att studera denna aspekt på djupet. 
 
Inte heller terminstillhörighet ger några direkta effekter på prestationer. Denna 
slutsats kan tillskrivas det faktum att alla antagligen uppnådde i stort sett samma 
kunskapsnivå tack vare instruktionen. Detta pekar också på att ortopedpraktiken 
inte innehåller träning av de förmågor som är centrala för operation. Simulatorn 
tränar något som inte är möjligt att lära sig under grundutbildningen. 
 
Tjugosju läkarstudenter deltog i studien och dess pilottester, och det noteras total 
avsaknad av vänsterhänta. Det finns som tidigare nämnt studier som visar på att 
de är klart vanligare med högerhänta kirurger och detta har förklarats med att 
omgivningen kanske har svårt att anpassa sig till en vänsterhänt kirurg 
(Schueneman 1985). För försökspersonerna i denna studie har inte den kirurgiska 
utslagningen börjat och det är svårt att förklara avsaknaden av vänsterhänta. 
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En av grundfrågorna som skulle undersökas var huruvida simulatorn egentligen 
lär ut någonting. Som synes i motorikdelen är det ett faktum att samtliga 
någorlunda klarar av att lära sig det implicita förfarandet och sedan behålla detta 
till viss del. Precis som förväntat blir säkerheten och prestationen bättre efter 
träning, felen blir klart mindre och tidsåtgången minskar. Dessa resultat ligger helt 
i linje med tidigare forskning, dels på TraumaVision, och dels på medicinska 
simulatorer i allmänhet (se tidigare avsnitt 2.2). Varför och hur studenterna lär sig 
är en annan och mer komplex fråga. Motoriktuppgiften tränas bara indirekt 
genom operationsträningen och alltså är det en form av transfer av 
träningseffekter från operation till motorikdel. Dock är motoriktesten och den vid 
operation inledande guidesättning tämligen snarlika och transfern ska inte 
tillskrivas allt för mycket uppmärksamhet. En teoretisk förklaringsmodell kan vara 
att detta är en form av associativ inlärning med både implicit och visuell samt 
taktil feedback. Eventuellt kan transfern ses som om det sker icke-associativ 
inlärning av motorikdelen under träning för operation. Om resultaten ska härledas 
till Ackermans Radex-modell märks det att det krävs måttligt med generell 
intelligens, domänkunskap och interaktion dem mellan för att genomföra 
uppgiften. Däremot ställs kraven på hög perceptuell hastighet och goda 
psykomotoriska egenskaper för att kunna automatisera till fullo. Det kan förklara 
varför resultaten på motorikdelen inte direkt samspelar med resultaten på 
operationsdelen, där kraven ligger mer på interaktion mellan olika former av 
intelligens. 
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6. Generella slutsatser och implikationer 

 
I denna nyskapande studie läggs inte fokus på den traditionella valideringen av 
simulatorn utan på de två förbisedda områdena pedagogisk förstärkning och 
spatial kognition. Inom den medicinska litteraturen har det pratats mycket om att 
den pedagogiska aspekten är en av grundpelarna för lyckad läroteknik (se vidare 
avsnitt 2.2). Dock har få studier gjorts där pedagogiken faktiskt är inbyggd i själva 
simulatortekniken och detta faktum gör resultaten från denna studie mycket 
intressanta. 
 
Men att nöja sig med att säga att simulatorn faktiskt lär ut något är som sagt inte 
nog för att införliva den i undervisning. Transfern av kunskap till en verklig 
situation är ännu helt okänd och innan vidare studier har genomförts är det bara 
möjligt att spekulera i frågan. Det verkar som en rimlig slutsats är att åtminstone 
procedurella kunskaper kan överföras, samt att en viss förståelse och känsla för 
kopplingen mellan visuell information och handhavande av borren. Att låta en 
student gå direkt från simulatorn till en verklig operation är antagligen inte en god 
idé. Vid diskussioner om transfern och nyttan av simulatorer glöms ofta många 
aspekter bort. I detta fall kan vi vara tämligen säkra på att försökspersonerna har 
lärt sig saker utöver den direkta operationsproceduren. De har säkerligen skapat 
sig ytterligare förståelse för röntgen, fått insikt i en av de vanligaste operationerna 
i Sverige, lärt sig hur borrar och spikar för ortopedi fungerar samt även fått en 
insikt i hur komplicerat och svårt ortopedi kan vara. 
 
