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SAMMANFATTNING 

Sjukvården ska bedrivas patientsäkert och höga krav ställs på dess utövare att agera rätt i 

pressade situationer. Då det inte anses säkert eller etiskt korrekt att öva på patienter är 

sjukvården i behov av en form av utbildning för att kunna utbilda sin personal i så kallade 

högrisk- sällan-händelser. Simuleringsträning har dokumenterade resultat på teamarbete och 

tekniska kunskaper för flera professioner och inte bara inom sjukvården. Då säker vård, 

samarbete i team och tekniskt kunnande alla är egenskaper och kompetenskrav som ställs på 

sjuksköterskor inom akutsjukvård behövs en utbildning för att säkerställa att denna kompetens 

finns och utvecklas. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur 

simuleringsträning påverkar sjuksköterskans omhändertagande av en akut sjuk patient. 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt. Datainsamlingen genomfördes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, samt via manuella sökningar. Totalt 

identifierades 15 vårdvetenskapliga artiklar som var publicerade mellan år 2010–2020, vilka 

svarade på studiens syfte. Analysmetoden innebar en integrerad analys. Utifrån den 

integrerade analysen identifierades två kategorier; Sjuksköterskans personliga utveckling och 

Sjuksköterskans kliniska utveckling.  Resultatet visade att simuleringsträning gjorde att 

sjuksköterskor upplevde sig få en ökad förmåga till att initialt omhänderta och bedöma akut 

sjuka patienter. Det identifierades även att simuleringsträning förbättrade kommunikationen 

vid teamarbete. Utöver det visade resultatet att efter genomförda simuleringsträningar hade 

sjuksköterskornas självförtroende ökat och stressen som upplevdes i akuta situationer minskat 

ju mer de fick simuleringsöva. Även trygghet i användandet av hjälpmedel ökade.  Slutsatsen 

för den här studien är att simuleringsträning inom akutsjukvården kan bidra till ökad kunskap 

om sjukdomstillstånd och specifik behandling. Vidare kan den bidra till ökad patientsäkerhet i 

det akuta omhändertagandet genom förbättrat teamarbete och förbättrad självkänsla hos 

sjuksköterskorna. 

  

Nyckelord: Akut sjuk patient, Patientsäkerhet, Simuleringsträning, Sjuksköterska 



 

 

 ABSTRACT  

Hospitals need to adhere to and live up to patient safety regulations and high demands are put 

on the providers to act correctly and in a timely manner in pressured situations. It is not 

considered safe or ethical to conduct training on patients, the healthcare providers need 

another way of teaching high-risk low-frequency situation to its employees. Simulation 

training has documented effects on teamwork and technical skills in multiple professions not 

only in healthcare. As patient safety, teamwork and technical skills are all traits needed and 

demanded from nurses in acute care settings. The healthcare needs a way to secure and 

acquire these skills. The aim of the study was to investigate if and if so, how simulation 

training impacts the nurse's care of a critically ill patient.  The method used was a general 

literature review, data collection was conducted in the databases CINAHL, PubMed and 

PsycINFO, as well as through manual searches. A total of 15 medical science articles, 

published between the years 2010-2020, were identified and included in the result. The 

method of analysis involved an integrated analysis and two categories; Nurse's personal 

development and nurses’ clinical development were identified. The result shows that nurses 

perceive themselves to have an increased ability to initially care for and assess critically ill 

patients. It was also identified that simulation training improves communication in teamwork. 

After completed simulations, the nurses' self-confidence increased, and the stress experienced 

in acute situations decreased the more they got to practice simulation. Furthermore, there was 

an increase in confidence in the use of assistive devices identified. The conclusion of this 

study is that simulation in the emergency care environment can contribute increased 

knowledge in pathophysiology and specific treatment of illness. It can also contribute to 

increased patient safety in the acute setting due to improved communication in the team and 

increase in nurses’ self- confidence and efficacy.  

  

Keywords:  Critical illness, Nurses, Patient safety, Simulation training. 
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INLEDNING 

Den konstanta utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver att personalen håller sig 

uppdaterad om aktuella metoder och forskning. Enligt Maran och Glavin (2003) innebär 

det att utvecklingen av inlärningsmetoder samtidigt måste fortsätta att expandera. 

