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SAMMANFATTNING 

 

Mätningar och rapporter från IVO och Socialstyrelsen, om situationen på 

akutmottagningar runt om i landet, visar att akutsjukvården har många problem att 

jobba med inom patientsäkerhetsområdet. Kompetens, kompetensförsörjning och 

arbetsmiljö är en del av de problem som belyses i dessa utredningar och som behöver 

lyftas för att förbättra patientsäkerheten. Personalen vittnade i dessa rapporter om en 

vilja att bidra mer än vad de upplever att de ges möjlighet till. In-situ-simuleringar [ISS] 

är en övnings- och lärandemetod som kommit under 2000-talet inom sjukvården. 

Metoden innebär att övning sker på plats i verksamheten och beroende på syftet med 

övningen kan man finna både patientsäkerhetsrisker och ge deltagarna i övningen 

utvecklingsmöjligheter. 

Syftet med denna studie var att beskriva in-situ-simulering inom akutsjukvård ur 

patientsäkerhetsperspektiv och med de två frågeställningarna belysa vilka risker som kunde 

uppmärksammas och vilka upplevelser och effekter lärandet gav. 

Litteraturöversikt valdes som metod för att få en bred och beskrivande kartläggning av 

ämnet. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL samt genom 

manuell sökning. 15 artiklar publicerade inom åren 2007 – 2017, varav sex kvantitativa, tre 

kvalitativa och sex artiklar med mixad design, valdes och låg till grund för resultatet.  

Resultatet inordnades i kategorier på individ och gruppnivå som framkom under 

frågeställningarna: Vilka patientsäkerhetsrisker kunde uppmärksammas med ISS? och 

Vilka upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras med ISS? Under första 

frågeställningen framkom underkategorierna: kunskapsluckor, utrustningsrisker, 

medicineringsrisker och resurs/systembrister. Här beskrevs hur deltagarna vid övningarna 

identifierade och även kunde åtgärda många av riskerna relativt omgående. Det som var 

svårare att åtgärda var systembrister men att dessa blev identifierade var en god start.  

Den andra frågeställningen belyste deltagarnas upplevelser och effekter av lärande med in-

situ-simulering. Även här framkom en individ- och en gruppnivå för kategorierna. Den 

första kategorin beskrev hur deltagarna upplevde övningarna i grupp och hur gruppen 

påverkades. Den andra kategorin beskrev hur deltagarna upplevde övningarna individuellt. 

Inom gruppnivån sågs främst hur teamsamarbete och teamkommunikation påverkade 

deltagarna både före, under och efter in-situ-simuleringsövningarna. Resultat som 

framkom var att patientsäkerhetskulturen utvecklades i grupperna i och med in-situ-

simuleringsövningarna. På individnivån framkom att deltagarna upplevde det positivt att 

de själva fick bidra med åtgärder. Det gjorde att de kände sig delaktiga i utveckling av 

patientsäkerheten i verksamheten. När nervositeten för att öva släppt upplevde deltagarna 

en ökad trygghet i och med att de fick bättre handlag och beredskap för olika situationer de 

kunde ställas inför i sitt dagliga arbete. 

Slutsatsen var att in-situ simuleringar kan användas i syfte att finna och åtgärda 

patientsäkerhetsrisker i akutsjukvård. Deltagarna kan aktivt föreslå förbättringsåtgärder 

och känna sig delaktiga i utvecklingen av patientsäkerheten. Dessutom sågs synergieffekter 

med att deltagarna utvecklade ökad trygghet i till följd av ökad kunskap och ökade 

samarbetsförmågor. 

Nyckelord: in-situ-simulering, akutsjukvård, akutmottagning, patientsäkerhet, lärande. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Measurements and reports of the emergency departments capacity shows that healthcare 

has many problems in the field of patient safety that needs to be worked with. Competence, 

skills and work environment are problems among others highlighted in these investigations 

that need to be lifted to improve the patient safety. The staff reports that they want to 

contribute more than they are given the opportunity to do. In-situ simulations [ISS] are an 

exercise and learning method that came in the 21st century in healthcare. This method 

involves exercising on site in the actual working environment and depending on the angle 

of the purpose of the exercise, you can find both patient safety risks and give the 

participants opportunities for growth. 

The aim of this study was to describe in-situ simulation in emergency care from a patient 

safety perspective and with the two connected questions highlighted the patient safety 

risks, experiences and effects of learning with in-situ-simulation. 

Literature review was chosen as method to give a broad and descriptive survey of the topic. 

The search for scientific articles took place in the PubMed and CINAHL databases and by 

manual search. 15 articles, six quantitative, three qualitative and six mixed design articles, 

published in the years 2007 to 2017, were selected and became the base for the result. 

The results were presented in categories that appeared under the questions: What patient 

safety risks could be noted with ISS? and What experiences and effects of learning could 

be identified with ISS? Subcategories that appeared under the first question was: 

knowledge gaps, equipment risks, medication risks and resource / system failures. It was 

found how the staff at the exercises could identify and also address many of the risks 

relatively immediately. System shortages were harder to adjust but the identification of 

these risks were a good start. The second question highlighted the staff's experiences and 

effects of learning with in-situ simulation. Two categories appeared. The first category was 

how the staff experienced the exercises in groups and how the group was affected. The 

other category was how the staff experienced the exercises individually. Within the group 

level, it was seen how teamwork and team communication influenced the staff both before, 

during and after in-situ simulation exercises. Other findings that patient safety culture was 

developed in the groups through in-situ simulation exercises also emerged. At the 

individual level, it was found that the staff felt it positive that they could contribute with 

actions. This meant that they felt involved in the development of patient safety at their 

workplace. When the staff grew less nervous of exercising, they experienced increased 

safety in their own person. The staff felt better prepared with gained skills and as a total 

better preparedness for different situations they could face in their daily work. 

The conclusion drawn from this literature review was that in-situ simulations can be used 

with the purpose of identifying patient safety risks in emergency care. ISS can make the 

staff feel involved in recognizing and addressing patient safety risks. In addition, synergy 

effects are seen when the staff develop increased safety, through increased knowledge and 

increased collaborative capabilities. 

Keywords: in-situ simulation, emergency care, emergency department, patient safety, 

learning 



 

 

 

INNEHÅLL 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Akutsjukvård och akutmottagning..................................................................................... 1 
Vårdskada ............................................................................................................................. 2 

Patientsäkerhet ..................................................................................................................... 3 
Kompetens och kompetensförsörjning ............................................................................... 5 
Sjuksköterskans kärnkompetenser .................................................................................... 6 
Lärande och lärstilar ........................................................................................................... 7 
Simulering ............................................................................................................................. 8 

In-situ-simulering ................................................................................................................. 9 

Problemformulering ........................................................................................................... 10 

SYFTE ................................................................................................................................ 11 

Frågeställningar ................................................................................................................. 11 
METOD .............................................................................................................................. 11 

Ansats .................................................................................................................................. 11 
Design .................................................................................................................................. 11 

Urval .................................................................................................................................... 12 
Datainsamling ..................................................................................................................... 12 
Dataanalys ........................................................................................................................... 14 

Forskningsetiska övervägande .......................................................................................... 14 

RESULTAT ....................................................................................................................... 15 

Vilka patientsäkerhetsrisker kunde uppmärksammas med ISS? ................................. 15 
Vilka upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras med ISS? ..................... 17 
DISKUSSION .................................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 21 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 25 
Slutsats ................................................................................................................................. 28 

Klinisk tillämpbarhet ......................................................................................................... 28 
REFERENSER .................................................................................................................. 29 

 

 

 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Bilaga 2. Bedömningsunderlag 

 

 

 

 

 



 

1 

 

INLEDNING 

 

Inspektionen för vård och omsorg [IVO] kom 2015 ut med en rapport benämnd ”Hur står 

det till med våra akutmottagningar?”. Syftet med rapporten var att belysa 

patientsäkerheten. I den framkom en rad brister som är gemensamma för de granskade 

akutmottagningarna. De patientsäkerhetsrisker som identifierades är: bristande kompetens, 

otillräcklig bemanning, vårdplatsbrist, otillräckliga lokaler, ”fel patienter”, ökat antal 

patienter, bristande journalsystem och hög arbetsbelastning/ långa arbetspass. I 

intervjuerna i IVOs rapport framkom att vårdpersonalen önskade återkoppling och 

förbättringsåtgärder utifrån inrapporterade patientsäkerhetsavvikelser. Ett 

lärandeperspektiv efterfrågades både av personal och IVO. John Dewey tillskrivs uttrycket 

”learning by doing” och David A. Kolb utvecklade det erfarenhetsbaserade lärandet med 

reflektion. In-situ-simulering skulle kunna vara en möjlighet i akutsjukvården att lära 

genom att göra och sedan reflektera över vad man gjort, för att förbättra patientsäkerheten. 

BAKGRUND 

Akutsjukvård och akutmottagning 

 
Socialstyrelsen definierar begreppet akutsjukvård: ”akutsjukvård omfattar all vård som är 

föranledd av medicinskt akuta tillstånd” (Socialstyrelsen, 2014, s.9). Akuta tillstånd kräver 

akut omhändertagande av de patienter som kräver omedelbar behandling. Akut sjukvård 

handlar därmed om åtgärder som inte bör vänta mer än några timmar eller högst upp till ett 

dygn (Socialstyrelsen, 2014). I sjukhusorganisationen har akutmottagningarnas verksamhet 

en nyckelposition. Patienter med vitt skilda sjukdomstillstånd av olika allvarlighetsgrad 

kommer dit för att söka vård. Alla dygnets 24 timmar måste akutmottagningen vara 

organiserad så att akutmottagningen kan ta hand ett ojämnt och snabbt flöde av patienter. 

Uppdraget att arbeta på en akutmottagning med att kunna möta patienter i alla åldrar med 

varierande behov av vård och behandling kräver erfarenhet och bred kunskap. 

Akutmottagningarna har sina egna förutsättningar, storlek, organisation, bemanning och 

patientsäkerhetskultur för att ta hand om patienter. Det framkommer i rapporten att 

kunskapsmässigt kan det se olika ut vad gäller personalrotation och därmed hur många i 

personalgruppen som är erfarna respektive nya i sitt yrkesutövande eller på arbetsplatsen. 

För att stärka kompetensen har IVO vid flertalet tillfällen påtalat vikten av att erfarna 

sjuksköterskor och läkare ges möjlighet att stötta mindre erfarna kollegor (IVO, 2015).  

En forskargrupp Hirshon et al. (2013) från Maryland USA, skriver om betydelsen av 

förbättringar inom akutsjukvård i ett upprop till beslutsförfattare, ledare och akademiker. I 

och med en äldre befolkning och en ökad population har behovet av akutsjukvård ökat. De 

påtalar vikten av att akutsjukvårdens roll behöver definieras och att akutsjukvård behöver 

implementeras närmare patienterna och även bättre integreras i de existerande hälsosystem 

som finns. Ur ett globalt perspektiv ses behov att kunna mäta och på bättre sätt hantera 

olika patientflöden (Hirshon et al., 2013). En mätning av patientens vårdtid på 

akutmottagningar har använts i Storbritannien, och även i Sverige. Man ville se hur länge 

patienter fick vänta på läkare och hur lång vistelsetiden blev totalt på akutmottagningen. 

Målet var att patienter skulle vara färdigbehandlade och lämna akutmottagningen inom 

fyra timmar, antingen genom inläggning, eller hemgång. Återrapportering till de olika 

klinikerna skedde om hur många procent av patienterna som hamnade inom fyratimmars 

ramen. (Higginson, Kehoe, Whyatt & Smith, 2017, Socialstyrelsen, 2011).  
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Författarna i studien av Higginson et al. (2017) beskriver att denna kritiserade mätmetod 

har visat sig vara en meningsfull kvalitetsindikator. Kritiken har handlat om att detta setts 

som en konstgjord mätning av akutmottagningens hanteringsförmåga utan en etablerad 

länk till vårdkvalitet. Kopplingen mellan överbelastad akutmottagning och patientsäkerhet 

har inte beaktats. I en studie i Plymouth framkom att kapaciteten att hantera stora volymer 

av patienter på ett säkert sätt, minskar när beläggningen överskrider 70 procent. Initialt 

ändrades processer inom akutmottagningen så nu ses problemen ligga i utflödet till 

vårdavdelningarna tillsammans med underdimensionerade resurser till akutmottagningarna 

(Higginson et al., 2017).  

På hemsidan för Australasian College for Emergency Medicine (2018) beskrivs flöden på 

akutmottagningarna och vilka hinder och risker som uppkommer. Där beskrivs att när 

tillgängligheten på vårdplatser minskar så blir patienter kvar på akutmottagningen.  

Akutmottagningens olika belastningsnivåer beskrivs från att vara belastat/fullt med 

minskade flöden, vilket benämns som ”crowding”, till överbelastat/överfullt och inga 

flöden ”overcrowding”. Denna ökade belastning beskrivs som en anledning till att den 

totala effektiviteten går ner, vårdkvaliteten försämras och att patientsäkerhetsincidenter 

ökar (Australasian College for Emergency Medicine, 2018). IVO (2016) rapporterade om 

bristen på slutenvårdsplatser på sjukhusen, vilket visade att patienter istället vårdas på 

akutmottagningarna som ej hade resurser för denna ökade belastning (IVO, 2016).  

Vårdskada 

 

För ca 2500 år sedan formulerades den så kallade Hippokratiska eden. I den framkommer 

krav på god vård som fortfarande är aktuella. En vanlig tolkning är: aldrig skada, om 

möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta (Socialstyrelsen, 2006). Idag ställer Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) krav på vården, att den skall bedrivas så att den uppfyller 

kraven på god vård. En vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) när en 

patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetslagen definierar två nivåer av allvarlig vårdskada: 

skadan är bestående och inte ringa; skadan har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit (SFS, 2010:659). 

I USA kom ett genombrott i patientsäkerhetsfrågor i och med konsensusrapporten ”To Err 

is Human – Building a safer health system” (Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999) som 

publicerades av Institute of Medicine. Rapporten visade att mängden vårdskador som ledde 

till dödsfall motsvarade en stor flygplansolycka med dödlig utgång dagligen. Rapporten 

gav perspektiv och satte igång en patientsäkerhetsrörelse där inspiration hämtades från 

bland annat högriskverksamheter som kärnkraftsindustrin och trafikflyget. Ungefär 

samtidigt arbetade National Health Services i Storbritannien på en rapport, An organisation 

with a memory, som kom år 2000. I den framkom att det inte arbetades med 

patientsäkerhet metodiskt och inte ur systemperspektiv. Förslag lades fram om hur arbetet 

behövde ändra riktning på patientsäkerhetskulturen från att vara enskilt skuldbeläggande 

till att se systemfel med ett lärandeperspektiv (Donaldson et al., 2000).  

World Health Organisation [WHO] beskriver, på sin webbplats april 2017, 10 facts on 

patientsafety, patientsäkerhetriskerna globalt som risken för att råka ut för en olycka på 

ett flygplan i dag är en på 1 000 000 emedan risken för att råka ut för en vårdskada är en 

på 300 (WHO, 2017).  
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I Sverige har Socialstyrelsen redovisat i Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 

2015, att cirka 3000 patienter bedöms få bestående men av varierande grad. 

Vårdskadorna som bidrar till att patienten avlider är cirka 1400 till antal. Senast 

föregående mätning gjordes år 2008 och då var siffrorna för skada som utgjorde men 

10 000 i antal och cirka 3000 patienter dog på grund av vårdskador. Trots minskningen 

från 2008 drabbas nästan var tionde patient av en vårdskada (Socialstyrelsen, 2015). 

Patientsäkerhet 

 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och 

därmed jämförlig verksamhet (SFS, 2010:659). Patientsäkerhetsarbete är arbete som syftar 

till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker och avvikelser (Statens 

kommuner och landsting [SKL], 2013). 

Institute of Medicine (2001) har i USA definierat sex områden av vårdkvalitet: 

patientsäkerhet, patientcentrerad vård, tid till vård, kompetens, effektivitet och rättvisa. En 

översikt av Bernstein et al. (2009) undersöker hur dessa sex vårdkvalitetsområden påverkas 

vid tillfällen av en överbelastad akutmottagning. Resultatet visade att två områden specifikt 

framträder i riskzonen: patientsäkerhet och tid till vård (Bernstein et al., 2009). 

Jepson et al. (2014) gjorde en observationsstudie under två år där de samlade in alla 

avvikelserapporter från en större akutmottagning. Patientsäkerhetsincidenter identifierades 

och analyserades för vilken typ av avvikelse det handlade om. I resultatet 

uppmärksammades två typer av fel: den mänskliga faktorn och systemfel. Systemfel var 

dubbelt så vanliga som fel på grund av mänskliga faktorn. I de fall där avvikelsen 

resulterade i skada handlade det om systemfel i majoriteten av fallen (Jepson et al., 2014). 

När patienter och dess anhöriga tillfrågats om de under sin föregående vårdtid på en 

akutmottagning uppmärksammat patientsäkerhetsrisker, har områden som smärtlindring 

och kommunikation framkommit som bristfälliga (Friedman, Provan, Moore & Hanneman, 

2008). Patienter har även påtalat kommunikationsbrister vid utförande av medicintekniska 

uppgifter vilket kan medföra patientsäkerhetsrisker sågs i resultatet i en systematisk 

översikt av Lang, Garrido & Heintze (2016). En framgångsfaktor kan vara att engagera 

patienterna för att upptäcka fel och brister i patientsäkerheten i den snabba flödesinriktade 

vården på en akutmottagning (Glickman et al., 2016). 

Vincent, Carthey, Macrae och Amalberti (2017) diskuterar i sin studie hur vården kan 

förnya och förbättra det framtida patientsäkerhetsarbetet. Genom att uppmärksamma 

eftersatta områden som påverkar helheten för patienten kan utveckling av 

patientsäkerheten ske. Eftersatta områdens som nämns är patientens sociala problem, 

problem med samordning mellan olika instanser, och kommunikationsproblem på alla 

nivåer. Resultatet i deras studie visar att vården måste komma närmare patienten i 

ansträngningarna att hitta och förebygga patientsäkerhetsrisker, bland annat genom att 

lyssna på och engagera patienten och patientens familj. Att se patientens hela vårdförlopp 

som eventuellt engagerar flera vårdinstanser (Vincent et al., 2017). Även Griffey et al. 