Frågan om individernas spatial-kognitiva förmågor har något inflytande på 
resultaten kan anses som besvarad. Resultaten pekar mot att framförallt förmågan 
till spatial kognition förankrad i situationen är central för att lyckas väl i 
simulatorn, men även att den abstrakta spatiala kognitionen bitivs har ett stort 
inflytande. Helt klart är att det inte är av nackdel att ha goda spatialkognitiva 
förmågor för att lyckas med en operation av detta slag. Dock ligger det så mycket 
mer i en operation att dessa kognitiva tester inte bör användas som något slags 
urvalskriterium. 
 

Metodkritik 
 
Resultaten visar att simulatorn verkar fungera. Slutsatsen är att i alla fall gruppen 
med tillgång till hjälplinjer under träning behåller sina förvärvarade kunskaper 
över tid. I en experimentell studie likt denna finns det alltid aspekter som kunde 
ha utförts annorlunda eller förbättrats. Prestationsmåtten är en central punkt. 
Andra mått kunde kanske ha nyttjats men problemet skulle fortfarande kvarstå. 
Hur ska egentligen skillnader och förändringar i kunskap mätas och hur samspelar 
kunskapen med kompetens och kvalité? (En av de stora stötestenarna, se avsnitt 
2.2) Om detta är det svårt att uttala sig, men om denna studie kan sägas att många 
olika mått pekar åt samma håll och sammanlagt kan det antas visa på 
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kunskapseffekter. Hade det varit möjligt att genomföra ett fjärde försök i serien 
hade resultaten förhoppningsvis blivit klart kraftfullare. 
  
Det kan även vara värt att fundera över effekten av att använda en 
experimentuppställning. I resultaten finns tydliga tecken på att de som tränar med 
hjälplinjer förändra sitt beteende och tar längre tid på sig vid alla olika 
efterföljande tester. Varför? Att använda en experiementuppställning likt denna 
medför att det finns en risk för motivationseffekter. De som vet att de har 
“förmånen” att vara “utvalda” att ingå i gruppen med den förändrade simulatorn 
kan påverkas av detta till att verkligen försöka prestera bättre. På samma sätt kan 
detta påverka kontrollgruppen negativt. Även om försökspersonerna i denna 
studie inte officiellt vet om att det finns hjälplinjer går naturligtvis rykten om detta 
bland studenterna. Om detta påverkar resultaten är omöjligt att veta. Vad som 
talar mot påverkan är att läkarstudenterna enligt egen utsago är mycket 
prestations- och tävlingsinriktade, samt att det inte är säkert att alla visste om den 
andra gruppens fördelar. 
 

Implikationer 
 
En mycket intressant iaktagelse är att kontrollgruppen presterar mycket bättre än 
experimentgruppen vid det direkta eftertestet. Hur vi än väljer att tolka den vidare 
utvecklingen vid besök 2 och 3 är det ändå ett obestridigt faktum att här har 
hjälplinjerna fått en rejäl effekt, och det är viktigt att fråga sig vad detta får för 
implikationer. Det är alltså fallet att en så liten förändring som ett par hjälplinjer 
skapar stora skillnader i “fel” riktning. Om detta hade varit det enda resultatet att 
tillgå, hur hade det tolkats? Detta medför en skepsis mot andra jämförande studier 
som baseras på enbart ett eftertest. Har de verkligen hittat de långsiktiga och 
relevanta effekterna? 
 