Tidigare har sjukvården nyttjat uttrycket ”see one, do one, teach one” vid 

utbildningstillfällen (Graber, Wyatt, Kasparek & Xu, 2005; Higham & Baxendale, 

2017). Detta har enligt Higham och Baxendale (2017) blivit ett omodernt uttryck då 

fokus istället bör ligga på utfallsbaserad utbildning och även specifika 

utbildningsmetoder för att underlätta övergången från att vara studerande till att arbeta i 

den kliniska verksamheten. Simuleringsträning ger hälso- och sjukvårdspersonalen 

möjlighet att öva på specifika moment innan de utför procedurer på en riktig patient 

(Gaba, 2004). Patienter ställer sig dessutom positivt till att låta sjukvårdspersonal utföra 

procedurer på dem, med vetskapen om att de tidigare övat via simulering (Graber, et al, 

2005). Tidigare studier visar på positiva effekter på patientsäkerhet tack vare 

simuleringsträning, dock kvarstår ett behov av fortsatt utbildning för hälso- och 

sjukvårdspersonal med målet att bedriva en säker vård och öka patientsäkerheten 

(Braddock et al., 2014; Mirza et al., 2018). 

BAKGRUND 

Simulering 

Simulering är en övningsteknik utformad för att likna eller ersätta en verklig situation, 

till exempel bedömning av en patient (Gaba, 2004). Simuleringsträning är framtaget för 

att minska gapet mellan den kliniska verkligheten och plattformen för övning (Chang, 

2013; Maran & Glavin, 2003; Nagle, McHale, Alexander & French, 2009). 

Simuleringsträning förekommer bland annat inom hälso- och sjukvården, inom 

militären, flygindustrin och kärnkraftverk, vilka alla är industrier som ständigt arbetar 

med en komplex miljö (Gaba, 2004). Utifrån mål och syfte är olika typer av 

simuleringsformer framtagna, som sedan kan utvecklas för att möta deltagarnas och 

utbildningens önskade nivå. Syftet med simulering kan variera från träning av en 

teknisk färdighet till att exempelvis bedöma och planera behandling av en patient. 

Simuleringsmetoden kan även användas till att träna på nya rutiner innan de fastställs. I 

syftet för kvalitetsutveckling går det dessutom att genomföra övningar för att sedan 

utvärdera och genomföra en riskanalys. Simuleringsträning förekommer dels via 

övningsdocka, datorstyrd simulering, virtuell eller med standardiserade patientfall där 

personer fiktivt agerar patient (Chang, 2013; Nagle, McHale, Alexander & French 

2009). Enligt en studie som jämförde mänsklig simuleringsdocka och virtuell 

simulering för sjukvårdspersonal inom militären i en traumasituation var den mänskliga 

simuleringsdockan det bättre alternativet. I deras diskussion lyfts realismen i det 

verkliga scenariot som en av orsakerna till det bättre resultatet (Johnson et al., 2012). 

Simulering inom hälso- och sjukvård 

Simuleringsträning inom hälso- och sjukvård ger förutsättningar för träning i en trygg 

miljö. Den trygga miljön ger utrymme för att göra misstag utan att patienter kommer till 

skada och som istället leder till nyttiga lärotillfällen (Agency for Healthcare Research 

and Quality [AHRQ], 2011).  
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Fördelarna med simuleringsträning inom akutsjukvård är bland annat möjligheterna att 

träna på högrisksituationer som sällan förekommer (Boet et al., 2014). Forskning visar 

att sjuksköterskors kognitiva belastning och emotionella erfarenheter förändras till det 

bättre efter utförd simuleringsträning. Det förekommer även fördelar att 

simuleringsträna under pågående utbildning, bland annat för att lära sig vedertagna 

handlingsplaner vid behandling av hjärtstopp (Pawar, Jacques, Deshpane, Pusapati & 

Meguerdichian, 2018; Hart et al., 2014). I en litteraturöversikt av Lewis et al. (2019) 

som granskade simuleringsträning för sjuksköterskor inom akutsjukvården 

konstaterades att alla granskade studier med simuleringsträningar hade ökat 

patientsäkerheten signifikant. Enligt Cooper och Taqueti (2004) och Higham och 

Baxendale (2017) är bristande forskning en av anledningarna till att simuleringsträning 

inte implementerats i större delar av hälso- och sjukvården. 