(2017) konstaterar i en 12-månaders prospektiv observationsstudie på fem 

akutmottagningar på universitetssjukhus, att de nuvarande metoder som används för att 

identifiera patientsäkerhetsrisker är ineffektiva, då för många risker och faktiska 

vårdskador inte identifieras. Författarna beskriver att patientsäkerhet är ett område för 

förbättring, nya metoder behövs för att optimera och effektivisera identifiering av 

patientsäkerhetsrisker (Griffey et al., 2017).  
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Socialstyrelsen (2015) konstaterar i återkommande rapporter att bristande patientsäkerhet 

orsakar vårdskador, vilket medför både mänskligt lidande och betydande kostnader. Under 

år 2013 påbörjade Socialstyrelsen ett förslag till en nationell strategi för ökad 

patientsäkerhet Förslaget har fem patientfokuserade mål: minskat antal frekventa eller 

allvarliga vårdskador, rätt kompetens vid rätt tillfälle, ökad kunskap om effektiva insatser, 

att patienten är delaktig i sin vård och behandling och god patientsäkerhetskultur i vården 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Patientsäkerhetskultur och personalens upplevelse av delaktighet 

Patientsäkerhetskultur definieras som de värderingar, beteenden och attityder hos hälso- 

och sjukvårdspersonal som har betydelse för patientsäkerheten (SKL, 2015). För att 

medarbetare och ledning ska kunna vara medvetna om och vaksamma på de risker som kan 

uppstå samt agera när risker identifierats måste en god patientsäkerhetskultur finnas. En 

tillåtande och öppen diskussion om risker och tillstånd som påverkar patientsäkerheten är 

grundläggande. Att mäta patientsäkerhetskulturen genom att kartlägga styrkor och 

svagheter i verksamhetens kultur, är att undersöka vilka faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten (SKL, 2015). I 2015 års lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 

framgår att medarbetarnas upplevelse av patientsäkerhetskulturen uppvisar stora 

förbättringsbehov. Vidare var det svårt att finna konkreta förbättringsaktiviteter och det 

upplevdes som tidskrävande med mätningar och resultatanalys (Socialstyrelsen, 2015). 

Riksrevisionen har granskat och funnit att något som ofta nedprioriteras i 

vårdverksamheterna är att tillvarata vårdpersonalens kompetens och även att ge dem 

möjligheter till fortbildning för att uppnå hög patientsäkerhet (Riksrevisionen, 2015).  

Nielsen, Nygren, Öhrn och Roback (2012) ställde frågan ”Hur kan vi veta att vården blir 

säkrare?” (Läkartidningen, 2012, s.1028). Vikten av en gynnsam säkerhetskultur påtalas 

och att medarbetarna måste uppleva den, inte bara att säkerhetskulturen talas om teoretiskt. 

För att inrapporterade avvikelser skall kunna öka patientsäkerheten behövs inte enbart 

korrigerings- eller förbättringsprocesser, utan ibland även att förutsättningarna förändras 

(Nielsen et al., 2012).  

I USA diskuteras inom området akutsjukvård hur patientsäkerheten bör mätas på en 

akutmottagning. De som framkommer är fyra mätområden: hur ofta patienter blir skadade, 

hur ofta lämpliga interventioner genomförs, hur väl systemfel upptäcks och rättas till och 

ett grundläggande område: hur säkerhetskulturen är på akutmottagningarna (Pham et al., 

2014). Camargo et al. (2012) konstaterar att det finns väldigt lite rapporterade data 

angående medicinska incidenter från akutmottagningar. De beskriver akutmottagningar 

som särskilda högriskområden då de ofta är överbelastade och kan innebära komplexa 

bedömningar i kombination med högt tempo. De konstaterar att kopplingen mellan 

patientsäkerhetskultur och faktiska medicinska incidenter inte är så beforskat. De valde 

därför att göra en studie på 62 akutmottagningar i USA om medicinska incidenter och 

patientsäkerhetskultur. Studien visade upplevde att ju längre patienter stannade på 

akutmottagningen desto större var risken för en incident. Författarna bedömde att 37 

procent av de negativa händelserna och alla tillbuden hade kunnat förhindras. Resultatet 

visade att om patientsäkerhetskulturen förbättras så ökar chansen att negativa händelser 

uppmärksammas och förebyggs (Camargo et al., 2012). 

Skillnader emellan sjuksköterskors och läkares uppfattning kring hur de påverkades av 

patientsäkerhetskulturen och om teamwork påverkar patientsäkerhet intresserar flera 

forskare. Samband kunde ses mellan patientsäkerhetskultur och hur välfungerande teamen 

är som arbetar på arbetsplatsen.  
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Där det finns högpresterande team finns oftare en god patientsäkerhetskultur. 

Inrapporteringsfrekvensen ökade där det var en öppenhet i kommunikation. Feedback, 

lärande av fel och ledningens stöd var viktiga delar för ett gott klimat (Verbeek-Van 

Noord, Wagner, van Dyck, Twisk & de Bruijne, 2014; Berry et al., 2016). Att arbetsmiljön 

för sjuksköterskor har betydelse för patientutfall och specifikt patientdödlighet på sjukhus, 

visade en studie av Olds, Aiken, Cimiotti och Lake (2017). Författarna ser att förbättringar 

av sjuksköterskors arbetsmiljö leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhusen skulle 

tjäna på att investera i att skapa en miljö som stöder sjuksköterskors arbete och främjar gott 

samarbete mellan sjuksköterskor och läkare (Olds et al., 2017).  

Kompetens och kompetensförsörjning 

 

Kompetens definieras hos Svenska institutet för standardisering [SIS] som en individs 

förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. 

Kompetens är personbunden och beroende av det sammanhang individen befinner sig i 

(SIS, 2016). Med kompetensförsörjning avses en process som utförs i en organisation för 

att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 

behov (Socialstyrelsen, 2013). 

I Socialstyrelsens rapport, God Vård, (2006) står: ”De enskilda medarbetarna är vårdens 

viktigaste tillgång. Det är därför viktigt att deras kompetens utvecklas kontinuerligt” 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 20). Där påtalas även vikten av god introduktion av all personal 

och att personal som varit ledig en längre tid bör särskilt uppmärksammas. Genom att 

identifiera utbildningsbehovet hos medarbetarna, ge möjligheter till kompetensutveckling 

och regelbunden fortbildning kan verksamhetens utveckling säkras (Socialstyrelsen, 2006). 

I sjuksköterskans etiska kod, beskriven av International council of nurses [ICN], tas det 

upp att sjuksköterskan är personligt ansvarig för sitt sätt att utöva yrket och genom 

kontinuerligt lärande upprätthålla kompetensen. Sjuksköterskan skall visa omdöme vid 

bedömning av egen och andras kompetens och utveckla kunskap för evidensbaserad 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a)[SSF]. För sjuksköterskor med 

specialistexamen inom akutsjukvård är en kompetensbeskrivning framtagen av 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor och SSF. I den framgår att en akutsjuksköterska 

skall ha en beredskap för det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan skall kunna 

identifiera potentiellt livshotande tillstånd på icke diagnosticerade patienter och arbeta 

självständigt med att påbörja en medicinsk behandling och medicinsk utredning. Påvisade 

samband mellan graden av kompetens hos sjuksköterskor och patienternas möjlighet till 

överlevnad och välbefinnande har rapporterats (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Författaren Duff (2012) har gjort en litteraturöversikt angående kunskap i akutsjukvård. I 

den sammanfattas kompetens som vårdpersonalens kunskap, skicklighet och patientsäkert 

arbete. Att säkerställa patientsäkerhet är en grundläggande och fortfarande högaktuell tes. 

För att uppnå detta behöver klinisk kompetens bestå av förmåga att lösa problem, kritiskt 

tänkande, och att förutse variabler som kan utgöra konsekvenser för patienten. Att uppnå 

och underhålla denna kompetens är av särskild vikt i den snabba och föränderliga miljö 

som utgör akutsjukvård. Kvalitet och patientsäkerhetsfrågor behöver lyftas i kombination 

med närmare interprofessionella samarbeten och utbildningstillfällen i kliniken (Duff, 

2012). I en studie av Aiken et al. (2014) visar resultatet att låg bemanning direkt påverkar 

patientutfallet och att sjukhusen borde satsa på att höja kompetensen för sjuksköterskor. I 

studien framkom det att patientmortaliteten ökade med högre belastning och lägre 

kompetens. 
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Sjuksköterskans kärnkompetenser  

  

Redan i början på 2000-talet har Institute of Medicine of the National Academies och 

Quality and Safety Education for Nurses [QSEN] i USA, identifierat sex kärnkompetenser 

för vårdens professioner. Kärnkompetenserna översattes till svensk kontext av SSF i 

”Strategi för utbildningsfrågor” som centrala för sjuksköterskan för att planera, genomföra, 

utvärdera och utveckla både hälso- och sjukvården och omvårdnaden (SSF, 2010). 

Kärnkompetenserna, vilka beskrivs som nyckelområden för en positiv utveckling av hälso- 

och sjukvården, innefattar: personcentrerad vård, säker vård och informatik, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och samverkan i team 

(Edberg et al., 2013). QSEN betonar att kärnkompetenser är nödvändiga för att 

sjukvårdspersonal kunna beskriva vad som utgör god vård. Kärnkompetenserna blir ett 

redskap för att sjuksköterskor kontinuerligt ska kunna utveckla lärande och direkt kunna 

förbättra kvalitet och säkerhet i sitt arbete (Cronenwett et al., 2007). 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet [SLS]betonar och beskriver 

kompetenserna teamarbete och förbättringsarbete som grundläggande för god och säker 

vård och vill öka förståelsen för gemensamma kärnkompetenser i såväl vårdarbete som 

utbildningssammanhang för alla vårdprofessioner. SSF och SLS betonar det som förenar 

teamen i vad de beskriver som ”teamtanken” (Teamarbete för förbättringskunskap, 2017, 

s.11) – tanken med team. Teamtanken beskrivs i fyra områden: samverkan inom teamet 

och tillvaratagande av teamets kompetens; öppet och tillåtande klimat med lärande i 

teamet; gemensam målformulering inom teamet och patientcentrerat arbete; och slutligen 

att de positiva energier som utvecklas i teamet främjar organisationen. En del svårigheter i 

teamarbete som kan uppstå kan gälla konkurrens om ledarskap, brister i kommunikation 

eller otydliga mål. SSF och SLS betonar vikten av träning inte bara under utbildningarna 

utan även sedan som verksam i hälso- och sjukvården. Lärandeexempel som nämns är dels 

kollegialt och interprofessionellt utbyte, dels via simuleringsövningar på träningscentra och 

praktiskt lärande i verksamheten (SSF & SLS, 2017).  

Sherwood och Zomorodi (2014) har följt upp de sex kärnkompetenserna med en översikt 

om vilken roll kärnkompetenserna kan spela i hälso- och sjukvården för att öka kvalitet och 

höja säkerheten. Författarna beskriver att för kärnkompetensen samverkan i team, föreslår 

att kommunikation och teamarbete kan övas på simuleringscenter och direkt i praktisk 

verksamhet. I studien beskriver författarna ett reflekterande arbetssätt som grunden för 

utvecklande av fallstudier eller simuleringar (Sherwood & Zomorodi, 2014). En studie av 

Endacott et al. (2014) som undersökte hur sjuksköterskestudenter och legitimerade 

sjuksköterskor registrerade och använde olika förmågor för att upptäcka och hantera 

patienter som blev försämrade i sitt tillstånd. Studien resulterade i att det inte var så stora 

skillnader mellan gruppernas tekniska förmågor, däremot i de icke-tekniska såsom 

teamwork. Teman som framkom var ledarskap och följarskap, hjälp-sökande beteende, att 

förlita sig på tidigare erfarenhet, fixering vid en detalj och teamsupport. Dessa teman 

framkom som lämpliga att öva i simuleringssituationer (Endacott et al., 2014).  

En översikt av tvärvetenskapliga studier av traumateamövningar har visat på betydelsen av 

kommunikationsövningar för att öka samarbetet mellan ledare och medarbetare i teamet 

(Hultin, Jacobsson, Brulin & Härgestam, 2016). Värdet av teamarbete har även beskrivits 

av Jones, Podila och Powers (2013). Författarna Jones et al., (2013) ville undersöka om 

träning på teamarbete ledde till förbättrad uppfattning av patientsäkerhetskulturen på 

akutmottagningen.  
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Resultatet fick ett positivt utfall på så vis att personalens uppövade förmåga i teamarbete 

ledde till att patientsäkerhetskulturen förbättrades (Jones et al., 2013). Att alla 

teammedlemmar visar varandra respekt och deltar aktivt har stor betydelse för hur teamet 

skall utvecklas. För att få till ett öppet klimat och en accepterande attityd krävs att 

teammedlemmarna ger varandra positiv respons på föreslagna åtgärder (Erichsen & 

Haddleton, 2011). I en intervjustudie av Flowerdew, Brown, Russ, Vincent och 

Woloshynowych, (2011) i London, sågs behovet av träning i inte bara tekniska förmågor 

utan även av träning i icke-tekniska förmågor. Studien skulle identifiera stressorer på en 

akutmottagning och de fann att bristande kommunikation och bristande gemensam 

överblick i teamarbetet var stora stressorer som orsakade risker. De metoder som föreslogs 

var innovativa simuleringsövningar med bland annat användande av Crisis Resourse 

Management (Flowerdew et al., 2011). En litteraturöversikt av Weller, Boyd och Cumin 

(2014) visade att det nu finns väldokumenterat i flertalet studier att förbättrat teamarbete 

leder till mindre komplikationer för patienter och färre dödsfall. De förutspår att 

interventioner för att förbättra teamarbete kan vara det nästa stora framsteget för att få 

förbättrade patientutfall i hälso- och sjukvården. Övning som visat positiva resultat 

beskriver Härgestam, Hultin, Brulin och Jacobsson (2016) i en observationsstudie. 

Videofilmning av traumateam visade att icke-verbal kommunikation spelar roll i 

traumateamets arbete. Författarna föreslår simulering som en metod för att öva upp sina 

förmågor i teamkommunikation och gärna videofilmning av riktiga akuta händelser där 

traumateamet ses i arbete med utvärdering och återkoppling av filmerna (Härgestam et al., 

2016).  

Lärande och lärstilar 

 

Svenska Akademiens ordlista (2015) förklarar lärande som att inhämta kunskap alternativt 

tillägna sig kunskap. Filosofen och pedagogen John Dewey var en amerikan som 

tillskrivits begreppet ”learning by doing” vilket också brukar benämnas handens kunskap. 

Dewey beskrev en holistisk hållning där teori, praktik, reflektion och handling bildar en 

enhet (Dewey, 2004). David A. Kolb, en amerikansk teoretiker inom pedagogik, har i sin 

bok Experiential learning, definierat lärande som en process där kunskap är skapad genom 

överföring av erfarenhet. Kolb menar att för att förstå lärandets natur måste människan 

förstå kunskapens natur och vice versa. Kolb beskriver den empiriska lärstilen i fyra steg: 

att först sker en händelse, sedan reflekteras över händelsen, genom reflektionen 

framkommer ett lärande som visar på nya vägar, till sist prövas den nya vägen och ett nytt 

sätt tillämpas (David, 2007). En amerikansk statistiker vid namn Edward Deming arbetade 

med kvalitetsstyrning. Deming utvecklade Kolbs teorier i en metod som kallas Deming-

cykeln eller PDSA –hjulet. I fyra steg tänker man igenom en förändring: Plan, Do, Study, 

Act. Deming menade att med denna modell blev deduktivt och induktivt lärande inbyggt i 

lärande och förbättringscykeln (Harolds, 2015).  
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Figur 1. PGSA-cykeln, av studieförfattaren översatt från engelskans PDSA  

Nolan och medarbetare utvecklade PDSA- hjulet till Nolans förbättringsmodell, med tre 

frågor: ”Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka 

förändringar kan leda till en förbättring?” (SKL, 2008, s.8). De första frågorna kopplas till 

varsin mätning och den tredje med idéer. Det ger struktur åt förbättringsarbetet genom att 

sätta mål, mäta över tid, pröva nya arbetssätt baserade på kunskap och med hjälp av hjulet 

testa idéer i liten skala (Moen, Nolan & Provost, 2012). 

Hur insamlad data och information blir till kunskap och lärande beskriver Liebowitz 

(1999). Datainsamling ger information som i sin tur behöver tolkas och ges kontext för att 

bli kunskap. Nielsen och Roback (2010) diskuterar implementering; hur denna framtolkade 

kunskap sedan behöver spridas internt så att ett lärande utvecklas och förändring av 

kunskap, attityder och beteenden kan ske. Eftersträvansvärt är när ett organisatoriskt 

lärande uppnås. Om förändringar i rutiner, regler och normer som påverkar handlandet i 

organisationen lever vidare, även om personal byts ut, har organisatoriskt lärande uppnåtts. 

Något att komma ihåg är att individer har olika preferenser för inlärning. Neil Fleming 

beskrev (1995) de olika lärstilarna där personer föredrog att ta till sig information på olika 

sätt. Han såg och beskrev fyra lärstilar: att lära genom att lyssna, att lära genom att läsa 

själv och göra anteckningar, att lära genom att få presenterat visuellt med diagram eller 

grafer och slutligen genom kinetisk metod att få klämma och känna och pröva (Fleming, 

1995).  

Simulering  

 

Simulering beskrivs i Nationalencyklopedin [NE] härstamma från latinets simulo som 

betyder efterhärma, låtsa (NE, 2016). Simuleringsövningar har blivit vanligt inom klinisk 

utbildning av vårdpersonal vilket även användas som ett undersökande kliniskt instrument. 

Det finns möjlighet att använda simuleringsövningar för två delar, både som 

utbildningsinstrument för den enskilde eller gruppen eller som ett forskningsinstrument för 

att undersöka funktioner och system. Resultatet har visat att vårdpersonal som haft 

simuleringsövningar orsakar mindre vårdskador och att göra simuleringsövningar har 

betydelse för underhåll av kompetens och re certifiering (Littlewood, 2011).  

Författarna Breitkreutz, Dougal och Wright (2016) ville jämföra hur standardundervisning 

stod sig mot att undervisa med simuleringsövningar. De jämförde riskmedvetenhet i två 

grupper. Den ena gruppen fick läsa om och se filmer om patientsäkerhetsavvikelser. Den 

andra gruppen fick läsa om och även delta i simuleringsövningar där simulerade 

felhändelser visades. Mätningar gjordes på hur deltagarna mindes filmerna eller 

övningarna och på hur de uppfattade hur stor risk det var att fel hände.  

Planera

GörStudera

Agera
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Andra mätningar som gjordes var på hur stor upplevelse av respekt för att fel kunde 

inträffa och hur länge efteråt effekten av den respekten bestod. Resultaten visade att bägge 

grupperna hade ökat sin insikt och intentioner att vilja undvika felaktiga händelser. I 

studien sågs att de som hade simulerat mindes mer, hade större respekt för att fel kunde 

inträffa och hade längre ökad försiktighet och riskmedvetande i upp till sex månader efter 

övningarna (Breitkreutz et al., 2016). Cunningham et al. (2017) har i en studie om 

interprofessionellt samarbete och utbildning använt sig av simuleringsövningar i med akuta 

fall. Författarna ville se hur simuleringsövningarna påverkade studenternas lärande. Med 

både mätningar och fokusgruppsintervjuer från deltagarnas perspektiv fann de att 

simuleringsbaserat lärande var särskilt lämpligt för att öva interprofessionellt teamwork, 

upptäcka roller och ansvar och ge ökad trygghet i att kunna utföra olika behandlingar. 