Rent praktiskt pekar resultaten mot att det vore lämpligt att initialt låta studenter 
träna med hjälpmedel. Innan operationsprocedurerna är ordentligt inarbetade 
fyller underlättande hjälpmedel en viktig roll för att minska arbetsbelastningen och 
accelerera inlärningen. Att kunna stänga av och på hjälpfunktionerna efter eget 
bevåg verkar under de första träningspassen vara en god idé. Det faktum att 
studenterna själva tror att de presterar bättre tack vare närvaron av hjälplinjer är i 
sig ett starkt argument för införandet. De tycker att det underlättar och förbättrar 
prestationen jämfört med om de varit utan och många studenter uttryckte sin 
lättnad över att få denna möjlighet till hjälp  
 
Ett naturligt och klart mindre steg än att gå direkt till en patient efter 
simulatorträning är att låta studenterna ta med sig sin kunskap och försöka 
överföra denna till en liknade simulering av annorlunda fraktur. Detta för att öka 
förståelsen och höja kunskapsnivån innan första riktiga operationen. Tillverkarens 
vision och förhoppning är därför att göra ett helt batteri med olika ortopediska 
scenarion till TraumaVision som täcker de flesta femurfrakturer och tekniker för 
att fixera dessa. Dessa simulatorer ska ses som en grundträning och ett 
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komplement inför en riktig operation på grund av att det fortfarande kommer att 
finnas mycket som skiljer dem från verkligheten. De kommer bland annat att 
sakna en liten, men naturlig, variation av femur och dess frakturer.  
 

Slutsatser 
 
Nyttan och syftet med simulatorer ligger som synes på flera plan. Utvecklingen 
har varit främst teknikdriven, men ivrigt påhejad av ekonomiska intressen. 
Möjligheten att spara pengar och effektivisera utbildning är ett mycket påtagligt 
mål för de flesta läroinstitutioner. Men nu visar det sig att när väl simulatorerna 
existerar och är möjliga att köpa har de svårt att ta en plats i undervisningen. 
Frågan är varför? Svaret är antagligen att det inte är bevisat att de fungerar i 
undervisningen och följdfrågan är naturligtvis om det är möjligt att bevisa detta 
med tanke på de oklara måtten som ska visa på kunskap och kvalité? Önskan till 
bevis grundar sig till viss del i visionen om att en simulator ska ersätta 
undervisning i till exempel operationsteatern, inte bli ett komplement och 
ytterligare ett läromedel på vägen mot riktig operation. Fortfarande råder ofta ett 
generellt tankesätt om att träning är som bäst när det är “på riktigt”, eller 
åtminstonde så lik verkligheten som möjligt. I ljuset av att all undervisning ska 
leda till ett lärande för livet verkar en pedagogiskt förbättrad verklighet i en 
simulator vara ett lovande komplement till, men ingen ersättning för, traditionell 
undervisning. Enligt Kneebone (2003) börjar läroinstutioner och forskare runt om 
i världen att få upp ögonen för detta. Richard Satava (2001) skriver “simulators are 
only of value within the context of a total educational curriculum, and the technology must 
support the training goals” (s. 1488). 
 
Slutsaserna av denna studie är i huvudsak två. Först och främst kan det som 
tidigare nämnt finnas anledning till att vara kritisk till att använda bara ett eftertest 
som metod för att mäta inlärning. Det gäller naturligtvis bara om det mer 
långsiktiga lärandet står i fokus. Vidare är det är viktigt att fundera på den gällande 
principen att sträva efter att med simulatorer försöka efterlikna verkligheten till 
fullo. Är detta ett rättfärdigat mål? Studien visar på att det är möjligt att förbättra 
det långsiktiga lärandet om verklighetsträvan frångås och pedagogiska 
förändringar och förstärkningar får tillåtelse att existera. Det är som synes att 
rekommendera att åtminstone fundera över att förbättra och förenkla verkligheten 
fram tills en viss kunskapsnivå uppnås. De tekniska möjligheter är i det närmaste 
oändliga och sätter få begränsningarna vilket innebär att det är möjligt, och viktigt, 
att vara multidiciplinär och lära från andra områden som pedagogik, psykologi, 
sociologi och tillämpade praktiker som militär utbildning och trafikforskning. 
 