Former av simulering 

Enligt Sørensen et al. (2017) används simulering på sjukhus både som in-situ simulering 

samt off-site simulering. Det innebär att antingen utförs simuleringsträningarna i de 

lokaler som används i det kliniska arbetet, eller att övningarna sker i en annan lokal som 

liknar de riktiga lokalerna. I forskningen framkommer ingen större skillnad i resultatet 

och utgången av simuleringen. Den positiva effekten av att simuleringsöva in-situ är 

dock att deltagarna får en ökad kunskap kring organisatoriska riktlinjer samt miljön 

(Sørensen et al., 2017). Bjurström, Persson och Sturesson (2019) skriver i sin studie att 

när det sker allvarliga tillstånd som uppstår plötsligt måste det finnas strukturerade 

rutiner med relevanta åtgärder. Faktorer som teamarbete, god kännedom av lokaler samt 

hjälpmedel och icke-tekniska färdigheter krävs hos ansvarig sjukvårdspersonal för att 

behandla dessa patienter lyckosamt (Bjurström et al., 2019). 

High-fidelity och low-fidelity är uttryck för hur realistiskt och komplext en simulering 

uppfattas. High-fidelity är oftast ett scenario i en klinisk relevant miljö med flera 

aspekter för utövarna att ta hänsyn till, som till exempel en uppbyggd kopia av en 

patient- eller operationssal med flera deltagare. Low-fidelity är en mindre realistisk 

simulering som till exempel övning på att etablera perifer venkateter [PVK].  

Forskningen går isär på vilken typ av simulering som är mest effektiv men för att öva på 

mer komplexa arbetsuppgifter anses high-fidelity vara det bästa alternativet (Lasater, 

2007; Maran & Glavin, 2003). Forskning som visar på effektiviteten av 

simuleringsträning och huruvida det är ett kostnadseffektivt lärande som förbättrar för 

patienten är efterfrågat (Cooper & Taqueti, 2004). 

Den första datorstyrda simuleringsdockan kom år 1960 och sedan dess har 

simuleringsdockor utvecklas. Tidigare har det även förekommit simuleringsträning med 

djur och kadaver, men detta är inte längre aktuellt. Det finns övningsdockor som har 

kännbar puls, mätbart blodtryck samt som kan intuberas (Chang, 2013). 

Simuleringsdockor såsom Resusci-Anne är till exempel framtagen för att träna på 

luftvägshantering då det är en docka som bland annat kan simulera en ofri luftväg 

(Cooper & Taqueti, 2004). 

Simuleringsträningens mål 

Simulering som pedagogiskt verktyg 

Vuxna människor lär sig bäst när de är aktivt engagerade i lärprocessen och deltar eller 

när de spelar en roll (Fanning & Gaba, 2007). 
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Deltagaren ges då möjlighet att uppleva en konkret situation och hanterar tillfället inte 

bara på ett kognitivt sätt utan även på ett känslomässigt sätt. Det underlättar för 

deltagaren då hen kan relatera till och förstå träningssituationen utifrån tidigare 

erfarenheter och med hjälp av termer som den själv kan relatera till och förstå. 

Kombinationen av att aktivt delta och uppleva något, framför allt när det kombineras 

med starka känslor kan resultera i kunskap som varar. Den här typen av lärande är bäst 

beskrivet på engelska i litteraturen som Experimental Learning (Fanning & Gaba, 

2007). 

Simuleringsträning som är utformat med ett specifikt lärmoment i åtanke erbjuder 

möjlighet att gå igenom de stadier som ingår i den cykel som Experimental Learning 

innefattar på ett strukturerat vis. Simuleringsträning med återkoppling innebär att det 

går att kombinera den aktiva delen i Experimental Learning och analysen samt 

reflektion av vad som just genomförts i simuleringen. Där analysen och reflektionen 

motsvarar återkopplingen, med målet att uppnå fördjupad förståelse och förändring som 

kan inkluderas i den kliniska verksamheten (Fanning & Gaba, 2007). 

För optimal lärandeupplevelse ingår återkoppling, debriefing är en form av återkoppling 

som ger deltagarna möjlighet till en fördjupad reflektion. Om momentet som är tänkt att 

tränas på i simuleringen till exempel är en teknisk färdighet är det inte säkert att 

deltagaren behöver en fördjupad reflektion som återkoppling efter genomförd aktivitet. 