Övningarna fokuserade på allmänna och specifika kunskaper i den akuta miljön.  

Resultatet visade att simuleringsbaserade övningar kan föra samman utbildningar inom 

olika professioner, inom hälso- och sjukvården (Cunningham et al., 2017). 

Masiello och Mattsson (2017) skriver i sin litteraturöversikt att det finns många 

frågetecken kring simuleringsträning. Det råder osäkerhet kring evidens för nyttan av 

simuleringsträning då flertalet studier brister i kvalitet. I litteraturöversikten framkommer 

att det finns svårigheter att omsätta träningen på simuleringsenhet till verkligheten. 

Lösningen som föreslås höja evidensen är nya riktlinjer för studiedesign och rapportering 

av medicinsk simuleringsforskning. Ett starkare evidensunderlag bidrar till att höja nivån 

på arbetet för patientsäkerhet (Masiello & Mattsson, 2017). 

Socialstyrelsen har 2017 sammanställt ett webbforum där tolv myndigheter och 

organisationer samlat stöd för patientsäkerhet. Däri går att hämta stöd för utveckling och 

under kompetens och kompetensförsörjning går att läsa ”tillfälligt anställd personal 

behöver också förutsättningar för att arbeta patientsäkert, bland annat introduktion och stöd 

i det löpande arbetet”. På webbplatsen beskrivs att personal måste få möjlighet till 

fortbildning och utbildning för att öka inte bara sin individuella utan även teamets 

kompetens. För denna träning påvisas simulering som ett sätt. Träningen kan ges för både 

tekniska och icke-tekniska färdigheter såsom kommunikation och teamarbete. Syftet med 

träningen kan vara att minska risken för vårdskador. Förslag på övningar med 

falldiskussioner, reflektionsövningar och rollspel föreslås (Socialstyrelsen, 2018). 

In-situ-simulering 

 

Definitionen av in-situ-simulering [ISS] är ifrån latinets in situ, vilket betyder på plats, 

vilket sammantaget betyder simulering på plats. En simulering som sker i den fysiskt 

riktiga miljön för målgruppen (Cambridge Dictionary, 2017). Att flytta simuleringen till 

platsen där den som övar arbetar, passar för akutmottagning eller operationsavdelning 

(Aebersold & Tschannen, 2013). Ett annat använt begrepp är on-site simulering som 

beskriver simuleringsarrangemanget portabelt till platsen för simuleringsövningen. Det ses 

som ett komplement till simulering på simuleringscenter. On-site/ in-situ-simulering 

beskrivs som användbart vid transportövning för att upptäcka risker med transporter, 

teamworkövningar och vid olika återupplivningsövningar (Kobayashi et al., 2008).  

Några utmaningar som in-situ-simulering innefattar är bland annat tekniken. Vid 

simulering med en docka behövs tid och plats att rigga dockan och att plocka undan. 

Svårigheter kan vara att finna plats för övningen på en full verksamhet. Om videokamera 

används så måste inspelaren se till att ingen obehörig spelas in och även att tid behövs för 

videoanalys för att debriefingen skall gå smidigt.  
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Teknikfrågor kan vara personalkrävande vilket man behöver ta i beaktande. Personal som 

handleder igenom simuleringsövningarna (scenarierna) kallas faciliterare och de behöver 

kunskap om eventuell docka för att kunna manövrera denna. Teamet som ska öva behöver 

även känna till om de skall använda befintligt material på exempelvis akutrummet eller om 

speciellt övningsmaterial skall användas. I sådana fall skall materialet ombesörjas vara så 

likt det material som används i verkligheten (Patterson, Blike & Nadkarni, 2008; 

Petrosoniak, Auerbach, Wong & Hicks, 2016).  

De enheter som sett den största vinsten med in-situ-simulering är högakuta områden som 

exempelvis intensivvårdsenheter, akutmottagningar och operationsavdelningar. För att 

uppnå bästa resultat rekommenderas att enheterna utför in-situ-simulering regelbundet. 

Akuta enheter kan vara under en redan hög stress och då kan in-situ-simuleringsövningar 

dessutom utgöra en ytterligare stress.  

I dessa miljöer ses att ca 10 till 15 procent av övningarna ställs in. Väl förberedda 

scenarios, korta tidsbegränsade scenarios, med avsatt tid både före, under och efter ses som 

de mest effektiva (Patterson et al., 2008). 

Att använda in-situ-simulering ses som en fördel att personal får öva där de faktiskt jobbar. 

In-situ-simulering kan dels vara förvarnad dels en oförberedd övning (Sørensen et al., 

2017). Sørensen et al. (2017) fann att avdelningsbaserad in-situ-simulerings största vinst 

var ett organisatoriskt samlat lärande I studien visade det sig att oannonserade övningar 

gav mest test på organisationen, både flöden, miljö och person vilket även var det mest 

stressande för de inblandade personerna och kunde ibland ha viss negativ effekt på de som 

övade (Sørensen et al., 2017). Littlewood (2011) beskriver hur in-situ-simulering kan 

användas till att upptäcka dolda fel, säkerhetsbrister både i teamets arbete och i den riktiga 

omgivningen. Yajamanyam och Sohi (2015) använde in-situ-simulering till ett 

kvalitetsförbättringsprojekt på en neonatalavdelning i Birmingham. På 21 utförda in-situ-

simuleringar och upptäcktes sju dolda patientsäkerhetsrisker. En del av de fel och brister 

som upptäcktes var enkla ting som kunde direkt åtgärdas i vårdmiljön exempelvis 

läkemedelsförpackningar och passform av slangar medans andra krävde utbildningsinsatser 

exempelvis hur CPAP fungerade och användes (Yajamanyam & Sohi, 2015).  

Petrosoniak et al., (2016) talar om vikten av att lärandet är knutet till kontexten av 

erfarenheterna och därför har in-situ-simulering ett effektivt utfall. I författarnas review 

beskrivs utmaningarna med in-situ-simulering på en akutmottagning och metoder för 

genomförande. Sammanfattningsvis ger in-situ-simulering synergieffekter med det 

förbättrade flöden, patientsäkerhet och förbättrad patientsäkerhetskultur vilket de ser ger 

högpresterande team och motståndskraftiga system (Petrosoniak et al., 2016). Rosen 

(2012) beskriver i sin systematiska review att med in-situ-simulering funnit att det finns 

fyra typer av lärande. De typer som framkommer är individuellt lärande, teamlärande, 

enhets lärande och organisatoriskt lärande (Rosen et al., 2012). 

Problemformulering 

  

Nästan var tionde patient drabbas av en vårdskada i Sverige 2015. IVO gör inspektioner 

och finner överbelagda, underbemannade akutmottagningar med stora 

patientsäkerhetsrisker. Det framgår att det finns brist på läkare och sjuksköterskor med 

tillräcklig kompetens för uppdraget. I dagsläget dras akutmottagningar med hög 

överbeläggning, stor personalomsättning och därigenom kompetensbrister. Dessa leder till 

stora patientsäkerhetsrisker och svårigheter att utföra och ge en god vård.  
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Dessutom upplever personal att de inte får återkoppling inom patientsäkerhetsområdet och 

det finns en önskan om att få delta mer aktivt. 

Bemanningsproblem anges som en orsak till varför inte tid till kompetenshöjning med 

utbildningar och återkoppling ges. Då landets akutmottagningar är mestadels överbelastade 

kan svårigheter finnas att låta personalen gå ifrån akutmottagningen för att öva och höja sin 

kompetens. Simulering som utförs på plats i verksamheten under pågående verksamhet kan 

kanske vara ett alternativ för personalen att tillgodogöra sig träning och få inblick i hur 

patienten påverkas vid olika moment. När träning sker i den egna verksamheten ges 

möjlighet att upptäcka hur den verkliga miljön påverkar patienten och personalen. 

Därigenom kan personalen förhoppningsvis även upptäcka patientsäkerhetsrisker direkt i 

verksamheten. Flera studier talar för att om högpresterande interprofessionella team växer 

fram så ökar medvetenheten hos personalen för patientsäkerhetsrisker och 

patientsäkerhetskulturen förbättras. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva in-situ-simulering inom akutsjukvård ur patientsäkerhetsperspektiv. 

Frågeställningar 

 

Vilka patientsäkerhetsrisker kunde uppmärksammas med ISS? 

Vilka upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras med ISS? 

METOD 

Ansats 

 

En kvalitativ studie med induktiv ansats valdes för att belysa deltagarnas upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2015). Induktiv ansats gav en kartläggande bild utifrån en mängd 

utfall eller förekomster från andra studiers resultat och kunde sägas vara att dra slutsatser 

av erfarenheter för att skapa en trovärdig bild (Kristensson, 2014). 

Design 

 

Den metod som valdes för denna studie var en litteraturöversikt då författaren önskade 

skapa en översikt av området in-situ-simulering i akutsjukvård för att ge evidensbakgrund 

för möjliga nya arbetssätt i den egna verksamheten. Polit och Beck (2012) beskrev att en 

litteraturöversikt kunde ge ny kunskap inom ett område genom redan befintlig kunskap. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan syftet vara att sammanställa en beskrivning av 

kunskapsläget inom ett visst område för eventuell framtida empirisk studie. Litteraturen i 

granskningen skall utgöras av primärkällor såsom vetenskapliga tidskriftsartiklar eller 

andra vetenskapliga rapporter (Polit & Beck, 2012). För att minimera risken för ett 

selektivt urval rekommenderade Friberg (2012) ett kritiskt förhållningssätt vid urval, 

läsning samt i skrivprocessen. Polit och Beck (2012, s.96) beskrev arbetsprocessen i ett 

flödesschema i ett flertal steg. Flödesschemat beskrev processen från inledande 

formulering av problemet, olika sökstrategier med nyckelord i olika databaser, 

identifiering, relevans och genomläsning, till kritisk granskning och analys. 
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Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att undersöka hur 

patientsäkerhetsfrågan och lärandeprocessen uppmärksammades i de olika artiklarna för att 

därigenom ge en bred beskrivande översikt. Initialt lästes ytligt en stor mängd relevant 

litteratur till studien. Antal ingående artiklar begränsades i enlighet med Sophiahemmets 

Högskolas Studieguide (2016) till 15. De valda artiklarna kvalitetsgranskades, 

sammanställdes och analyserades, vilket resulterade i en litteraturöversikt av det studerade 

forskningsområdet (Friberg, 2012). 

Urval 

 

Inklusionskriterier som valdes för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar, ha abstract samt finnas i fulltext. Abstractet skulle stämma 

mot innehållet i syftet, in-situ-simulering inom akutsjukvård. Artiklarna skulle finnas 

tillgängliga på engelska, vara etiskt godkända eller där det etiska godkännandet inte tydligt 

gick att utläsa skulle det synas att etiska överväganden framgick.  

Artiklarna skulle även vara peer reviewed, expertgranskade, som används vid akademisk 

publicering av vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 2012). Tidsintervallet för publikation 

av de ingående artiklarna i studien söktes inom tio år, det vill säga från 2007 – 2017.  

Exklusionkriterier var artiklar som var dubbletter i sökningarna, artiklar med beskrivning 

av ISS-utförande av kursprogramkaraktär som riktade sig enbart till studenter eller artiklar 

som var pilotstudier. Även artiklar där ISS-övningen enbart utfördes på 

operationsavdelning eller gynekologiavdelning (som förvisso kan uppfattas som  akut 

sjukvård) exkluderades. Artiklar med ISS-övning som riktade sig enbart till läkare, för att 

öva en viss procedur, exempelvis intubering, exkluderades. 

Ett urval i flertal steg genomfördes. Först valdes artiklars titel som svarar mot syftet, sedan 

lästes abstract som stämde mot syftet och till sist lästes artiklarna i sin helhet (Forsberg & 

Wengström, 2015). För att försöka få en så bred översikt som möjligt valdes artiklar med 

olika syfte, ändå att de stämde mot denna studies syfte (Polit & Beck, 2012). 

Bedömning och klassificering 

De valda artiklarna sammanställdes först i en artikelmatris som presenteras i bilaga 1. 

Därefter granskades artiklarna i enlighet med Sophiahemmets Högskolas rekommenderade 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (Bilaga 2). Det är en 

modifierad granskningsmall för vetenskaplig klassificering samt kvalitetsbedömning 

avseende studier med kvalitativ och kvantitativ metodansats utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Målet var att finna 

vetenskapliga artiklar med hög nivå, grad I och exkludera artiklar med låg nivå, grad III. 

Datainsamling 

 

Sökord formulerades för att utgöra en grund för artikelsökning, flertalet olika varianter 

prövades och nyckelord som fanns i några funna artiklars abstract jämfördes med de valda 

sökorden för att eventuellt hitta fler varianter på sökord (Polit & Beck, 2012) Med denna 

metod lades sökordet mobile simulation till. Sökningarna bestod av en kombination av 

MeSH-termer (Medical Subject Heading) CINAHL indexord och fritextord vilka användes 

för att få ett relevantare resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden som slutligen 

användes var: emergency care, emergency department, emergency medicine, in-situ-

simulation, on-site simulation och mobile simulation.  
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Kontakt med författarens egen arbetsplats medicinska bibliotek gjordes för att komma åt 

artiklar via Clinical Key/ Proxive 2,0 som är en databaslänk från arbetsgivaren med 

inloggning hemifrån. Databaslänken utökade möjligheterna att få tillgång till fulltext 

artiklar utanför Sophiahemmets Högskolas biblioteks access. 

Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Litterature), som beskrevs i Forsberg och Wengström (2015) 

med att de innefattar ett stort antal källor inom det omvårdnadsvetenskapliga området. 

Bibliotekarien förslog för att effektivisera sökningen, direkt slå samman de olika varianter 

av samma innebörd som gick att finna med trunkering och booleska operatorn OR 

användes för att vidga sökningen. De två grupperingarna med ord för akutsjukvård och in-

situ-simulering kombinerades sedan med AND för att fånga in området. Grupperna av 

sökorden användes sedan i bägge databaserna. Antalet träffar i PubMed och CINAHL 

redovisas i tabell 1. Manuell sökning utifrån funna artiklars referenslistor gav ytterligare en 

artikel att införliva i studien (Forsberg& Wengström, 2015, Polit & Beck, 2012).  

Första fritextsökningen (sökning 0) i PubMed gjordes utan att ta med begränsningar för att 

se vilka träffar som fanns. Det återfanns 91 träffar och ansågs vid en snabb översikt av 

författaren för obegränsat för att läsas igenom då diverse olika simuleringar som inte var 

relevanta dök upp. Här uppmärksammade författaren dock rekommendationen från 

PubMed. PubMed rekommenderade i högermarginalen, på ” Best match-Titels with your 

serch terms”, en artikel som lästes och lades på minnet. Denna artikel återfanns i 

kommande sökningar. Innan fortsatta sökningar gjordes lades begränsningar till. 

Ytterligare manuell sökning i referenslistor gav tre artiklar varav abstract lästes och det 

resulterade i att en artikel valdes.  

Tabell 1. Databassökning  

Databas 

Pub Med 

 

Sökord Begränsning 

ar 

(limitations) 

Antal 

träffar 

(n) 

Relevanta 

abstracts 

(n) 

Granskade 

artiklar i 

fulltext (n) 

Inkluderade 

artiklar 

(n) 

0 In Situ 

Simulation 

AND 

Emergency 

department 

0 91 ? 0 0 

 Emergency 

department 

OR 

Emergency 

medicine 

OR 

Emergency 

care AND In 

situ 

simulation 

OR on-site 

simulation 

OR mobile 

simulation 

Full text,  

10 yrs, 

Humans, 

English 

135 23 19 11 

Databas 

CINAHL 

In situ 

simulation 

OR on-site 

simulation 

OR mobile 

simulation 

Free full Text; 

Academic 

journal; peer 

reviewed;  

nurs10 yrs 

34 5 4 2 
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AND 

Emergency* 

Search 

modes - 

Boolean/Phrase 

 

 In situ 

simulation 

OR on-site 

simulation 

OR mobile 

simulation 

AND 

Emergency 

department 

Full Text; 

Academic 

journal; peer 

reviewed; 10 

yrs 

Search 

modes - 

Boolean/Phrase 

 

62 7 (varav 5 

dubbletter) 

5 (varav 4 

dubbletter) 

1 

Totalt 

valdes ur 

Pub Med 

och 

CINAHL 

 14 

Manuell 

sökning 

  3 3 3 1 

 

Dataanalys 

 

Då både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes så gjordes en integrativ analys som 

tillåter sammanställning av data från olika ansatser för att få en så omfattande bild som 

möjligt av ämnet. (Kristensson, 2014; Whittemore & Knafl, 2005). Analysen genomfördes 

i flera steg där studierna kvalitetsgranskades och redovisades initialt enskilt i en 

artikelmatris (bilaga 1) vilken utvidgades till att vara en sammanfattning av varje ingående 

artikel som stöd för det kommande analysarbetet (Friberg, 2012; Whittemore & Knafl, 

2005). Den integrativa analysen genomfördes i flera steg. Alla artiklar lästes upprepade 

gånger för att få en övergripande förståelse av studiernas resultat (Friberg, 2012). 

Inledningsvis lästes artiklarna igenom för att identifiera skillnader och likheter i resultaten. 

I nästa steg skapades en översikt utifrån den utökade artikelmatrisen. Stycken som var 

relevanta utifrån syfte och de två olika frågeställningarnas områden färgmarkerades med 

olika färger. Utifrån dessa stycken identifierades kategorier och underkategorier vilka 

samlade de likheter och mönster som framkom (Friberg, 2012; Kristensson, 2014; 

Whittemore & Knafl, 2005). Slutligen redovisades de kategorier och underkategorier som 

framkom i granskningen under resultatdelen i litteraturöversikten. Denna studies resultat 

redovisades per frågeställning och kategori. Resultaten per underkategori redovisades 

integrerat i texten. En integrerad analys syftar till att de ingående studiernas resultat vävs 

ihop för att belysa ämnet och besvara frågeställningarna (Jakobsson, 2011). Både positiva 

och negativa effekter i resultaten redovisades (Forsberg & Wengström, 2015; Polit & 

Beck, 2012). 

Forskningsetiska övervägande 

 

Etiska överväganden under arbetets gång beaktades i enlighet med Vetenskapsrådets God 

Forskningssed (2017). Artiklar som har etiskt godkännande eller redovisade etiska 

överväganden söktes för denna studie, vilket rekommenderas i Forsberg och Wengström 

(2015). Om artikel funnes utan tydligt beskriven bedömning har författaren till denna 

litteraturöversikt gjort en sökning i tidskriftens instruktioner huruvida publiceringskraven 

för original studier behövde vara etiskt godkända. Endast etiskt godkända artiklar eller där 

ett etiskt betänkande framkom togs med i studien.  
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Författaren följde CODEX (2010) och Vetenskapsrådets God Forskningsseds (2017) regler 

gällande forskarens eget etiska ansvar att inte falsifiera, fabricera, stöld eller plagiera data, 

hypoteser eller metoder utan angivande av källa. Ej heller förvrängning av 

forskningsprocessen på annat sätt. Denna litteraturöversikt skickades även in för 

plagiatkontroll i enlighet med Sophiahemmets Högskolas Studieguide (2016). 