Men teknik är inte svaret på allt, det finns en också en komplex lärosituation att ta 
hänsyn till. Mycket viktigt i nuläget är därför att stanna upp och fundera över 
simulatorns plats i den medicinska undervisningen. Var, när, hur och inte minst 
varför, är frågor som alla kräver sitt svar innan simulatortekniken kan bli en del av 
den dagliga undervisningen på sjukhuset.   
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“Simulation on its own, however convincing, is not  
sufficent to ensure effective learning.” 

(Roger Kneebone, BMJ, 2003) 

. 
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BILAGOR 
 
Bilaga    1 Resultattabeller, A-H 

2 Distraktionsuppgift 
3 Frågor, experimentgruppen 

 4 Frågor, kontrollgruppen 
  
 
 
Bilaga 1, resultattabeller. 
 
Tabell A. Experimentgrupp, resultat operation, motorik och DS-batteri 
B. Kontrollgrupp, resultat operation, motorik och DS-batteri 
C. Samtliga försöksdeltagare, resultat operation, motorik och DS-batteri 
D. Medeltid respektive fel för varje försök vid motoriktesten 
E. Uppdelning efter ålder, resultat operation och motorik 
F. Uppdelning efter dataspelserfarenhet, resultat operation och motorik 
G. Uppdelning efter kön, resultat operation och motorik 
H. Uppdelning efter terminstillhörighet, resultat operation och motorik 
 
 
 
 
 
 
Tabell  A Experimentgrupp, N=12 

 Operation Motorik DS-Batteriet (median) 
 Tid Poäng Hjälplinjer Tid Fel  Prest. Säker Hand Figur 
 s 0-48 +/- 20 s mm 0-40 0-40 0-49 0-36 
Pre ¤ ¤ ¤ 41 3,7 19 18 ¤ ¤ 
Besök 1 193 43,9 13 36 1,7 25 28 ¤ ¤ 
Besök 2 251 43,2 5 32 1,7 24 26 38 (45) ¤ 
Besök 3 205 40,8 4 32 2,0 26 27 ¤ 29 (29) 
Medel 217 42,9 7 35 2,3 24 25 38 29 
 
 

 
 

Tabell  B Kontrollgrupp, N=12 

 Operation Motorik DS-Batteriet (median) 
 Tid Poäng Hjälplinjer Tid Fel  Prest. Säker Hand Figur 
 s 0-48 +/- 20 s mm 0-40 0-40 0-49 0-36 

Pre ¤ ¤ ¤ 37 3,7 15 15 ¤ ¤ 
Besök 1 153 46,6 ¤ 26 2,3 14 27 ¤ ¤ 
Besök 2 228 43,3 ¤ 27 2,3 22 24 40 (47) ¤ 
Besök 3 202 39,9 ¤ 26 2,0 28 30 ¤ 28 (30) 
Medel 194 43,3 ¤ 29 2,6 22 24 40 28 

 



 

 
 
Tabell C Samtliga försöksdeltagare, N=24 

 Operation Motorik DS-Batteriet (median) 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker Hand Figur 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 0-49 0-36 
Pre ¤ ¤ 37 3,7 17 16 ¤ ¤ 
Besök 1 173 45,3 31 1,9 25 27 ¤ ¤ 
Besök 2 240 43,2 30 2,1 23 25 39 (47) ¤ 
Besök 3 204 40,8 29 1,8 27 29 ¤ 29 (30) 
Medel 206 43,1 32 2,4 23 24 39 29 

 
 
 
 
Tabell D                                      Samtliga försöksdeltagare, N=24 
 

Tid, s Medelfel, mm 

Medel Exp Kont Medel Exp Kont 

 

F1 | F2 F1 | F2 F1 | F2 F1 | F2 F1 | F2 F1 | F2 
Pre   38 | 37 35 | 40 41 | 34 4,3 | 3,1 4,6 | 2,8 4,0 | 3,4 
Besök 1  33 | 29 39 | 33 28 | 24 1,8 | 2,0 1,9 | 1,3 1,6 | 2,6 
Besök 2  31 | 29 33 | 31 27 | 27 2,5 | 1,7 2,0 | 1,4 3,0 | 2,0 
Besök 3  34 | 25 36 | 28 29 | 23 2,0 | 1,6 2,2 | 1,8 2,0 | 1,4  
Medel  34 | 30 36 | 33 31 | 27 2,7 | 2,2  2,7 | 1,8 2,7 | 2,4 