RESULTAT  

 

Resultatet av litteraturöversikten grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar, varav sex 

mixade, tre kvalitativa och sex kvantitativa studier ingick. Artiklarnas resultat 

presenterades med en integrerad analys utifrån syftet och de båda frågeställningarna. Den 

första frågeställningen resulterade i att ett antal olika patientsäkerhetrisker kunde 

uppmärksammas. De mönster av olika patientsäkerhetsrisker som framkom definierade de 

olika kategorier och underkategorier vilka redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Vilka patientsäkerhetsrisker kunde uppmärksammas med ISS? 

Kategori Underkategorier 

  

Individrelaterade 

patientsäkerhetsrisker 

Kunskapsluckor 

Utrustningsrisker 

Medicineringsrisker 

Grupprelaterade 

patientsäkerhetsrisker 

Resurs/systembrister 

 

Vilka patientsäkerhetsrisker kunde uppmärksammas med ISS?  

 

Individrelaterade patientsäkerhetsrisker 

Följande underkategorier framträdde på individnivån: kunskapsluckor, utrustningsrisker 

och medicineringsrisker, vilka redovisas i löpande text. 

Kunskapsluckor som beskrevs i flera av studierna var okunskap i handhavande av 

utrustning som användes sällan, där rutin fick skapas för att repetera handhavandet 

regelbundet. Bristande kunskap förekom även om sådant som användes ofta exempelvis att 

kunna ändra inställningar på utrustning som manuell defibrillator, okunskap i spädning av 

läkemedel, okunskap i hantering av infusions och blandningsaggregat (Wheeler et al., 

2013; Patterson et al., 2012). Kunskapsluckor om de senaste rönen i behandling av sepsis 

kunde vara obekant och att deltagare inte tagit del av implementerade behandlingsrutiner 

för sepsis framkom i resultatartikeln av Patterson et al. (2012). Zimmermann et al. (2015) 

önskade finna dolda patientsäkerhetsrisker och öka beredskapen att ta hand om barn med 

försämring i sjukdomsförlopp på en barnakutmottagning på ett barnsjukhus. Författarna 

använde både enkäter, självskattningsinstrument och ISS och därigenom identifierade att 

deltagarna hade kunskapsluckor och upplevde att de var osäkra. Kunskapsluckor som 

identifierades handlade om okunskap i hantering av intraosseös nål och felaktigheter i 

iordningställande av adrenalin. Författarna av denna studie, Zimmerman et al., utvecklade 

en ny utbildningsstrategi för personalen med ISS och självskattningsinstrument. Jung, 

Carman, Aga och Burnetts mixade studie (2016) identifierade flertalet kunskapsluckor hos 

personalen under en ISS-katastrofövning på en akutmottagning i Kalifornien.  
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Individuella risker som uppkom var bland annat att personal inte kunde klä på eller av sig 

sin skyddsutrustning på rätt sätt. Ledningspersonalen i ISS-övningen hade inte tillräcklig 

kunskap om katastrofplanen och tog inte hjälp av materialet i planen vid annat än uppstart 

av övningen. Risker uppmärksammades med att information inte kom till rätt zon i rätt tid. 

Bristande kunskap om tvåvägs kommunikation med kommunikationsradio som användes 

mellan zoner identifierades, dels handhavandet, vad som skulle kommuniceras och när. 

Beblandning av ”riktiga” patienter och ”övningspatienter” skedde. Walsh et al. (2017) 

jämförde med ISS-övningar omhändertagandet av barn med hypoglykemiska kramper på 

barnakutmottagningar och allmänna akutmottagningar. Resultatet i studien visade att 

felaktigheter i följsamhet till krampbehandling var högre på allmänna akutmottagningar 

och farmakologiska fel förekom signifikant oftare på allmänna akutmottagningar. Fel som 

uppmärksammades var relaterat till bristande kunskap om glukoskoncentration, 

doseringsfel och brister i kunskap om underhållsdosering.  

Utrustningsrisker identifierades i flertal av artiklarna (Patterson et al., 2012; Wheeler et al., 

2013; Zimmerman et al., 2015) Det kunde handla om fel material på akutvagnarna 

exempelvis enbart okuffbara barn endotrachealtuber eller att det fattades utrustning som 

kunde behövas, exempelvis portabel sug och syrgas (Wheeler et al., 2013) viss 

barnlivräddningsutrustning saknades på en vuxenakutmottagning (Zimmermann et al., 

2015). Magills tång, avsvalkande fläktar, rätt storlekar på mask och andningsballonger 

fattades i akutrummet och att utrustning inte fungerade som den skulle uppmärksammades 

i studien av Patterson et al. (2012). Gardner, Ahmed, George och Frey (2013) studerade 

hur deltagarna upplevde att de nya akutmottagningslokalerna fungerade med 

simuleringsövningar kombinerat med anonyma enkäter innan lokalerna var tagna i bruk. 

Deltagarna kunde rapportera om utrustning som fattades, brister i närhet till utrustning och 

även att akutrummet upplevdes trångt. I en studie av Sørensen et al. (2015) undersöktes 

personalens upplevelse av inlärning med ISS gentemot off-site simulering. Informanterna 

var larmpersonal som exempelvis anestesi-, operationspersonal och barnmorskor. Bifynd 

till intervjuerna var de brister som upptäcktes, exempelvis i vart saker förvarades och 

påverkan av trånga korridorer. Under en ISS-katastrofövning upptäcktes flera 

utrustningsbrister (Jung et al., 2016). Brister som upptäcktes var att datajournalen inte 

fungerade på de mobila datorerna vilket ledde till att personalen fick föra journal på papper 

istället. Avsaknad av datajournal gav även problem med att registrera, triagera och 

behandla patienter rätt. Andra utrustningsrisker som framkom var svårigheter i att använda 

kommunikationsradio tekniken så att det hördes vem som skulle ha anropet, att lösa hur 

man kommunicerade med skyddsdräkten på och att bårarna på akutmottagningen tog slut 

så att övningen fick avslutas i förtid.  

Risker med medicinering uppmärksammades i flera studier. Att förpackningar av olika 

läkemedel var likartade så att förväxlingsrisk uppkom, olika koncentrationer på samma 

läkemedel förvirrade, spädningsscheman inte fanns tillgängliga och att läkemedel som var 

vitala saknades (Patterson et al., 2012; Wheeler et al., 2013;). Informanterna i studien av 

Sørensen et al. (2015) var från olika typer av larmteam, exempelvis anestesipersonal, 

obstetriker och operationspersonal. De beskrev att de i sin vardag larmas till olika enheter 

där svårigheter kunde finnas att komma åt läkemedel i låsta skåp.  

 

 

 



 

17 

 

Grupprelaterade patientsäkerhetsrisker 

Underkategorin resurser och systembrister framträdde på gruppnivå. 

Wheeler et al. (2013) och Zimmermann et al. (2015) identifierade systembrister där behov 

upptäcktes för gruppen att öva teamträning med fasta roller och känna till vilken roll som 

gör vad. I studien av Wheeler et al. (2013) upptäcktes att larmteamet inte hade bestämt 

vem som skulle hämta/ ta med sig akutvagnen. Larmteamgruppen behövde även träna på 

ledarskap och följarskap. Resurserbrister kunde vara att det saknades utsedd personal i 

rollen att vara en sammanbindande och kommunicerande länk för flöden gentemot 

exempelvis operation eller andra avdelningar. Det saknades även en ledande sjuksköterska 

i teamet vid patienten som sammanhållande av alla olika moment. Brist på utsedd övrig 

personal, att kunna kalla på för hjälp med exempelvis hjärtkompressioner eller 

anhörigstöd, upptäcktes. Patterson et al. (2012) beskriver att huvudpersoner i larmteamen 

ibland inte kom på larm och ibland blev försenade.  

Brist på systematiskt utförd överrapportering identifierades av Zimmermann et al. (2015) 

vilket ledde till införande av strukturerade riktlinjer med checklista för rapportering. 

Flertalet resurs och systembrister identifierades i ISS-katastrofövningen i studien av Jung 

et al. (2016). Ganska snart hade de anländande 60 patienterna från katastrofen skapat 

”flaskhalsar” som identifierades. Problem med att omhänderta den ökade volymen gjorde 

att personalen fick modifiera triagen. Sammanblandning mellan ”äkta” patienter och 

”övnings” patienter skedde vilket ledde till direkta patientsäkerhetsrisker med övningen 

och sorteringsbrister upptäcktes. Resursbrist på transportpersonal gjorde att de inte fick 

iväg patienter till vårdavdelning snabbare. Avcheckning av dekontaminerade patienter 

missades och felaktigt omhändertagande av kontaminerad klädsel och ägodelar 

uppmärksammades. Inringd och/eller larmad personal som skulle hjälpa till i katastrofen 

hade ingen att vända sig till för att bli tilldelade uppgifter vilket gjorde att de avgjorde 

själva vart de behövdes och det kanske inte överensstämde med bästa position för den 

personalen. 

Vilka upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras med ISS?   

 

Den andra frågeställningen resulterade i att kategorier och underkategorier under 

upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras. Även här sågs en individ och 

gruppnivå som vardera hade flera underkategorier som framträdde, se tabell 3.  

 
Tabell 3. Vilka upplevelser och effekter av lärandet kunde identifieras med ISS? 

 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelser och effekter på 

gruppnivå 

Teamsamarbete/teamkommunikation 

Patientsäkerhetskultur 

Situationsmedvetenhet 

Upplevelser och effekter på 

individnivå 

Nervositet 

Handlag 

Beredskap 

Delaktighet 

 

En helhetsuppfattning av att ha och delta i ISS-övningarna och hur deltagarna påverkades i 

sin arbetsvardag efterfrågades i några av studierna.  
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Bland annat i studien av Wheeler et al. (2013) redovisades att majoriteten av deltagarna 

uppskattade övningen och att det gav liten inverkan på deras arbetsdag. Patterson et al. 

(2012) redovisade att 94 procent av deltagarna värderade övningen till rätt längd vilket var 

tio minuter för övning och tio minuter för debriefing. Det var 77 procent av deltagarna som 

upplevde att övningen inte störde dem negativt i deras arbetsdag. 

 

Upplevelser och effekter på gruppnivå 

Underkategorierna: teamsamarbete/teamkommunikation, patientsäkerhetskultur och 

situationsmedvetenhet redovisas integrerat i löpande text. 

I studierna av Wheeler et al. (2013) och Patterson et al. (2012), uppmärksammades att det 

fanns brister i kunskap om teamkommunikation, ledarskap och följarskap. Deltagarna 

upplevde det positivt att öva ledarskap och följarskap med Crew Resourse Management 

modellen [CRM] och ”closed loop” kommunikation, vilket kan beskrivas som direkt 

återkopplings kommunikation. Wheeler et al. (2013) kunde utläsa ur de anonyma 

enkäterna och under debriefingen att det uppskattades att få lära sig mer om roller i team 

och observerade i videoinspelningarna att teamsamarbetet förbättrades över tid. ISS 

upplevdes positivt då deltagarna gavs möjlighet att upptäcka brister och risker gjorde att 

deltagarna kände sig delaktiga i avdelningens patientsäkerhetsarbete.  

Patterson et al. (2012) fann i debriefing och på videoinspelningarna att ledarstilen 

påverkade teamsamarbetet. Sjuksköterskor kände sig nedvärderade i de team där en 

auktoritär ledare ledde teamet. Teammedlemmar berättade under en debriefing att en äldre 

meriterad läkare som teamledare hade tagit ett felaktigt beslut, vilket stred mot nya 

metoder. De övriga i teamet hade inte vågat säga till om felaktigheten på grund av det 

auktoritära hierarkiska ledarskapet. Flertalet deltagare rapporterade under debriefing att de 

uppskattade övandet av kommunikation i roller för att uppnå ökad situationsmedvetenhet. 

Deltagarna valde att redan innan studien var slut att implementera i larm- och 

flödesdokumentation att vissa avstämningar skulle göras högt av ledaren, då deltagarna 

upptäckt vilken stor förbättring det var i handhavandet vid genomförande av hjärt-lung 

räddning.  

 

Patterson et al. (2012) använde en beteendeskala (ANTS, Anaesthetist Non-Technical 

Skills scale). Vid granskningen av videoinspelningarna med denna skala syntes inga 

signifikanta förändringar i beteende över den 12-månaders period som övningarna pågick. 

Författarna diskuterade att de hade höga värden från början till slut med en genomgående 

nivå på 3 av 4. I sista fasen i studien av Miller, Crandall, Washington och McLaughlin 

(2012) undersöktes kommunikationen i larmteamet under riktigt traumaomhändertagande 

på plats i akutrummet (in situ). Studien visade att vid jämförelse av kommunikationen i tre 

faser: efter föreläsning, ISS-övning och till sist i verklig situation så syntes först en 

signifikant förbättring i generell teamkommunikationen mot baseline som var uppmätt 

innan utbildningsinsatserna genomfördes. Efter avslutad träning gick dock de positiva 

resultaten tillbaka. Steinemann et al. (2011) mätte teamwork i en pre och post 

interventionsstudie med en T-NOTECH-skala (trauma, non-technical skills) som hade fem 

domäner: ledarskap, samarbete och hantering av resurser, kommunikation och interaktion, 

handläggning och beslutsfattande, situationsmedvetenhet och hantering av stress. 

Deltagarna utbildades i traumaomhändertagande under fyra timmar med film, föreläsning 

och övning. Studien resulterade i förbättring på alla nivåer och signifikanta förbättringar 

sågs på medelvärdet i teamarbete. Handläggningstiden på akuten minskade med 16 procent 

då teamen arbetade mer strukturerat. Författarna studerade effekterna av fyratimmars 

utbildningen i sex månader och de positiva resultaten kvarstod.  
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Gardner et al. (2013) såg i sin test av ny akutmottagning att teamberedskapen för att ta 

hand om trauma ökade signifikant med ISS-övningen, även att öva teamkommunikation 

upplevdes positivt och visade signifikanta förbättringar i pre- och postmätningen av ISS-

övningen.  

 

I studien av Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobson och Hultin (2013) undersökes 

kommunikationen i traumateamen. Författarna mätte hur många ”call-outs” (vilket skulle 

kunna beskrivas som utrop eller uppmaningar) och ”closed-loops” som förekom under 

ISS-övningarna. Studien visade ett genomsnitt på 20 ”call-outs” per övning och 2,8 

”closed-loops” per övning. Fler ”call-outs” och ”closed-loops” förekom i de ISS-övningar 

som beskrevs med mer jämlik ledarstil. Teamsamarbete och teamkommunikation 

observerades i studien av Zimmermann et al. (2015). Författarna kunde utläsa av resultaten 

från självskattningsinstrumentet Team Monitor Tool att instrumentet, som 

implementerades i vardagsarbetet under studiens gång, hjälpte till att minska skillnaderna 

mellan övning och verkliga händelser. Användning av självskattningsinstrumentet ledde 

till att deltagarna förbättrade patientsäkerhetskulturen i verksamheten och kände att de var 

delaktiga i förändringarna.  

 

Ingående hur teamkommunikationen gick till och vilka aktiviteter som skedde beskrevs i 

studien av Gundrosen, Andenäs, Aadahl och Thomassen (2016). Författarna beskrev i 

resultatet av samtalsanalysen en komplex kommunikation med parallella och överlappande 

samtal som kunde utgöra en risk i sin brist på struktur. Ju fler parallella samtal och splittrat 

fokus desto större risk att något missades. De samtal som leddes av en ledare som använde 

sig av målinriktade samtalsloopar hade mindre missar. Fenomenet att hålla en högt uttalad 

rapportering vid patienten till nyanlända deltagare i teamet, ledde till korrigerande 

aktiviteter i teamet utan att teammedlemmarna blivit direkt ombedda. Att försöka ta tillvara 

teammedlemmarnas kompetens för att kompensera bristande struktur i samtalet sågs som 

positivt och bidrog till ökad situationsmedvetenhet och patientsäkerhet. Prat ut i rummet av 

ledaren utan direkt mottagare kunde ha flera funktioner: tolkande/funderande och delande 

av information vilket upplevdes skapa mer delaktighet och jämlikhet i teamet. ISS- 

övningarna med simulatordocka visade på dockans begränsningar och att dessa påverkade 

kommunikationen och aktiviteten i teamet. Exempelvis ödem och hudfärg behövde teamet 

fråga efter och där sågs en minskning i aktivitet trots information från facilitator.  

 

Hur effektiv kommunikationen i teamet var undersöktes av Härgestam, Lindkvist, 

Jacobson och Brulin (2016). Forskarna mätte hur snabbt beslut togs om att gå vidare med 

patienten till operation. Den variabel som hade bäst effekt på teamsamarbetet var ledarens 

”closed-loop” kommunikation. Däremot om teamet utförde ”closed-loop” kommunikation 

störde det i flödet och ökade ej teamets effektivitet. Gundrosen, Solligård och Aadahl 

(2014) jämförde inlärning av riktlinjer med katederföreläsning mot 

simuleringsundervisning på simuleringscenter. Deltagarna testades sedan i sin kunskap och 

tillämpning i teamarbete och situationsmedvetenhet med ISS-övningar i sin egen 

verksamhet. Resultatet visade ingen signifikans åt ettdera hållet för de olika 

inlärningsmetoderna. Författarna beskrev problem i studien med sommaruppehåll så att 

testningen med ISS kunde dröja flera månader efter inlärningstillfället. Resultatet av 

videogranskningen av ISS visade att det fanns kompetensbrister i grundkunskaper i bägge 

grupperna och detta påverkade samarbete och situationsmedvetenheten i teamen, vilket 

utgjorde en patientsäkerhetsrisk. I en interventionsstudie av Paltved et al. (2017) 

undersöktes om patientsäkerhetskulturen kunde förbättras med ISS-övningar.  
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Författarna gjorde en behovsanalys av incidentrapporter och där sågs att förbättringar i att 

uppmärksamma brister i kommunikation och överrapporteringar behövdes. Deltagarna i 

ISS-övningarna fick svara på ett pre- och posttest där det framkom att signifikanta 

förbättringar för teamsamarbeteskultur och patientsäkerhetskultur hade uppnåtts 

 

Upplevelser och effekter på individnivå 

På individnivån framträdde underkategorier som på olika sätt påverkade individens 

trygghet. Underkategorier som framträdde var: nervositet, handlag, beredskap och 

delaktighet vilka redovisas integrerat i löpande text.  

 

I studien av Patterson et al. (2012) upplevde deltagarna en ökande trygghet i att de inte 

blev granskade som individer utan att det var systemfel som söktes. Resultaten i flertalet 

studier visade att deltagarna i ISS övningarna upplevde att de kände sig bättre förberedda 

inför verkliga händelser och att det gav möjlighet att bättra på sitt eget handlag (Wheeler et 

al., 2013; Patterson et al., 2012). Steinemann et al. (2011) uppmätte signifikanta resultat av 

deltagarnas handlag och förbättrad teknik i sin pre-post intervention studie. Studien visade 

en 76 procentig ökning av frekvensen av ”nästan- perfekt- utförda” uppgifter i deltagarnas 

handläggning av trauman. I studien av Gardner et al. (2013) beskrev deltagarna att de 

upplevde bättre egen beredskap i de nya lokalerna med ISS-övningen.  

Eget intresse av att lära sig defibrillatorn uppkom efter övningarna för att ha en bättre 

beredskap (Wheeler et al., 2012). Deltagarna upplevde även mindre nervositet inför 

övningarna som kom att bli mer vardag och övningarna behövdes inte ställas in så ofta som 

i början (Patterson et al., 2013).  

 

Härgestam et al. (2013) såg i demografiska data att deltagare med erfarenhet mer än 10 år, 

skandinavisk bakgrund eller nyligen deltagit i traumakurs hade bättre beredskap och bidrog 

med fler call-outs och closed-loops under ISS-traumaövning. Direkt påföljande reflektion 

uppskattades i studien av Zimmermann et al. (2015) där infördes ett 

självskattningsinstrument för utvärdering av larmsituationer. Att övningstillfällena var 

regelbundet återkommande, i snitt varannan vecka, minskade även nervositet för kritiska 

situationer och signifikans för ökat handlag syntes för hantering av akutläkemedel, 

defibrillator, HLR-algoritmer, kunskap om teamkonceptet och CRM-principer 

(Zimmermann et al., 2015). I fokusgruppsintervjuer som hölls av Sørensen et al. (2015) 

upplevde informanterna att det som var viktigast för dem och som gav bäst inlärning var 

att öva i sina verkliga roller, och inte behöva spela någon annan position. De upplevde inte 

någon större skillnad mellan att öva off-site eller in-situ-då de var relativt vana att agera i 

olika miljöer och hade inte någon nervositet för miljöväxlingen. Informanterna var 

deltagare i de olika larmteamen på sjukhuset. Överlag framkom att deltagarna upplevde det 

positivt med ökad delaktighet i enhetens utveckling och aktivt bidra till implementering av 

patientsäkerhetsåtgärder (Patterson et al., 2012). 

Paltved et al. (2017) utvärderade ISS-övningarna med Trainee Reactions Score som hade 

nio frågor. Resultatet visade höga nöjdhetspoäng på alla frågor, fyra till fem på femgradig 

Likertskala. Deltagarna skattade högst på att de förstod syftet med övningen, att övningen 

var effektivt utnyttjande av deras tid och att de kände sig trygga med att kunna omsätta 

övningen i praktiken (Paltved et al., 2017). Erfarenhet, beredskap och kompetens visade 

sig vara den enda signifikanta betydelsen för följsamhet till riktlinjer i en multicenter 

studie av Kessler et al. (2015). Forskarna jämförde 12 barnakutmottagningar med 12 

allmänna akutmottagningar med hjälp av ISS-övningar. Riktlinjerna handlade om 

omhändertagande av barn med misstänkt sepsis och i ISS-övningarna räknades om alla sex 

steg med uppgifter utförts.  
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Initialt såg det ut som att barnakutmottagningarna hade större följsamhet vilket först 

bekräftade hypotesen de hade. I de fall där det fanns hög följsamhet på allmänna 

akutmottagningar sågs att teamen då var sammansatta av individer som gav en hög 

sammanlagd kompetens i teamet. Slutligen visade den multivariata analysen att typ av 

akutmottagning eller teamsamarbete inte hade signifikans utan det handlade om teamets 

sammanlagda erfarenhet, beredskap och kompetens. ISS-katastrofstudien av Jung et al. 

(2015) visade på låga svarsfrekvenser av deltagarna i både pre- (25%)och de två 

posttesterna (14% respektive 40%). Frågorna i testet handlade om hur deltagarna 

uppfattade skillnader i kunskap, handlag och kommunikation. På de svar som kom in sågs 

signifikans för förbättrad kommunikation på olycksplats och för kommunikationen i 

dekontamineringszonen. Walsh et al. (2017) kunde i jämförelse mellan 

barnakutmottagningar och allmänna akutmottagningar visa att lägre antal barnpatienter 

årligen, och därmed lägre erfarenhet och kompetens, utgjorde en risk för att barn med 

hypoglykemiska kramper inte behandlades korrekt. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Ansats och design 

För att besvara syftet valdes en integrativ litteraturöversikt som metod. Denna metod 

valdes för att ge en överblick av befintlig forskning och omvandla den till ny kunskap som 

skulle kunna utgöra ett underlag för framtida empiriska studier (Forsberg & Wengström, 

2015; Kristenson, 2014; Polit & Beck, 2012).  

En induktiv ansats samlar en större mängd förekomster som kan samlas till en slutsats av 

erfarenheter och finna ett samband generellt för att ge en trovärdig bild (Jakobsson, 2011; 

Kristersson, 2014). Författaren ville med en litteraturöversikt undersöka både vilka typer 

av risker som gick att identifiera och samla under patientsäkerhet och även vilka 

personalens upplevelser och effekter som gick att utläsa av lärandet. Induktion blir 

teorigenererande och här skulle kunna sägas att teorin, enkelt uttryckt, handlar om att med 

ISS kan man finna risker och öka lärandet. Ett alternativ hade kunnat vara att genomföra en 

empirisk pilotstudie med ISS-övningar. Författaren till denna litteraturöversikt har dock 

uppfattningen att det inte hade gett den breda bild som nu har framkommit, både av hur 

ISS –övningar skulle kunna användas för att upptäcka patientsäkerhetsrisker och hur 

divergerande upplevelser och effekter av lärandet med ISS kan vara. Författaren upplever 

att en integrativ litteraturöversikt med induktiv ansats har gett en djupare förståelse av 

ämnet då den integrativa metoden medger både kvantitativa, kvalitativa och mixade 

studier.  

Urval och datainsamling 

Inledningsvis gjordes en provsökning under vecka fem i februari, 2018, för att se hur 

ämnesområdet fanns beskrivet i vetenskapliga artiklar, vilket rekommenderas i 

metodlitteraturen (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Författaren fann ingen annan litteraturstudie med samma syfte som i detta arbete, vilket 

gjorde att litteraturöversiktens resultat inte gick att jämföra. För att få en heltäckande 

sökning bör vetenskapliga artiklar sökas i flera relevanta databaser (Forsberg & 

Wengström, 2015; Friberg, 2012; Polit & Beck, 2012). Databaserna som valdes var 

CINAHL och PubMed då de anses inneha flest vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012).  
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Initialt söktes även artiklar i Google Scholar. Då databasen inte hade en utvecklad 

sökmotor valdes den bort. Kontakt togs med bibliotekarie under vecka nio, februari 2018, 

på den egna arbetsplatsens medicinska bibliotek då sökningar av resultatartiklar utfördes. 

Bibliotekarien kunde hjälpa till med att damma av författarens sökkunskaper och utöka 

tillgången till fulltext artiklar genom att ansluta ett Clinical Key/ Proxive 2,0-konto åt 

författaren. Forsberg & Wengström (2015) rekommenderar att kontakt med bibliotekarie 

tas för att finna bästa möjliga sökstrategier. Författaren upptäckte under sökningarna 

begränsningar i Sophiahemmets tillgång till fulltextartiklar och fick användning av 

möjligheten att ladda hem fler fulltextartiklar via Clinical Key/ Proxive 2,0 direkt utan 

föregående beställning. Inga artiklar som kostade pengar beställdes. Relevanta artiklar kan 

ha missats och därmed påverkat tillförlitligheten i denna litteraturöversikt. Provsökningen 

gav att ISS för lärande inom sjukvård är relativt nytt och att väldigt få studier är gjorda på 

akutmottagningar. Det initiala området i syftet utvidgades därmed till att gälla all 

akutsjukvård. Akutsjukvård definierades i bakgrunden som att inbegripa sjukvård som 

behöver ges akut.  

Vid kommande artikelsökningar utfördes manuell gallring av träffarna i specifika områden 

så att exempelvis operation valdes bort, detta för att rikta tillbaka sökfältet mot den akuta 

vård som ges på en akutmottagning. En artikel som behandlade 

intensivvårdssjuksköterskor togs ändå med då författaren upplevde att resultatet var 

applicerbart på akutsjukvård då studien belyste olika effekter av lärandet vilket svarade 

mot den ena av frågeställningarna.  

Initialt användes fler sökord med olika varianter av lärande och patientsäkerhet men det 

gav ett stort spretigt resultat av träffar. När olika sökord för patientsäkerhet och lärande 

kombinerades med ISS och akutsjukvård sjönk antalet träffar markant. Fortfarande sågs 

flertalet ovidkommande träffar därav begränsades sökorden ytterligare. Kombinationer 

med de booleska operatorerna AND och OR med varianter på sökorden tillförde ändå att 

fler relevanta träffar återfanns.  

Manuell sökning utifrån funna resultatartiklars referenslistor gav fler lästa abstracts och 

ytterligare en artikel valdes. Då urvalet var subjektivt kan litteraturöversiktens 

tillförlitlighet påverkats negativt då andra forskare kanske inte gör samma val. Samtidigt 

kan det stärka resultatet då fler olika sökvägar använts att finna relevant forskning 

(Forsberg & Wengström, 2015; Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). Att det totalt ändå 

inte fanns så stort urval av relevanta artiklar inom området är en svaghet med studien.  

Då ISS är en relativt ny företeelse sattes tidsintervallet till 10 år, dock sågs det för snävt att 

sätta fem år då för få träffar återfanns. Giltigheten i de ingående resultatartiklarna 

bedömdes av författaren som god. Artiklarna bör vara så nya som möjligt då forskning är 

en färskvara (Forsberg & Wengström, 2015). För att få bredd sökte författaren välja 

resultatartiklar med olika syften som ändå svarade mot arbetets syfte. De ingående 

studierna i arbetet hade kvantitativ, kvalitativ och mixad design vilka när de kombineras 

beskrivs som en möjlighet att beskriva komplexiteten av det sökta syftet (Whittemore & 

Knafl, 2005). Författaren strävade efter att hellre välja resultatartiklar med hög till 

medelkvalitet än lägre och det gjorde att två studier med hög kvalitet förekom i två 

resultatartiklar vardera med olika ingående syfte. Språket i resultatartiklarna valdes till 

engelska, initialt fanns även tyska, svenska, norska och danska med i urvalskriterierna. 

Andra språk, förutom engelska, togs bort, då de ändå inte gav fler träffar. Studier vilka 

utförts i Danmark, Norge och Sverige som valdes till denna litteraturöversikt förekom i 

sökträffar på engelska. Då engelska inte är författarens modersmål kan feltolkningar skett. 
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Författaren försökte minimera detta genom att slå upp varje ord där det förekom tvekan om 

innebörd. Ingående resultatartiklar i detta arbete var utförda, förutom i Sverige, i Canada, 

Danmark, Norge, Schweiz, och USA och artiklarna bedömde författaren vara överförbara 

på svenska förhållanden.  

Bedömning och klassificering 

Kvalitetsgranskning av de ingående studierna i resultatet gjordes med hjälp av 

Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Då det 

var olika design på artiklarna krävdes letande och läsande fram och tillbaka ett flertal 

gånger för att få fram bedömningen. Då författaren utförde granskningen med sparsam 

tidigare erfarenhet av utförlig artikelgranskning fanns risk för felaktig bedömning vilket 

var en svaghet i studien. Bedömningsunderlaget upplevdes trubbigt och författaren fann 

bedömningen svår att utföra.  

Enligt Forsberg & Wengström (2015) bör det vara minst två personer som utför 

kvalitetsgranskningen för att forskarna då kan diskutera sina bedömningar och minska 

risken för feltolkning. Av de 15 resultatartiklarna bedömdes två artiklar till den lägre 

graden klass II. Den ena klass II bedömda resultatartikeln hade ett studieupplägg som 

påverkade jämförelsen av de olika grupperna, då delar av en interventionsgrupp fick ett 

sommaruppehåll i studien och då inte gavs lika förutsättningar för jämförelse med 

kontrollgruppen. Negativ påverkan för den ena gruppens resultat gick att utläsa i tabellerna 

men diskuterades inte av artikelförfattarna. Den andra resultatartikeln som bedömdes till 

klass II hade för låg svarsfrekvens på enkäterna för att slutsatser skulle kunna vara 

tillförlitliga. Ingen resultatartikel bedömdes till klass III.  

Dataanalys 

I analysfasen följdes flera steg utifrån Friberg (2012) med att artiklarna lästes flera gånger, 

likheter och skillnader söktes och en integrativ översikt presenterades i resultatet. Under 

första fasen gjordes även artikelgranskningen parallellt med hjälp av en artikelmatris som 

tillhandahölls från Sophiahemmets Högskola.  

Författaren fyllde i artikelmatrisen väldigt utförligt, för att sammanfatta varje studie mer 

ingående och för att vara säker på att allt väsentligt hade uppfattats. Friberg (2012) och 

Whittemore & Knafl (2005) rekommenderade att artiklarna skulle sammanfattas i eget 

dokument eller tabell. Att använda en artikelsammanfattande matris underlättade för att 

kunna pendla mellan studierna, delar av studierna i tabellen och resultatet, vilket ökade 

verifierbarheten och jämförbarheten av det insamlade materialet till resultatet (Friberg, 

2012, Kristensson, 2014). Efter att ha gjort en mer ingående beskrivning och 

sammanfattning av varje studie i en lös tabell upplevde författaren att arbetet i de olika 

analysfaserna underlättades. Initialt upplevde författaren det svårt att hitta kategorier i den 

integrativa analysen då det innebar att finna gemensamma nämnare i både mixade, 

kvantitativa och kvalitativa studier. Syftets fördjupande frågeställningar underlättade och 

under dessa söktes meningsbärande enheter i artiklarna om vad i artiklarna som handlade 

om patientsäkerhet och vad som handlade om upplevelser och effekter av lärande. 

Meningsbärande enheter kondenserades och färgkodades. De färgkodade enheterna 

samlades under kategorier och underkategorier och författaren upplevde att resultaten 

vävdes samman i enlighet med Jacobsons (2011) beskrivning av begreppet integrativ 

analys.  
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Författaren, som återupptagit sina studier efter studieavbrott, ingick inte i en basgrupp eller 

handledningsgrupp på högskolan. Att författaren skrivit arbetet själv påverkar dess 

tillförlitlighet. Polit och Beck (2012) beskriver att när flera personer medverkar kan 

oavsiktliga misstag motverkas då fler personer kritiskt granskar forskningsprocessen.  

Trovärdighet 

Då detta var en kvalitativ litteraturöversikt så bedömdes dess trovärdighet istället för dess 

validitet och reliabilitet. Trovärdighetsbegreppet tillämpas då inga mätningar görs i en 

kvalitativ studie. Trovärdighet behandlar istället en studies övergripande hållbarhet med 

dimensionerna: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kristersson, 2014). Tillförlitligheten kan bedömas vid granskning av 

studiens sanningshalt. Det är viktigt att synliggöra analysprocessen och söka ett så djup 

och varierat datamaterial som möjligt, vilket i denna studie stärktes av metodbeskrivning, 

matris och tabeller. Svagheter syntes i att forskaren granskade och analyserade själv och att 

meningskondenseringen inte citerats.  

Överförbarhet handlar om att studera det som avsetts studera och beskrivit sammanhanget, 

den kontext som studien utförs i, så att resultatet kan överföras till ett liknande 

sammanhang. Resultatartiklarna som valdes för denna litteraturöversikt beskrev ISS, 

patientsäkerhet och lärande på olika sätt och författaren upplevde att dessa ämnen väl 

studerats. Studiens resultat grundade sig på artiklar ifrån Europa och USA och den kontext 

de beskrev att ISS utförts i upplevde författaren kunde överföras till akutsjukvård i Sverige. 

Deltagarna i resultatartiklarna skulle arbeta inom akutsjukvård och ISS-övningarna skulle 

utföras inom akutsjukvård. En av artiklarna stack ut, då den beskrev 

intensivvårdssjuksköterskor. Författaren gjorde bedömningen att artikeln ändå tillförde ett 

värde inom lärandeperspektivet och att akutsjukvård kunde innehålla intensivvård och 

tvärtom. Verifierbarhet handlade om att bedöma hur väl resultatet fanns beskrivet i det 

material som samlats in. Studiens metodbeskrivning och matris visade insamlat 

datamaterial. En svaghet med studien var att författaren inte hade möjlighet att diskutera 

med annan medförfattare som granskare. Giltigheten i studien handlar om materialets 

stabilitet över tid. Därav beskrev giltigheten både artiklarnas ålder (tidsintervallet på 10 år) 

och tillfälle och när i tiden resultatartiklarna samlades in (februari, 2018) vilket beskriver 

tillgängligt kunskapsläge vid den tidpunkten.  

Forskningsetiska överväganden 

Författaren har beaktat CODEX (2010) och Vetenskapsrådets God Forskningsseds (2017) 

regler för forskning, att inte förvränga forskningsprocessen på något sätt. Resultatartiklar 

som valdes var vetenskapliga originalartiklar och författaren sökte i dem om det fanns 

etiska överväganden i dem. I ett fall, artikeln av Jung et al. (2016) där etiska godkännanden 

inte framgick tydligt i artikeln letade författaren i tidskriftens artikelkrav, i vilket framgick 

att publiceringskravet i tidskriften var att alla artiklar skulle ha minst etisk 

bedömning/överväganden för att få publiceras. Ingen artikel behövde uteslutas. Författaren, 

som utbildningssjuksköterska på en akutmottagning, har beaktat sin egen förförståelse för 

ISS, akutsjukvård, patientsäkerhet och lärande. Förförståelsen har inte funnits att påverka 

urvalet medvetet i de olika processerna med denna litteraturöversikt. Ändock skapade det 

en grundförutsättning som mest troligt har påverkat arbetets tillförlitlighet enligt Polit och 

Beck (2012) och Kristensson (2014).  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ISS inom akutsjukvård ur 

patientsäkerhetsperspektiv och med de två frågeställningarna identifiera 

patientsäkerhetsrisker och belysa vilka upplevelser och effekter lärandet gav. 

Resultatet som framkom i litteraturöversikten visade att ISS kunde användas som en metod 

för personalen att identifiera latenta patientsäkerhetsrisker inom akutsjukvård. Upplevelser 

och effekter som framkom var att ISS kunde öka personalens kunnande såväl individuellt 

som i grupp vilket ökade personalens trygghet i sitt yrkesutövande. Personalen upplevde 

dessutom en ökad delaktighet i verksamheten. Väl planerade, korta och återkommande ISS 

syntes vara en möjlig väg att öka det interprofessionella lärandet inom akutsjukvård.  