  
 
 
 
Tabell E Yngre än 24, N= 12 

Ålder Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 40 4,4 16 16 
Besök 1 180 45,7 30 1,9 25 26 
Besök 2 237 43,0 29 2,0 24 25 
Besök 3 201 41,8 29 1,8 29 29 
Medel 206 43,5 32 2,5 24 24 

  
24 och äldre, N=12 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 35 3,0 18 16 
Besök 1 166 44,8 32 1,9 24 29 
Besök 2 243 43,4 20 2,2 22 24 
Besök 3 207 40,8 29 1,8 26 28 
Medel 205 42,7 29 2,2 23 24 

 



 

 
Tabell F Ringa erfarenhet (skattad 1-3), N=12 

Dataspel Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 38 4,3 17 13 
Besök 1 198 44,3 33 2,0 23 25 
Besök 2 268 42,6 33 2,5 19 21 
Besök 3 218 40,4 30 2,5 24 26 
Medel 228 42,5 34 2,8 21 21 

  
Relativt stor erfarenhet (skattad 3-8), N=12 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 37 3,3 17 20 
Besök 1 148 46,2 28 1,8 26 29 
Besök 2 211 43,8 27 1,7 27 28 
Besök 3 189 41,1 27 1,2 30 31 
Medel 183 43,7 30 2,0 25 27 

 
 
 
 
Tabell G Kvinnor, N=11 

Kön Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 43 4,3 15 12 
Besök 1 217 43,7 36 2,0 22 25 
Besök 2 277 41,8 37 2,4 19 22 
Besök 3 240 39,2 33 2,5 24 26 
Medel 245 41,6 37 2,8 20 21 

  
Män, N=13 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 33 3,2 18 20 
Besök 1 136 46,6 26 1,8 27 29 
Besök 2 208 44,3 24 1,9 26 27 
Besök 3 173 42,0 25 1,3 30 31 
Medel 172 44,3 27 2,0 25 27 

 



 

 
Tabell H Termin 3-7, N=14 

Termin Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 42 3,5 17 17 
Besök 1 168 45,8 31 1,8 25 27 
Besök 2 221 43,7 30 2,1 24 26 
Besök 3 201 41,3 29 1,7 28 28 
Medel 197 43,9 33 2,3 24 24 

  
Termin 8-9, N=10 

 Operation Motorik 
 Tid Poäng Tid Fel  Prest. Säker 
 s 0-48 s mm 0-40 0-40 

Pre ¤ ¤ 32 4,0 17 15 
Besök 1 180 44,6 30 2,0 25 28 
Besök 2 264 42,4 30 2,2 21 22 
Besök 3 208 40,1 29 2,0 26 26 
Medel 217 42,4 30 2,6 22 23 

 
 
 



 