Identifiering av patientsäkerhetsrisker 

Författaren till denna litteraturöversikt såg det positivt att ISS kunde bidra till att 

personalen relativt enkelt kunde delta i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i den egna 

verksamheten. Flera goda exempel på hur deltagarna i ISS -övningarna direktrapporterade 

risker och brister framträdde (Jung et al., 2016; Patterson et al., 2012; Walsh et al., 2017; 

Wheeler et al., 2013; Zimmermann et al., 2015).  

Att vara delaktig i att upptäcka och åtgärda brister överensstämde med vad som 

efterfrågades i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS, 2011:9). Vikten 

av kompetens, hos personalen för att kunna medverka i arbetet med att uppnå hög 

patientsäkerhet, beskrivs i SOSFS, 2011:9. IVO hade även med i sin rapport ”Hur står det 

till med våra akutmottagningar?” en fundering om hur personalens tankar, kunskaper och 

idéer tillvaratogs. IVO-rapporten beskriver personalens frustration över att deras 

avvikelserapporter inte ledde till åtgärder och de slutade därav att rapportera (IVO, 2015). 

ISS visade sig i flera av resultatartiklarna vara ett bra och relativt lätt sätt för att identifiera 

kunskapsluckor, utrustningsrisker och medicineringsrisker vilka kunde påverka både 

patienten direkt vid fel handhavande och indirekt, bland annat genom att deltagarna utsatte 

sig själv för risk (Jung et al., 2016; Patterson et al., 2012; Walsh et al., 2017; Wheeler et 

al., 2013; Zimmermann et al., 2015). Samstämmighet ses med studien av Yajamanyam och 

Sohi (2015) där de upptäckte flertalet enkla fel och brister, både i felaktig utrustning, och 

avsaknad av lagerhållning av väsentliga läkemedel. Felaktigheter kunde åtgärdas direkt 

och vissa brister föranledde utbildning och kvalitetsförbättringar.  

De individuella kunskapsluckor som sågs med ISS kunde utgöra direkta 

patientsäkerhetsrisker som exempelvis fel spädning/dosering av läkemedel eller bristande 

kunskap i hantering av defibrillator (Gundrosen et al., 2014; Härgestam et al., 2013; 

Härgestam  et al., 2016; Kessler et al., 2015; Walsh et al., 2017; Wheeler et al., 2013; 

Patterson et al., 2012; Zimmerman et al., 2015). Riskerna kunde räddas upp med gott 

ledar-följarskap i teamet och ”closed-loop” kommunikation sågs effektivt hjälpa i dessa 

situationer. Likande resultat har Hultin et al. (2016) beskrivit i sin tvärvetenskapliga studie 

där de undersökte kommunikationen i traumateamen. De ledare som framkom som goda 

ledare hade god kommunikationsförmåga och god överblick. De goda ledarna fångade upp 

teamets arbete och återkopplade till teamet.   
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Upplevelser och effekter av lärande  

Inom upplevelse och effekter av lärande framkom att deltagarna även såg effekten av att 

förbättra patientsäkerhetskulturen vilket upplevdes utvecklande ifrån att deltagare initialt 

varit nervösa och rädda för att vara individuellt granskade sågs utveckling mot trygghet i 

en förbättrad patientsäkerhetskultur där systemfel söktes istället för fokus på individen som 

gjort fel. Resultatet svarade mot det önskvärda arbetsfokuset i enlighet med National 

Health Services rapport An organisation with a memory (Donaldson et al., 2000). 

Resultatet visade också att det gamla tankesättet med individuellt skuldbeläggande levde 

kvar initialt och behövde påtalas och bevisas med ISS-övningarna. Jepson et al. (2014) 

redovisade i sin observationsstudie på två år att systemfel var huvudproblemet vilket även 

framkommer tydligt i flera resultatartiklar (Jung et al., 2016; Patterson et al., 2012; 

Zimmermann et al., 2015). I dessa resultatartiklar beskrevs exempelvis brister i CRM-

kunskap och roller. Personalen/deltagarna hade inte övat i ledarskap och följarskap då 

rutiner runt detta inte var förankrat i verksamheten.  

Stresstest av organisation 

I studien av Jung et al. (2016) framkom flertalet flaskhalsar i organisationen av 

verksamheten när denna stresstestades med ett katastrofscenario. Även flertalet andra 

systembrister såsom brister i utarbetade rutiner blev tydliga med ISS-övningen. Här 

fungerade ISS som en katalysator i hela organisationen. Författaren ser fler möjligheter 

med att använda ISS för analys av verksamheten, exempelvis för att se hur en 

akutmottagning fungerar vid omorganisationer.  

Kommunikation 

På gruppnivå i teamarbete och teamsamarbete fanns flera resultatartiklar som tittade på 

kommunikation. I dessa studier sågs behovet av att inom teamen öva ledarskap och 

följarskap och frågor som uppkom var: Hur gör vi och vad behövs för att få goda ledare 

och goda följare? (Härgestam et al., 2013; Härgestam et al., 2016; Patterson et al., 2012; 

Wheeler et al., 2013). Tydligt i flera av de ingående studierna var att det förelåg ett 

samband med att en auktoritär ledare hindrar teamets potential och att en för svag ledare 

kan inbjuda till informella ledare och då uppstår mer förvirring än klarhet. Området 

ledarskap förklaras av SSF och SLS (2017) i deras beskrivning av olika svårigheter i team. 

Problem kan uppstå om det föreligger konkurrens om ledarskap och i teamtanken betonas 

att ett tillåtande klimat med lärande i teamet behövs.  

Ledarskap och följarskap 

I ingen av resultatartiklarna diskuterades hur man bygger, stöttar och övar en bra struktur i 

teamen för bra ledarskap och bra följarskap. Den studie som kom närmast var 

samtalsanalysen av Gundrosen et al. (2016) där de uppmärksammade hur 

kommunikationen i teamet ledde till olika aktiviteter.  

Deltagarna beskrev att de uppfattade viss kommunikation som information vilket gav en 

situationsmedvetenhet i teamet. Andra delar i kommunikationen upplevdes som repetition 

och kontroll vilket ledde till korrigerande aktiviteter och detta gav ytterligare 

situationsmedvetenhet. I denna ISS-övning framkom att den jämlike ledaren tog vara på 

kunskap från alla kategorier av deltagare i teamet. Den jämlike ledaren skulle kunna sägas 

använda Demings PDSA- cykel i teamet. Hen planerar att något skall ske med patienten 

och meddelar detta högt (Plan), hen ber om utförande av teamet (Do), hen studerar effekten 

tillsammans med teamet (Study) och hen agerar på effekten med hjälp av teamet (Act). 

Tillsammans kan teamet utföra flera PDSA-cykler parallellt som de parallella aktiviteter 

som visades i samtalsanalysen av Gundrosen et al. (2016).  
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Hela teamets kompetens togs tillvara då ledaren re evaluerade högt och inbjöd 

teammedlemmarna att delta med svar. Med denna typ av jämlikt ledarskap och följarskap 

fanns även möjligheten att koppla på patienten och eventuellt dess anhöriga. Det skulle 

kunna vara nästa steg som Glickman et al. (2016) talar om som en framgångsfaktor. Även 

Vincent et al. (2017) skrev i sin studie om att vården behöver ta ett steg framåt med att se 

helheten runt patienten och engagera patienten och dess närstående, även på 

akutmottagningar (Vincent et al., 2017).  

Direkt återkoppling 

Flera av resultatartiklarna (Gardner et al., 2013; Gundrosen et al., 2014; Jung et al., 2016; 

Patterson et al., 2012; Steinemann et al., 2011; Wheeler et al., 2013; Zimmermann et al., 

2015) hade videofilmning och direkt debriefing efter ISS-övningen vilket gav deltagarna 

möjlighet att som Nielsen och Roback (2012) påtalade, direkt uppleva en gynnsam 

patientsäkerhetskultur och inte bara teoretiskt prat. Författaren av denna studie undrar om 

inte ISS kan vara ett steg i att påverka i den egna verksamheten genom att visuellt 

tydliggöra att eventuella organisatoriska förutsättningar behöver förändras. Petrosoniak et 

al. (2016) diskuterade behovet av motståndskraftiga system och att lärandet är kopplat till 

kontexten av erfarenheterna där ISS har en nyckelroll.  

Interprofessionellt lärande 

Vad som krävs för att få till ett interprofessionellt lärande med ISS fanns beskrivet i flera 

av de ingående studierna (Gardner et al., 2013; Härgestam et al., 2016; Kessler et al., 2015; 

Paltved et al., 2017; Patterson et al., 2012; Steinemann et al., 2011; Walsh et al., 2017; 

Wheeler et al., 2013; Zimmermann et al., 2015).  

Där ISS gett god kvarstående effekt har det funnits utbildade faciliterare och väl 

genomtänkta scenarier med direkt påföljande utvärdering. I resultatartikeln av Gundrosen 

et al. (2014) jämfördes deltagares inlärning. De hade två grupper, en grupp med teoretisk 

utbildning och en grupp med praktisk utbildning. Därefter testades de båda grupperna med 

en ISS-övning där de skulle visa vad de kunde av de utlärda riktlinjerna. Här framkom att 

det förekom många brister i bägge grupperna. Detta resultat stöds av Flemings (1995) 

teorier om lärstilar. Fleming beskriver att det inte finns ett inlärningssätt som passar alla, 

olika personer har olika inlärningspreferenser. Fleming skriver att vi inte är dumma, vi har 

bara har olika preferenser för inlärning vilka är: att titta/ visualisera, att lyssna, att läsa 

själv/anteckna och att känna/praktisera. 

Negativa resultat 

I de resultatartiklar som inte fick positiva resultat av ISS- övningarna (Gundrosen et al., 

2014; Miller et al., 2012) har det dels saknats delar av ovanstående positiva faktorer, dels 

saknats aktiv implementering kopplad till ISS-övningen. Forskarna i dessa resultatartiklar 

har inte beskrivit om verksamhetscheferna deltog aktivt.  

Det fanns ej heller beskrivet om verksamheterna hade utsett särskilda personer till att hålla 

liv i förändringen. Berry et al. (2016) och Verbeek-Van Noord et al. (2014) förklarar att 

ledningens stöd och engagemang är av största vikt för att få till en bestående förändring.  

Tiden påverkar 

Tiden var viktig, att det inte tog för lång tid av arbetsdagen att gå ifrån och öva och att 

debriefing skedde direkt i anslutning till ISS-övningen. Deltagarna uppskattade att frågor 

kunde tas direkt så att koppling direkt till lärandet kunde ske. Självskattningsinstrument 

som Team Monitor Tool implementerades i en av studierna visades ha gynnsam effekt på 

teamet och inlärningen.  
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Det upplevdes att skattningsinstrumentet fungerade som en direkt feedback (Zimmermann 

et al., 2015). Författaren tror att på en akutmottagning så är tiden en inte alltför obetydlig 

faktor, den kan påverka personalens tillfällen att gå ifrån och öva. 

Att återkommande korta övningar gav bättre effekt än längre mer sällan förekommande 

övningar beskrevs i flera resultatartiklar (Wheeler et al., 2013; Patterson et al., 2012; 

Steinemann et al., 2011; Zimmermann et al., 2015). I några resultatartiklar har det 

efterfrågats hur deltagarnas arbetsdag påverkades av att gå ifrån på ISS-övning. Det 

framkom att deltagarna upplevde att deras arbetsdag påverkades minimalt (Wheeler et al., 

2013; Patterson et al., 2012). Författaren till denna litteraturöversikt undrar då om inte ISS 

kan vara en möjlig utbildnings- och förbättringsåtgärd i vardagen på en akutmottagning 

som dessutom kan minska patientsäkerhetsriskerna.  

Delaktighet i utveckling av patientsäkerhet 

Akutmottagningar var beskrivna som verksamheter där hög risk finns för att fel begås 

vilket stämmer med författaren av denna studies erfarenheter. Dessutom fanns det väldigt 

få studier gjorda på akutmottagningar i Sverige och dess personals kunskap om 

patientsäkerhetsrisker. En relativt ny intervjustudie gjord på två akutmottagningar 

beskriver många risker på akutmottagningarna bland annat kopplade till flöden och 

crowding som ökade riskerna. Resultatet i intervjustudien visade att personalen behöver bli 

involverade i utvecklandet av patientsäkerhetsprocedurer för att öka kunskapen om 

riskfaktorer. Dessutom behöver personalen engageras i att identifiera strategier i hur 

patientsäkerheten kan upprätthållas under ökande till hög arbetsbelastning (Källberg, 

Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 2017). 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att ISS-övningar kan se väldigt olika ut och användas till olika syften. 

Genom att delta i ISS-övningar och därigenom finna patientsäkerhetsrisker kan personalen 

aktivt föreslå förändringar för en mer patientsäker vård. Därigenom utvecklas även 

patientsäkerhetskulturen bland personalen och då finns goda förutsättningar för 

systemförändringar. Det interprofessionella lärandet i teamövningar med ISS gav en 

individuell utveckling som kan påverka inte bara flöden utan även ge ökad trygghet i 

yrkesrollen vilket bägge främjar patientsäkerheten på akutmottagningen.    

Klinisk tillämpbarhet 

 

Genom användning av ISS-övningar på akutmottagningen kan personalen att öva sina 

roller i team och därmed förbättra både teamkommunikation och teamsamarbete. Delar av 

teamkommunikation handlar om ledar- och följarkommunikation, vilka om dessa stärks så 

kan situationsmedvetenheten i olika teamhändelser öka och därigenom förbättras även 

teamsamarbetet vilket är av vikt på en akutmottagning där flöden och händelser behöver 

vara relativt snabba. Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att presenteras på 

arbetsplatsträffar och diskuteras med verksamhetsansvarig ledning för hur resultatet kan 

användas till ISS-övningar. Författarens önskan är att införa regelbundet återkommande 

ISS-övningar både för larmteam för att öva kommunikation och samarbete, men även för 

mindre team i verksamheten. Dels för att tydliggöra patientsäkerhetsrisker i vardagsarbetet 

och dels för att höja kunnandet hos personalen individuellt, genom att ta draghjälp av det 

interprofessionella lärandet som ISS kan bidra med.  

Intressant vore att göra en egen pre- post mätning av hur patientsäkerheten kan förbättras 

med ISS och om ytterligare områden av patientsäkerhet framträder. 
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fångades upp.  

En jämförande kvalitativ studie genomfördes på ett 

trauma level 1 sjukhus i deras nybyggda 

akutmottagning. Deltagarna var de anställda på 

akutmottagningen och In situ simulering scenarios 

genomfördes i lokalerna och de anställda fick 

utvärdera lokaler och hur de upplevde att arbeta i 
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Det framkom generellt positiva svar på 

simuleringsövningarna och i 

frågeformulärens posttest. Personalen 

kände att de var mer hemma i lokalerna 

och kände sig lyssnade på och att de kunde 

bidra till förbättringar. Det syntes i studien 

att efter övningarna hade personalen bättre 

beredskap för trauman, kommunikation, 

nöjdhet med arbetslokaler och upplevd 

egen allmän beredskap. För hjärtstopps 

beredskap fanns god förmåga och inga 

signifikanta skillnader uppmättes. 

I / K 

 

2 Gundrosen, 

Solligård, 

Aadahl 

 

2014 

 

Norge 

Team 

competence 

among nurses 

in an intensive 

care unit: The 

feasibility of 

in situ 

simulation and 

Att med in situ 

simulering 

utforska 

teamkompeten

s, bedöma 

teamarbete 

och 

situationsmed

vetenhet för 

En jämförande observationsstudie mellan 2 grupper 

som fått utbildning i nya riktlinjer i hantering av 

sepsis på 2 olika sätt och därefter studera hur 

grupperna tagit in lärandet med en in situ 

simuleringsstudie.  Sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning randomiserades till de två 

grupperna med antingen katederundervisning, 

kontrollgrupp A=N=38 eller 

simuleringsundervisning, interventionsgrupp 

N=17(1) 

team in 

situ 

simulerade

, totalt 54 

sjuksköters

kor 

medverkad

e 

Med in situ simuleringen observerades 

brister i inlärning av riktlinjerna hos bägge 

lärogrupperna. Inga signifikanta skillnader 

mellan de olika lärogrupperna 

observerades. Kompetensbrist som 

observerades handlade om individuella 

kunskapsluckor som påverkade resultatet 

av teamarbete och situationsmedvetenhet. 

Begränsningar i studien redovisas med att 

II / RCT 
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assessing non-

technical skills 

sjuksköterskor 

på en 

intensivvårdse

nhet, grundat 

på en 

jämförelse 

mellan 

katederundervi

sad personal 

och 

simuleringsun

dervisad 

personal. 

B=N=34. Test på hur de tillämpade riktlinjerna efter 

utbildningarna gjordes med  in situ simuleringar som 

videoinspelades. Efter varje scenario på 25 minuter 

gavs en debriefing. Totalt spelades 18 videos in men 

17 kunde användas. 2 blindade granskade filmerna 

med likert skala utifrån teman teamwork och 

situationsmedvetenhet med hjälp av verktyget ANTS, 

anestesiologers non-technical skills bedömning. 

Datainsamlingen pågick under 8 månader på ett 

universitetssjukhus.  

Analyser med intra-class korrelationskoefficient 

analyserades med verktyget SPSS. 

det skiljde mellan 3 – 5 månader från 

lärtillfälle och sedan test med ISS- övning, 

ett sommaruppehåll, vilket kan ha påverkat 

utfallet.   

3 Gundrosen, 

Andenäs, 

Aadahl, 

Thomassen 

 

2016 

 

Norge 

Team talk and 

team activity 

in simulated 

medical 

emergencies: a 

discourse 

analytical 

approach 

Undersöka 

med 

simulerade fall 

hur 

kommunikatio

nen mellan 

teammedlemm

arna påverkar 

teamet i 

akutmedicinsk

a händelser 

En observationsstudie med samtals och aktivitets 

analys.  

Deltagarna var de som ingår i larmteam i sin vardag 

och inga team var förutbestämda utan kallades på 

plats med sökning. De valde in situ simulering för att 

observera sambandet mellan vad som sades och vad 

som görs i kritiska situationer. Analysen bestod av 

samtalsanalys kopplat med observationer av 

aktiviteter. Simuleringarna spelades in på video och 

även en av författarna tog fältanteckningar på plats. 

För att låta en av författarna bekanta sig med 

sjukvård och simuleringar, denne hade tillämpad 

lingvistik som arbetsområde, så genomfördes 4 

simuleringar. Sedan följde 8 simuleringar som 

transkriberades från video och analyserades. 

Aktivitetsanalys tog fram nyckelaktivitetsfaser vilka 

kopplades med samtalsanalys. Forskarna hade samma 

patientfall för att kunna identifiera skillnader i 

teamsamarbete i de olika tillfälligt sammansatta 

teamen.  

 

 

Studien pågick i 6 månader på en akutmottagning på 

ett sjukhus. 

N=8 

simulering

ar 

I aktivitetsanalyserna upptäcktes 3 olika 

nyckelfaser, öppningsfas, 

huvudaktivitetsfas, avslutande fas. 

Samtalsanalysen visade en komplex 

kommunikation med parallella samtal och 

överlappande samtal. Återkommande 

talade två eller fler teammedlemmar 

samtidigt och hanterade flera aktiviteter 

parallellt. Även fokus i yttranden kunde 

svänga mellan fler områden inom samma 

yttrande. Pågående rapportering till 

nyanlända teammedlemmar ledde till 

kontrollerande och korrigerande aktiviteter 

i teamet utan att de blivit direkt ombedda. I 

samtalsanalysen framkom mönster med 

målinriktade samtalsloopar som återkom. 

Prat ut i rummet utan direkt mottagare 

kunde ha flera funktioner: tolkande/ 

funderande och delande av information.  I 

aktivitetsanalysen sågs interaktionen 

mellan yttranden som ledde till aktiviteter 

och även aktiviteter ledde till yttranden. 

Viss brist i strukturerat talande 

kompenserades med att ledaren 

kommunicerade med teammedlemmarna 

I / K 
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så att alla kompetenser togs tillvara. I 

tillfälligt ihopsatta team är 

kommunikationen en nyckelfaktor för 

samarbetet. Delade yttranden ökade 

situationsmedvetenheten vilket ökade 

patientsäkerheten. Studien visade även på 

begränsningar med simulatordockan då 

den inte gav reaktioner på exvis ödem, 

hudfärg och hudtemperatur. Även om 

teamet fick reda på exvis temperatur så 

följde inte alltid en naturlig 

kommunikation eller aktivitet. Svagheter i 

studien var endast 5 övningar och viss 

oklarhet hur stor påverkan observationen 

gav.  

 

4 Härgestam, 

Lindkvist, 

Brulin, 

Jacobsson, 

Hultin 

 

2013 

 

Sverige 

Communicatio

n in 

interdisciplina

ry teams: 

exploring 

closed-loop 

communicatio

n during in 

situ trauma 

team training 

Att undersöka 

användningen 

av utrops 

kommunikatio

n (call-

outs)och 

closed- loop 

kommunikatio

n under en 

simulerad akut 

övning och 

vilka faktorer 

som kan spela 

in. 

En explorativ studie genomfördes på en 

akutmottagning i akutrummet med en programmerad 

simulatordocka.  

 

Deltagarna var personal som vanligtvis ingår i 

akutmottagningens traumalarmteam. Teamen bestod 

av: kirurg, anestesiolog, sjuksköterska, 

anestesisjuksköterska, undersköterska, 

operationsundersköterska,   

 

Video och ljudupptagningar observerades och 

transkriberades Demografiska data samlades in på 

deltagarna vid övningarna. 

 

Deskriptiva data presenterades med median och 

kvartiler 

Poissionregressionsanalyser gjordes på oberoende 

utfallsvariabler.  

 

IBMs SPSS användes för analyserna 

 

N=96 

deltagare i 

19(3) 

övningar 

   

 

319 utrop/call-outs observerades varav 45 

resulterade i closed-loops (14%) under 16 

traumateam övningar.  Det gav ett 

genomsnitt på 20 call-outs per övning och 

2.8 closed loops. Alla professioner 

initierade ett call-out utom 

operationsundersköterskan.  

Vid regressionsanalysen syntes att de med 

mer än 11års erfarenhet hade en signifikant 

ökning av fler callouts och även de som 

inom det senaste året hade varit med om 

kurs i traumaomhändertagande. Vidare 

visade analysen att callouts följde 

ledarrollen i rummet med flest call-outs för 

kirurgen och sedan i fallande ordning, 

anestesiolog, anestesisjuksköterska, 

sjuksköterska och till sist undersköterska. 

Demografiska data visade att fler call-outs 

kom från deltagare med skandinavisk 

bakgrund. Ledarskapsstilen påverkade att 

där de med jämlik ledarstil hade signifikant 

fler i teamet callouts medans de med 

I / K 
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auktoritär stil hade signifikant färre 

deltagare callouts.  

 

5 Härgestam, 

Lindkvist, 

Jacobsson, 

Brulin, 

Hultin 

 

2016 

 

Sverige 

Trauma teams 

and time to 

early 

management 

during in situ 

trauma team 

training 

Att undersöka 

sambandet 

mellan tid 

tagen till 

beslut om att 

gå till 

operation och 

teammedlemm

arnas ålder, 

kön, 

utbildning, 

erfarenhet 

mm. 

Dessutom titta 

på 

kommunikatio

n och 

ledarsstilar 

Delar av studien har tidigare redovisats där forskarna 

analyserat andra delar av data i annat syfte. 

 

En mixad explorativ studie 

 

Demografiska data samlades in med frågeformulär 

till deltagarna. 

Insamling av data under övningarna skedde med 

videoinspelning, ljudupptagning och 

fältanteckningar. Durationstid för övning bestämdes 

till 15 minuter (tröskelvärde). Den beroende 

variabeln, tid till beslut, mättes med sekunder från det 

att patienten kom in på akutrummet och flyttats över 

på britsen tilldess att teamet uttalat beslut. Om beslut 

ej kom inom 15 minuter censurerades de data då 

forskarna inte kunde anta att utfallet var linjärt.  

Oberoende variabler var demografiska data och 

Closed-loop kommunikation som delades in i 3 steg 

som följdes. Om bara första steget, call-out utfördes, 

mättes även de. Oberoende variabler som ledarens 

ledarstil mättes i samtalsanalys av inspelade data. 

Demografiska data presenterades med median och 

kvartiler. Kategoriska variabler presenterades med 

antal och procent. Beroende variabeln, tid till beslut, 

analyserades med Cox regressionsanalys 

(överlevnadsanalys). Schoenfelds test användes för 

att kontrollera och korrigera Cox analysen. 

(ickeparametriska data, censurerade) 

Det simulerade patientfallet var en kraftigt 

hypovolem patient orsakat av ett trauma i två 

varianter för att deltagarna inte skulle veta på förhand 

vilket trauma.  

 

 

N=96 

personal i 

16 in situ 

simulering

sövningar 

I 8 av 16 team togs beslut om att gå till 

operation inom de 15 minuterna för 

övningen. Tiden varierade från 239 

sekunder till 770s. Ingen signifikant 

skillnad mellan de 2 varianterna på övning. 

Beräkningen av den beroende variabeln 

gentemot oberoende variabler gav 6 

områden. Teamets erfarenhet av 

traumakurser, teamets etnicitet, auktoritär 

ledarstil, ledares closed-loop, teamets call-

outs, teamets closed-loops. Signifikans 

fanns i 3 områden. Ledares closed-loops 

var den variabel som gav kortast tid till 

beslut om att gå med patienten till 

operation. De variabler som påverkade 

tiden mest negativt var teamets call-outs 

och closed- loops. Teamstrukturen hade 

betydelse. Traumateamträning med closed-

loop kommunikation av ledaren kan 

förbättra beslutsprocesser. 

I / P 
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Deltagarna var personal i sin ordinarie roll i larmteam 

på en akutmottagning. In situ simuleringarna ägde 

rum i akutrummet på en akutmottagning på ett Level 

1 trauma sjukhus.  

För analys användes SPSS förutom Slumpberäkning 

av oberoendevariabler utfördes på analysprogrammet 

RV3.0.2./ fr Österrike. 

 

6 Jung, 

Carman, 

Aga, Burnett 

 

2016 

 

USA, 

California 

Disaster 

preparedness 

in the 

Emergency 

Department 

Using In Situ 

Simulation 

Undersöka om 

in situ 

simulering 

skulle öka 

vårdpersonale

ns kunskap om 

hur 

vårdpersonale

n agerar i 

katastrofläge 

och förbättra 

kommunikatio

nen under 

dessa speciella 

omständighete

r 

En mixad metod användes i denna studie. 

Katastrofövningen var en flygplanskrasch in i en 

tankbil, trauman och kemiskt kontaminerade 

patienter skulle simuleras belasta akutmottagningen.  

Observationer under katastrofövningen gjordes med 

validerat instrument av 6 tränade observatörer. Ett 

pretest och 2 posttest frågeformulär över nätet 

användes för att samla in uppgifter från deltagarna 

för att se skillnader i kunskap, handlag och 

kommunikation. Bekvämlighetsurval användes vid 

val av enhetens vårdpersonal vid katastrofövningen. 

60 katastrofpatienter var frivilliga som var tränade i 

sina roller i förväg. Instrument som användes var The 

John Hopkins Disaster Tool (JHDT) vilket mätte 

förändringar i deltagarnas kunskap, handlag och 

kommunikation. Mätpunkter i instrumentet var: 

upprättande av zoner, skyddsklädsel, bortförande av 

kontaminerade tillhörigheter/kläder, adekvat 

behandling beroende på kemikalie, effektivitet i 

kommunikation, flöden, säkerhet och upprättande av 

stab och zonledare. Debriefing efter övningen där 

lärdomar diskuterades. 

Varians analys med envägs ANOVA utfördes för att 

undersöka skillnader i utfallet. Observationer i 

zonerna analyserades med Cohens kappa. Alla 

kvantitativa analyser gjordes i SPSS 

 

 

 

 

N=55 

deltagande 

vård 

personal 

observerad

es 

Endast 25% av deltagarna hade svarat på 

pre testet och 14% på första posttestet men 

40% på andra posttestet. Signifikans 

uppmättes för kommunikation på 

olycksplats och för kommunikation i 

dekontaminations zonen. In situ 

simuleringen resulterade i 

uppmärksammande av många brister.  

Flertalet flaskhalsar och andra brister 

observerades med JHDT instrumentet i 

övningen såsom att ledningen inte tittade 

återkommande i katastrofplanen för stöd, 

att avdelningen inte hade transportpersonal 

för att avtransportera patienter till 

vårdavdelningar, att triagen behövde mer 

resurser, mobila datorer fungerade inte, 

dator journalen var svårtillgänglig så 

vårdpersonalen övergick till 

pappersjournal, hjälpande personal från 

andra enheter hade ingenstans att checka in 

och veta vart de skulle hjälpa till, 

svårigheter med att höra komradioanrop, 

britsar tog slut, personskydd/klädsel 

brukades felaktigt, omhändertagande av 

kontaminerad klädsel/ägodelar hanterades 

felaktigt, avcheckning av dekontaminerade 

patienter missades, 

kommunikationsproblem i dräkter utgjorde 

att personal utsatte sig för risker.  

II / P 
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7 Kessler, 

Walsh, 

Whitfill, 

Gangadhara

n, Gawel, 

Brown, 

Auerbach 

 

2015 

 

USA, New 

York 

Disparities in 

adherence to 

pediatric 

sepsis 

guidelines 

across a 

spectrum of 

emergency 

departments: a 

multicenter, 

cross-sectional 

observational 

in situ 

simulation 

study 

Att utnyttja 

standardiserad

e in situ 

simulerings 

scenarier för 

att mäta och 

jämföra olika 

akutmottagnin

gars 

(allmänakut/ba

rnakut) 

följsamhet till 

riktlinjer för 

omhändertaga

nde av barn 

med sepsis. 

Ett andra syfte 

var att 

beskriva vilka 

faktorer som 

påverkar 

omhändertaga

ndet av barn 

med misstänkt 

sepsis. 

En multi-center observationsstudie på 12 

barnakutmottagningar och 12 allmänna 

akutmottagningar.  

Studien pågick under 13 månader och utfördes av 

forskarna och ett simuleringsteam som åkte runt och 

utförde in situ simuleringarna på de olika 

akutmottagningarna. Alla simuleringsövningar 

videofilmades och granskades i efterhand. 

Deltagandet var frivilligt  och var personal som kom 

på larm i sin ordinarie funktion. 4 olika barnscenarier 

övades och sepsis var en av dessa. 

Forskarna mätte om alla sex mätpunkter i 

behandlingsriktlinjer för sepsis uppnåddes under 

simuleringsövningen: starta syrgas, IV/IO nål, 

bolusvätskedos, antibiotika, andra IV/IO nål, 

inotropi.   

Deltagarnas individuella variabler (demografiska 

data, träning, attityd, erfarenhet) samlades in med 

anonymt frågeformulär med likert skala. Teamets 

framförande bedömdes med instrumentet 

STAT(simulation team assessment tool). 

Akutmottagningarnas chefer fick fylla i avdelningens 

data som personalstab, patientpopulation, policys och 

procedurer.  

 

Analyser med Pearsons Chi2, Fischers exakt test, 

Wilcoxon-Mann-Whitney U-test,  skedde med SPSS 

 

 

 

N=47 team 

 

32 på 

allmänna 

akutmottag

ningar och 

15 på 

barnakutm

ottagningar 

21 team av 47 följde alla 6 steg i 

riktlinjerna för sepsisbarn. In situ 

simuleringarna visade på stor variation i 

följsamhet av riktlinjerna. De team som 

hade större följsamhet till riktlinjerna hade 

fler barnbesök på akutmottagningarna så 

större erfarenhet fanns. Då teamens 

sammansättning kunde vara olika på de 

olika akutmottagningarna sågs även att de 

teamen med fler läkare hade högre 

följsamhet. Initialt sågs att fler 

barnakutmottagningar hade större 

följsamhet till riktlinjer och bättre 

beredskap. Vid närmare analys sågs att de 

enda signifikanta skillnader mellan 

akutmottagningarna berodde på 

sammansättningen av larmteamen och 

erfarenhet. Den positiva kopplingen mellan 

teamarbete och följsamhet till riktlinjer 

kvarstod inte efter multivariat analys men 

författarna tror ändå att teamträning är 

värdefullt för eventuella interventioner. 

I / P 

 

8 Miller, 

Crandall, 

Washington, 

McLaughlin 

 

2012 

 

Improving 

Teamwork 

and 

Communicatio

n in Trauma 

Care Through 

In Situ 

Simulations 

Syftet var att 

undersöka om 

in situ 

simulering 

kunde 

implementeras 

på 

akutrummet 

En observationsstudie på ett Level 1 trauma center, 

där avsikten var att studera och jämföra 4 faser: 

baseline, efter föreläsningar, in situ simuleringsfasen 

på riktiga trauman som kom in, valdes med 

bekvämlighetsurval, och till sist efter avslutat in situ 

simulerings period.  

Deltagarna var de traumalarm team som fick 

sökningen om de inkommande traumalarmen  under 

N= 39 

riktiga 

trauman/ 

observatio

nstillfällen 

Signifikans för generellt förbättrad 

kommunikation fanns under in situ 

simuleringsfasen men efter avslutad 

träning i sista fasen gick nivåerna tillbaka 

som de varit innan i baseline. I 

lärande/föreläsningsfasen var closed loop 

kommunikation bättre men även den gick 

tillbaka efteråt. 

I / CCT  
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USA, New 

Mexico 

på en 

akutmottagnin

g och om då 

kommunikatio

nen och 

teamwork 

förbättrades i 

kliniken. 

den aktuella perioden. Observationerna gjordes kl. 9 

– 16, mån – tor, från jan 2010 till nov 2010. 

Teamarbete och kommunikation mättes med ett 

validerat instrument, Clinical Teamwork Scale, CTS. 

Observatörerna var sjuksköterskor med 

traumautbildning, TNCC och de diskuterade CTS 

mätningarna med 2 traumautbildade läkare, ATLS. 

Sambandsberäkningar gjordes med Krippendorfs 

alpha och de olika observationerna testades mot 

baseline med Kruskal-Wallis.  

  

 

 

 

 

 

 

9 Paltved, 

Bjerregaard, 

Krogh, Juul 

Pedersen, 

Musaeus 

 

2017 

 

Danmark 

Designing in 

situ simulation 

in the 

emergency 

department: 

evaluating 

safety 

attitudes 

amongst 

physicians and 

nurses 

Att förbättra 

patientsäkerhe

tskultur med 

in situ 

simulerings 

program 

baserade på 

behovsanalys 

från 

patientsäkerhe

tsdata 

En pre-post interventions studie genomfördes. En 

mixad metod användes för data insamlingen.  

Initialt gjordes en tematisk analys av data från 

patientsäkerhetsavvikelser.  

Kortsiktig etnografi användes för behovsanalys för 

den aktuella akutmottagningen. De huvudteman 

behovsanalysen gav var kritiska incidenter och 

riskhändelser som handlade om kommunikationsfel, 

vanligast var överrapporterings risker. ISS-

övningarnas huvudfrågor blev Hur kan 

kommunikationsförmågor förbättra teamets 

situationsmedvetenhet? Hur kan teamet undvika att 

bli avbrutna i rapportering? Hur påverkar 

organisatoriska faktorer överrapportering? Deltagarna 

fick svara på ett pre- och post test i 2 olika 

instrument. Instrumentet Säkerhetsattityd (Safety 

Attitude Q)frågeformulär. SAQ utgjordes av 6 

kategorier:  och Trainee Reaction score hade 9 frågor 

om nöjdhet med övningen. 4 observanter gjorde 

sammanlagt 130h observationer och tog 

fältanteckningar i ett förutbestämt 

N=16 in 

situ 

simulering

ar 

genomförd

es 

I SAQ framkom att temat 

patientsäkerhetskultur visade högre 

signifikans i posttestet, en ökad 

medvetenhet om patientsäkerhetsfrågor 

hade nåtts. Även en signifikant ökning av 

teamsamarbetsklimat ökade i posttränings 

testen. I SAQ övriga 4 teman: upplevelse 

av handläggning, arbetstillfredställelse, 

arbetsförhållanden och uppmärksammande 

av stress sågs ingen signifikans. Med 

Trainee Reaction scale sågs höga poäng 

mellan 4-5 på  den 5 gradiga Likertskalan. 

Deltagarna beskrev hög nöjdhet och 

användbarhet av träningen för egen och 

organisatorisk del. Högst poäng fick: jag 

förstod syftet med träningen(4,9p), 

träningen var effektivt utnyttjande av min 

tid(4,87p) och jag känner mig trygg med 

att jag kan omsätta kunskapen jag lärt mig 

på övningen till jobbet(4,85p). 

I / K 
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observationsformulär. Forskarna använde sig av 3 

förutbestämda scenarios och hade läkarstudenter och 

en ssk som fick simulera patient. 

Statistikprogrammet SPSS användes för analyserna 

parat t-test och Wilcoxon teckenrangtest. 

Studien gjordes på ett sjukhus och en 

akutmottagning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Patterson, 

Geis, 

Falcone, 

LeMaster, 

Wears. 

 

2012 

 

USA, Ohio 

In situ 

simulation: 

detection of 

safety threats 

and teamwork 

training in 

high risk 

emergency 

department. 

Syftet var att 

på en 

barnakutmotta

gning 

implementera 

och visa 

möjligheten 

med att 

identifiera 

latenta 

patientsäkerhe

tsrisker med in 

situ simulering 

till en större 

grad än vid 

övning på 

träningscentra. 

Samtidigt 

förstärka 

teamarbetet. 