Bilaga 2, distraktionsuppgift 
 
2 / 4  = 12 / 2 = 2 – 10 = 
4 + 9 = 9 * 11 = 1 * 3 = 
3 + 5 = 8 + 9 = 10 – 7 = 
8 + 9 = 11 – 6 = 5 / 1 = 
6 – 2 = 6 / 2 = 2 + 4 = 
2 – 2 = 8 * 7 = 7 – 3 = 
1 * 11 = 4 * 6 = 4 / 8 = 
6 / 4 = 12 * 7 = 1 – 3 = 
10 – 2 = 11 + 5 = 2 * 3 = 
5 / 2 = 2 / 4 = 6 + 2 = 
2 + 1 = 7 + 5 = 6 * 9 = 
4 / 8 = 10 + 1 = 5 – 9 = 
6 / 3 = 10 * 3 = 7 – 3 = 
6 + 1 = 12 / 4 = 9 – 4 = 
6 * 3 = 6 / 4 = 2 * 11 = 
2 * 3 = 6 / 3 = 6 / 6 = 
1 – 10 = 5 * 9 = 6 / 2 = 
7 – 2 = 5 – 9 = 12 / 3 = 
9 – 10 = 9 – 12 = 10 * 1 = 
7 – 6 = 9 –10 = 10 + 2 = 
5 – 10 = 6 * 3 = 11 + 9 = 
4 *11 = 2 * 3 = 2 / 4 = 
10 + 1 = 6 + 1 = 2 * 12 = 
10 *3 = 1 – 10 = 7 + 8 = 
7 + 5 = 7 – 6 = 4 * 2 = 
3 / 4 = 4 / 8 = 11 – 10 = 
11 + 5 = 2 + 1 = 6 / 12 = 
12 * 7 = 5 / 2 = 8 * 2 = 
8 * 7 = 10 – 2 = 7 + 12 = 
9 * 11 = 1 * 11 = 10 * 5 = 
4 * 7 = 2 – 2 = 12 / 4 = 
12 / 4 = 3 + 5 = 8 + 10 = 
8 + 9 = 8 + 9 = 9 * 5 = 
11 – 6 = 6 – 2 = 4 + 1 = 
6 / 2 = 3 / 4 = 5 – 4 = 
12 / 2 = 4 + 9 = 5 * 10 = 
6 / 4 = 5 – 10 = 6 – 4 = 
5 * 5 = 10 * 11 = 3 /  4 = 
5 – 10 = 7 + 1 = 8 + 6 = 
9 – 6 = 10 * 3 = 3 + 7 = 
1 * 9 = 2 +10 = 8 * 3 = 
0 / 2 = 6 – 6 = 3 / 6 = 
3 + 9 = 1 * 8 = 12 + 1 = 
10 – 2 = 7 / 1 = 2 – 7 = 
   
   



 

Bilaga 3, frågor, experimentgruppen. 
 
Generella frågor 
 
1. Ålder    
2. Kön    
3. Hänthet  
4.Termin    
5. Har du funderat på att bli kirurg?    
6. Hur mycket datorspel har du spelat/spelar du, där du använder enbart tangentbord och mus som 
spelkontroller? 
         �    Har aldrig spelat denna typ av spel. 
         A. Nutid  - ange vad och tid per dag eller vecka. 
          B.  Förut  - ange vad och något slags mått på hur mycket. 
7. Hur mycket datorspel har du spelat/spelar du, där du använder alternativa spelkontroller 
 som joystick, ratt, joypad m.fl.?  
         �    Har aldrig spelat denna typ av spel. 
         A. Nutid  - ange vad och tid per dag eller vecka. 
          B.  Förut  - ange vad och något slags mått på hur mycket. 
8. Har du diagnostiserade sömnstörningar?       
9. Har du tidigare erfarenhet av VR-simuleringar, utöver datorspel?  
 
Efter motoriktest Pre 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  
 Nr1:  
 Nr2:    
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4.Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
 
Efter operation Besök 1 
 
1. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på detta sluttest? 
2. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 1? 
3. Saknade du hjälplinjerna vid detta test?  
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats under träningen fram till sluttestet? 
6. Tror du att den student som får tillgång till hjälplinjerna under träning  

i allmänhet presterar bättre än den som inte har haft tillgång till denna hjälp?  
7. Hade du velat ha andra hjälpfunktioner under träningen?  
8. Tror du att simulatorer kommer att bli en naturlig del av läkarundervisningen? 
9.Vad är enligt din uppfattning det viktigaste du ska lära dig i träningen för att lyckas väl 

med denna operation? 
10. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter motoriktest besök 1 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden?  
 Nr1:  
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden?  
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på detta test? 
6.Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5?  
7.Saknade du hjälplinjerna vid senaste två testuppgifterna? 
 
Efter operation Besök 2 
 
 1. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på testen 
idag? 
2.Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 1? 