En mixad deskriptiv, jämförande studie gjordes. 

Observationer med videoupptagning och Enkätstudie 

med fasta frågor med gradering på likertskala och 

kompletterande öppen fråga. 

Avsikten var att jämföra mellan 2 olika grupper, in 

situ och off- situ simulering.  

Deltagarna var de i personalen på akutmottagningen 

som jobbade i larmteam på akutrummet al.la 

övningar gjordes med hela larmteam/ 

multidisciplinära team. Antal deltagare i övningarna 

varierade beroende på om det var medicinlarm eller 

traumalarm som övades, som vid verkligt larm. 

Simuleringsövningarna skedde 1-2 ggr i veckan till 

målet på 90 övningar.  

Övningarna var initialt frivilliga oannonserade och 

rullande på både dag, kväll och natt. Deltagarna 

larmades med sina sökare i tron att det var ett riktigt 

larm. Övningarna utfördes på akutrummet på 

akutmottagningen. Scenarier som övades var utifrån 

avvikelser men även säsongshändelser som 

drunkning på sommar och nedkylning på vinter. En 

övning tog 10 min, följt av 10 min debriefing. 

Debriefingen följde en mall med frågor om 

N=218 

personer 

deltog i 90 

övningar 

Det upptäcktes 73 latenta 

patientsäkerhetsrisker. 22 

läkemedelsrisker, 26 utrustningsrisker och 

25 system/ resurs risker. I genomsnitt 

upptäcktes 1 risk per 1,2 övningar. I 

jämförelse med föregående studie på 

träningscentra där man fann 24 risker på 

33 övningar (1 risk per 7 övningar). 

Riskerna som upptäcktes var till 1/3 

upptäckta i övningsteamet, ytterligare en 

del av faciliterarna och det framkom att 

sjuksköterskor upptäckte flest risker i 

teamen. Teamarbete belystes och 

diskuterades särskilt och 104 händelser 

kopplat till teamwork upptäcktes, både 

positiva som tydliggörande av roller och 

delande av kunskap, samt negativa 

riskbeteenden som hierarkiskt och/eller 

auktoritärt agerande som hindrade andra 

att meddela sig. Vikten av ett delat 

arbetssätt, samsyn framkom. Effekter sågs 

i efterförloppet att patientsäkerhetskulturen 

förbättrades.  

I / P 
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teamwork, hantering av händelsen, identifierade 

patientsäkerhetsrisker. 

 

 

Videoupptagningarna blind granskades av en tränad 

granskare med en beteendeskala  ANTS, 

(anaesthetists Non-technical skills scale) och 

rapporterades i efterhand. 

Deltagarna fick svara anonymt på ett postsimulerings 

frågeformulär med 3 frågor, likert skala, via 

maillänk. Frågor de fick svara på var hur de upplevde 

delar i övningen: hur värdefullt, klinisk påverkan, 

längd på övningen, även fritext feedback fanns 

möjlighet till. 

Ett stort barnsjukhus/trauma level 1, ingick i studien 

under en 12-månaders period 

Videoanalysen gav att de flesta övningarna 

hade höga beteende värden på en 4-gradig 

skala men de förbättrades inte över tid.  

 

Postsimuleringsenkäten besvarades 

övervägande positivt och flertalet fritext 

kommentarer såg mer och mer positivt på 

övningarna. Det framkom där att över tid 

så minskade nervositeten och det 

uppskattades mer att öva, då fokus låg på 

system och patientsäkerhet och inte på 

personliga misstag. Övningen uppfattades 

lagom lång och den inverkade inte negativt 

på deras arbetsdag. Glädje över att bidra 

till implementering av förbättringar 

framkom. 

11 Steinemann, 

Berg, 

Skinner, 

DiTulio, 

Anzelon, 

Terada, 

Oliver, Chih 

Ho, Speck 

 

2011 

 

USA, 

Hawaii 

In Situ, 

Multidisciplin

ary, 

Simulation-

Based 

Teamwork 

Training 

Improves 

Early Trauma 

Care.  

Att utvärdera 

effekten av 

teamträning 

för 

multidisciplinä

ra trauman 

team, gällande 

kommunikatio

n, 

koordination 

och 

traumaomhänd

ertagande 

En prospektiv, kohort interventionsstudie, 

jämförande pre- post intervention. Interventionen 

bestod av ett införande av in situ simulerad 

teamträning med simulatordocka. Övningen riktade 

sig till de som i sitt arbete ingick i traumalarm 

teamen. Deltagarna fick först 1 timme web 

utbildning, sedan följde simuleringsövningen på en 

akutmottagning. 3 övningar efter varann 

genomfördes. Varje övning pågick i 15 minuter och 

sedan följde video kompletterad debriefing. 

Strukturerad debriefing med trauma modifierad 

NOTECHS-skala som innehåller 5 kategorier: 

ledarskap, samarbete, kommunikation, 

beslutsfattande och situationsmedvetenhet.   

Data som genomförande av uppgift på rätt sätt, antal 

utförda procedurer, kön och dödlighet analyserades 

med Chi2 och Fishers exakt test. Analys av skillnader 

i handläggningstider, trolig överlevnad, patient ålder, 

vårdtid gjordes med oberoende T-test. Skillnader i 

mängd transfunderat blod och teamwork scores 

analyserades med Wilcoxons rang-summa test.  

 

N=137 

deltagare 

 

 

Signifikant förbättring i teamwork värden 

och ökad smidighet i handläggning av 

trauman mellan första och sista övningen. 

Preinterventionen observerade 141 riktiga 

traumahandläggningar. Postintervention 

observerade 103 handläggningar av riktiga 

patienttrauman. Där syntes resultaten 

kvarstå med förbättrad teknik och flöden. 

In situ simulering med simuleringsdocka 

ses som ett användbart komplement i 

traumautbildning av personalen för att 

förbättra tekniker, kommunikation och 

flöden  

I / CCT 
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12 Sørensen, 

Navne, 

Martin, 

Ottesen, 

Albrecthsen, 

Pedersen, 

Kjärgaard, 

van der 

Vleuten 

 

2015 

 

Danmark 

Clarifying the 

learning 

experiences of 

healthcare 

professionals 

with in situ 

and off-site 

simulation- 

based medical 

education: a 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

hur 

scensättningen 

med in situ 

simulering och 

off-site 

simulering 

påverkar 

upplevelsen 

och lärandet i 

den 

medicinska 

utbildningen 

av 

vårdpersonal 

En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer och 

innehållsanalys. 

 

En tidigare utförd randomiserad studie där 

informanterna hade antingen haft utbildning på 

kliniskt träningscenter eller haft utbildning med in 

situ simulering låg till grund för fokusgrupperna. 

Frågorna i fokusgruppintervjuerna handlade om hur 

informanterna upplevt lärandet. Urvalet till 

fokusgrupperna skedde med frivillig mailanmälan. 

Sammansättningen av grupperna var multidisciplinär 

för att fördjupa rekonstruktionen av övningarna. 

Moderatorerna var antropologer och hade ingen 

kännedom om informanterna. Intervjuguiden 

baserades på tidigare erfarenhet, antropologernas 

observationer i simuleringarna, kliniskt arbete och 

litteratur. Intervjuerna bandades, transkriberades och 

analyserades. 

 

Studien utfördes på ett sjukhus med anestesi- 

operations- och  förlossningspersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=25(6) 

informante

r totalt 4 

fokusgrupp

er. 

31 hade 

tackat ja 

initialt men 

sedan 

hoppade 6 

st. av. 

6 teman framkom. Vilken typ av 

simuleringsövning deltagarna trodde de 

föredrog innan själva övningen?, 

betydelsen av simuleringsplats, vilken roll 

man innehade i simuleringen, positiva och 

negativa faktorer med simuleringen och 

praktisk organisering av simuleringen. 

Temat som framkom viktigast var att 

personalen fått spela sina roller under 

scenarierna. Om det gjordes på 

träningscenter eller in situ spelade mindre 

roll. Ingen övervikt i upplevelsen av 

lärandet  mellan grupperna för off-site eller 

in situ träning framkom. Dock påtalade 

flera  informanter att de var vana vid att 

agera i olika avdelningars miljöer då de 

blir utlarmade på olika larmuppdrag och att 

de var vana att agera i mer eller mindre 

bekanta miljöer. Under in situ 

simuleringarna beskrev även 

informanterna att organisatoriska brister 

framkom, ex vart saker förvarades, 

påverkan av trångt i korridor och svårt att 

komma åt läkemedel.  

I / K 
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13 Walsh, 

Gangadhara

n, Withfill, 

Gawel, 

Kessler, 

Dudas, 

Katznelson, 

Lavoie, Tay, 

Hamilton, 

Brown, 

Nadkarni, 

Auerbach 

 

2017 

 

USA, New 

York 

Safety threats 

during the care 

of infants with 

hypoglycemic 

seizures in the 

emergency 

department: A 

multicenter 

simulation-

based 

prospective 

cohort study 

Att beskriva 

frekvensen 

och typ av fel 

vid  

omhändertaga

ndet av 

spädbarn med 

hypoglykemis

ka kramper 

och jämföra  

allmän 

akutmottagnin

g och 

barnakutmotta

gning 

En multi-center prospektiv kohort studie.  

Delar av studien har tidigare redovisats där forskarna 

analyserat andra delar av data i annat syfte. 

 

En jämförelse mellan allmänakutmottagning och 

barnakutmottagnings omhändertagandet av barn med 

hypoglykemiska kramper. 7 variabler mättes: 5 icke 

farmakologiska och 2 farmakologiska. 4 olika 

scenarier på akut sjuka barn övades samtidigt varav 

hypoglykemiska kramper redovisas i denna studie.  

Författarna och ett simuleringsteam åkte runt och 

satte upp och genomförde simuleringarna.  

In situ simuleringarna ägde rum på akutrummen med 

larmpersonal från sjukhusen.  

Alla simuleringarna spelades in på video och 

granskades av 2 granskare.  

Debriefing hölls direkt i anslutning. Demografiska 

data samlades in med frågeformulär. Varje 

enhetschef fick svara på enkät (PRS, Pediatric 

Readiness Survey) om sin enhet gällande: 

bemanning, kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, 

policys, procedurer, utrustning.   

Simuleringarna ägde rum under en 30-månaders 

period.  

Data som analyserades med SPSS var bivariata 

analyser med Fischers exakt test, Wilcoxon Mann- 

Whitneys u-test för ickeparametriska variabler och 

tvåsidigt oberoende t-test för normaldistribuerade 

variabler, linjär regression för oberoende variabeln 

följsamhet till riktlinje.  

 

 

 

 

 

 

N=58 team 

från 30 

akutmottag

ningar (22 

allmänakut 

och 8 

barnakut) 

Brister i följsamhet i krampbehandling 

fanns på båda typer av akutmottagningar 

men var fler på allmänna 

akutmottagningar.  Farmakologiska fel 

förekom signifikant oftare på 

allmänakutmottagningar. De 

farmakologiska fel som framkom var 

relaterat till fel glukoskoncentration, 

doseringsfel och brister i 

underhålldosering. Samband sågs med 

färre barnfall på allmänakutmottagning och 

lägre erfarenhet och kompetens.  Icke 

farmakologiska fel var lika ovanliga på 

bägge typer av akutmottagningar. I PRS 

enkäten framkom utrustning som 

signifikant område som var förknippat med 

färre behandlingsfel. Personalen kunde 

hantera sin utrustning. Inga andra områden 

i PRS visade signifikans.  

I / P 
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14 Wheeler, 

Geis, Mack, 

Le Master, 

Patterson 

 

2013 

 

USA, Ohio 

High-

reliability 

emergency 

response 

teams in the 

hospital: 

improving 

quality and 

safety using in 

situ simulation 

training.  

Syftet var att 

testa 

larmteamen 

med  övningar 

för att se 

vilken effekt 

in situ 

simulerings 

övningar hade 

på 

vårdkvaliteten 

för barn med 

hotande 

hjärtstopp 

eller 

andningsstopp 

En mixad deskriptiv metod användes. 

Observationsstudie kombinerat med 

intervjufrågemall med öppna frågor i gruppernas 

debriefing och mailenkätstudie med deltagarnas 

upplevelser av övningarna. 

 

Alla som arbetade i larmteam hade möjlighet att delta 

i övningarna i snitt 2 ggr/ månad för Akuten, 

Traumarum, Operation, Förlossning och övriga 

vårdavdelningar. För BIVA/ HIA förekom 

möjligheten 1ggn/ månad.  

Övningarna var oannonserade och rullande på både 

dag, kväll och natt. En övning tog 10 min, följt av 10 

min debriefing. Debriefingen följde en frågemall med 

punkterna: handhavande förmågor, teamwork, 

kommunikation, säkerhetsbeteende.  Deltagarna fick 

svara anonymt på ett frågeformulär med 5 frågor, via 

maillänk med frågor de fick gradera från 1-5, likert 

skala, om hur de upplevde  delar i övningen.  

Simuleringarna utfördes i verksamheten i ett för  

tillfället tomt vårdrum med de som arbetade det 

skiftet. Materialet som användes var exakt samma, 

packat i en likadan akutvagn som vid verkliga 

händelser. Scenarier som övades var riktat till snabb 

försämring av patienten eller 

patientsäkerhetsavvikelser som inträffat. 

 

Ett barnsjukhus ingick i studien under tidsperioden 

2008-01 till 2009-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=64 

teamövnin

gar gjordes  

Man fann 134 latenta 

patientsäkerhetsrisker och kunskapsluckor. 

I snitt 2,1 latenta patientsäkerhetsrisker per 

övning. De kategorier där risker framkom 

var: utrustning, medicinering, resurser/ 

system.  Utrustningsrelaterade fynd: 

akutvagnarna kunde vara inkompletta som 

att det inte fanns mobil sug och syrgas. 

Även övrigt material i vagnarna fattades: 

larynxmask, kuffbara endotrakealtuber, 

traumasaxar/skärare, defibrillator på ett 

ställe, varierande utgångsläge/mode för 

defibrillatorer. Medicineringsrelaterade 

fynd: kunskapsluckor gällande spädning av 

Amiodarone ledde till fel dosering. Där 

kunde förpackningens utseende ändras för 

att signalera. Fattades Adenosin på vagnen, 

läkemedel i snarlika förpackningar 

förvarades bredvid varandra, olika 

utseende på hjälpkort med förberäknade 

doser. 

Resurser/system fynd: Brister i 

standardiserade roller ledde till förvirring i 

ansvar och roller, brister i CRM-kunskap, 

osäkerhet i A- HLR kunskap. 

Debriefingarna gav positiv respons från 

personalen där de uppskattade att de själva 

fått upptäcka risker i vården och kände sig 

bättre förberedda på verkliga händelser.  

 

Det anonyma frågeformuläret hade höga 

medelvärden där personal uppskattade 

värdet av övningen, tyckte inte att det 

störde för mycket i arbetspasset, påverkade 

teamet positivt under resten av passet och 

upplevde det mer realistiskt och att 

övningen var lagom lång.   

I / K 
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15 Zimmerman

n, Bachmann 

Holzinger, 

Ganassi, 

Esslinger, 

Pilgrim, 

Allen, 

Burmeister, 

Stocker 

 

2015 

 

Schweiz 

Inter-

professional 

in-situ 

simulated 

team and 

resuscitation 

training for 

patient safety: 

Description 

and impact of 

a 

programmatic 

approach. 

Syftet var att  

utveckla 

metod för att 

utveckla 

inlärning 

genom att 

beskriva och 

utvärdera 

implementerin

gen av inter-

professionell 

in-situ 

simulerad 

teamträning på 

akut sjuka 

barn med 

hjärtstopp 

eller hotande 

sådant. 

Dessutom 

finna områden 

för hotad 

patientsäkerhe

t, dolda risker. 

Mixad prospektiv studie. 

 

Kerns struktur om 6 steg för att utveckla medicinsk 

utbildning följdes. Stegen innehåller: identifiera 

problemet, ringa in målgruppen, mål och mätpunkter, 

utbildnings strategier, implementering, utvärdering 

och feedback.  

En oberoende tvärsnittsstudie utfördes för steg 1och 2 

med frågeformulär med likertskala. Utifrån svaren 

togs mål och mätpunkter fram. In situ simulering som 

utbildningsstrategi med efterföljande frågeformulär 

och debriefing valdes som strategi. För 

implementering lades träning in varje månad i det 

dagliga arbetet. Analys gjordes av varje 

träningsomgång med strukturerad debriefing och 

anonymt feedback formulär. Ett 

självskattningsformulär, Team Monitor tool 

användes. Studien innehöll 3 delar, en första del med 

frågor om allmän bedömning av akut sjuka barn, den 

andra delen frågor om specifik bedömning, den tredje 

delen simuleringsövningar. Analys av data gjordes 

med en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Deskriptiv statistik användes för de olika 

svaren. Jämförelse mellan läkare och sköterskors svar 

gjordes med Chi2 test. Team monitor svaren 

analyserades med Pearsons korrelation. 

 

Studien höll på i 2 år på ett barnsjukhus 3 enheter: 

akutmottagning, intensivvård, intermediärvård 

N=95 

deltagare i 

20 

övningar 

20 övningar genomfördes och sammanlagt 

95 personal deltog ( 47% läkare och 53% 

sjuksköterskor) Studiens inledande steg 

med att finna kunskapsluckor och oro hos 

personalen i allmän bedömning fann att en 

betydande andel av personalen kände sig 

osäkra även om de skattade sig högt i att 

upptäcka försämring i sjukdomstillståndet. 

Nästa steg upptäckte att personalen 

verkligen saknade kunskap och önskade 

träning i specifikt omhändertagande av 

svårt sjuka, försämrade barn.  

Simuleringsövningarna visade i 

frågeformulären att genom de inledande 

utbildningar och övningar så upplevde 

deltagarna att de kunde delta bättre på alla 

områden (teamarbete, tekniskt 

handhavande, kunskap, oro) än vad de 

skattat sig i de inledande två stegen. Dolda 

patientsäkerhetsrisker rapporterades och 

åtgärdades under studiens gång. Forskarna 

fann 23 olika patientsäkerhetsrisker, 1.1 

per övning (20st) och sedan i efterförloppet 

1.4 per riktigt fall. Efterhand i studien 

implementerades 

självskattningsinstrumentet, Team Monitor 

i dagliga arbetet. Detta gjorde att när 

riktiga händelser inträffade sågs nya 

områden för träning och nya 

patientsäkerhetsrisker. I slutfasen sågs att 

personalen upplevde simuleringarna som 

lärande och de hade bättre teamarbete och 

upptäckte fler patientsäkerhetsrisker. De 

implementerade nya riktlinjer, valde annan 

utrustning och ordnade workshops som 

resultat av övningarna. Ingen signifikant 

skillnad mellan läkare och sköterskor.   

I / P 

 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet Lund: Studentlitteratur.   
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. Referenser Berg, A., Dencker, K. 

&, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, 

SFF.Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar) 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II 

=Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen.  

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 