 

Förklara även om du kryssat vet ej.   
3. Saknade du hjälplinjerna vid sluttestet?  
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
6. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

 Förklara även om du kryssat vet ej.   
7. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats jämfört med senaste besöket ? 
8. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter motoriktest Besök 2 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  

Nr1:  
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på testen 

idag? 
6. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

Förklara även om du kryssat vet ej.   
7. Saknade du hjälplinjerna vid sluttestet?  
8. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
9. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 8? 
Förklara även om du kryssat vet ej.  
 
Efter operation Besök 3 
 
 1. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på testen 
idag? 
3.Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 1? 

Förklara även om du kryssat vet ej.   
3. Saknade du hjälplinjerna vid sluttestet?  
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
6. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

 Förklara även om du kryssat vet ej.   
7. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats jämfört med senaste besöket ? 
8. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter motoriktest Besök 3  
      
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  
 Nr1:  
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att träningen med hjälplinjerna påverkade din prestation på testen 

idag? 
6. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

Förklara även om du kryssat vet ej.   
7. Saknade du hjälplinjerna vid sluttestet?  
8. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
9. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 8? 

Förklara även om du kryssat vet ej.     
 
 



 

Bilaga 4, frågor, kontrollgruppen. 
 
Generella frågor 
 
1. Ålder    
2. Kön    
3. Hänthet  
5.Termin    
5. Har du funderat på att bli kirurg?    
6. Hur mycket datorspel har du spelat/spelar du, där du använder enbart tangentbord och mus som 
spelkontroller? 
         �    Har aldrig spelat denna typ av spel. 
         A. Nutid  - ange vad och tid per dag eller vecka. 
          B.  Förut  - ange vad och något slags mått på hur mycket. 
7. Hur mycket datorspel har du spelat/spelar du, där du använder alternativa spelkontroller 
 som joystick, ratt, joypad m.fl.?  
         �    Har aldrig spelat denna typ av spel. 
         A. Nutid  - ange vad och tid per dag eller vecka. 
          B.  Förut  - ange vad och något slags mått på hur mycket. 
8. Har du diagnostiserade sömnstörningar?       
9. Har du tidigare erfarenhet av VR-simuleringar, utöver datorspel?  
 
Efter motoriktest Pre 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  
 Nr1:  
 Nr2:    
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3.Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4..Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
 
Efter operation Besök 1 
 
1. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
2. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats under träningen fram till sluttestet? 
3. Tror du att den student som får tillgång till hjälplinjerna under träning  

i allmänhet presterar bättre än den som inte har haft tillgång till denna hjälp?  
4. Hade du velat ha hjälpfunktioner under träningen?  
5. Tror du att simulatorer kommer att bli en naturlig del av läkarundervisningen? 
6.Vad är enligt din uppfattning det viktigaste du ska lära dig i träningen för att lyckas väl med denna 
operation? 
7. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter motoriktest Besök 1 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden?  
 Nr1:  
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter operation Besök 2 
 
1. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
2. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
3. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 2? 

 Förklara även om du kryssat vet ej.   
4. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats jämfört med senaste besöket ? 
5. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket: 
 
Efter motoriktest Besök 2 



 

 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  
 Nr1:   
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
5.Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

Förklara även om du kryssat vet ej.     
 
Efter Operation Besök 3 
 
1. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
2. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
3. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 2? 

 Förklara även om du kryssat vet ej.   
4. Har din säkerhet i operationssituationen förändrats jämfört med senaste besöket ? 
5. Andra kommentarer och påpekanden angående försöket 
 
Efter motoriktest Besök 3 
 
1. Hur bra tycker du att du lyckades med att placera guiden ?  
 Nr1:  
 Nr2:   
2. Hur säker kände du dig i själva handhavandet av guiden? 
3. Hur lätt tycker du att det var att hitta en bra punkt och en bra vinkel för guiden? 
4. Behövde du fundera på vilka handrörelser du skulle utföra? 
5. Hur tycker du att du presterade jämfört med förra gången? 
6. Kan du förklara vad som får dig att sätta krysset där du gjorde på fråga 5? 

Förklara även om du kryssat vet ej.     
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förmåga och inlärningseffekt vid simulatorträning pekar på att detta är ett område relevant för ytterligare 
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