Om scenariot som ska simuleringstränas däremot är av en typ som faller under icke-

tekniska färdigheter, så som Crew Resource Management [CRM], teamträning eller 

multidisciplinära övningar kommer en fördjupad reflektion och återkoppling vara 

värdefullt (Flemming & Gaba, 2007). Thiagarajan (1992) beskriver samma princip för 

om debriefing kommer vara värdefullt men gör det med två frågor. Första frågan är om 

deltagarna saknar någon form av avslut, andra frågan är om det finns mer insikter som 

kan erhållas av det som just inträffade genom diskussion. Om så är fallet så kommer 

debriefing som återkoppling tillföra mer kunskap. Att reflektionen och återkoppling är 

en viktig del i lärandet stämmer överens med en systematisk litteraturöversikt från 2005, 

där tittade forskarna på studier som jämförde undervisning via high-fidelity 

simuleringsträning och undervisning utan simuleringsträning. Det framkom att den 

viktigaste komponenten för undervisning med hjälp av simuleringsträning skulle vara 

värdefull var återkopplingen (Issenberg, McGaghie, Petrusa, Lee-Gordon & Scalese, 

2005). 

Det finns även forskning som talar för att det finns fördelar med att vara observatör vid 

simuleringsträningar. Observatören får en möjlighet att sätta sig in i den situation som 

de aktiva deltagarna får uppleva (Higham & Bixendale, 2017). Det styrks av Hsu, 

Huang och Hsieh (2014) som i sin studie lät sjuksköterskor med erfarenhet av 

hjärtsjukvård titta på inspelade fall av patient-sjuksköterska interaktion i relation till 

vård vid hjärtinfarkt. I deras studie visade interventionen att sjuksköterskor som 

observerade scenarion med efterföljande diskussion, ökade sin kommunikativa 

kompetens och självskattning i kommunikation. Kontrollgruppen som enbart 

genomgick standardutbildning självskattade sina kommunikationskunskaper lägre. 

Begreppet Blended Learning [BL] syftar till en kombination av olika lärmiljöer, till 

exempel datorbaserade inslag i en konventionell lärarledd lärmiljö och praktiska 

moment som till exempel simuleringar i olika former. Detta utvecklades inom armén 

och används numera även inom skolan och privata sektorn och är ett effektivt och 

kostnadseffektivt sätt att utbilda (Lothridge, Fox & Fynan, 2013).  
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I en studie av Kho et al. (2018) testades att implementera en form av BL, som en 

kostnadseffektiv metod, i en utbildning för akut luftvägshantering. Resultatet visade att 

BL är lika effektivt för inlärning som den klassiska lärarledda utbildningen. För 

personal inom hälso- och sjukvården bidrar simuleringsträning till ökad erfarenhet, 

vilket kan delas in i tekniska- och icke-tekniska färdigheter (AHRQ, 2011). Säker vård 

för den akut sjuka eller komplexa patienten kräver hög kompetens, vilket innebär 

kompetens utifrån båda delarna (AHRQ, 2011). 

Tekniska färdigheter 

Tekniska färdigheter kan vara praktiska moment som till exempel intravenösa infarter 

eller undersökningsmetoder (Reznick & MacRae, 2006). Tekniska färdigheter inom 

hälso- och sjukvård lämpar sig att lära ut som BL aktiviteter med simulering.  Den 

teoretiska kunskapen som finns bakom ett moment behöver först inhämtas för att sedan 

tränas på med hjälp av simulering för att lära sig det praktiska (Kho et al. 2018). Ett 

exempel på det är Advanced Medical Life Support [AMLS] som sen den lanserades i 

Sverige 2007 syftar till att lära ut ett strukturerat omhändertagande av akutmedicinska 

patienter enligt A-E konceptet. AMLS riktar sig till personal på sjukhus och i ambulans 

i vilket deltagarna får lära sig om det akuta omhändertagandet samt att hantera hotade 

luftvägar via föreläsningar men också i tvärprofessionella simuleringsträningar (AMLS, 

2019). Ytterligare en utbildning som lär ut tekniska färdigheter i BL format som 

samtliga verksamma yrkeskategorier inom vården deltar i är Hjärt- och Lung Räddning 

[HLR]. HLR-rådet föreslår att specialistsjuksköterskor ska genomgå HLR-träning en 

gång i halvåret eller minst en gång per år. I HLR- träningen ingår även 

luftvägshantering (Hjärt- och lungräddningsrådet, 2019). Hamilton (2005) beskriver i 

sin litteraturstudie de fördelar med att ha HLR-träning in-situ samt vikten av att träna på 

evidensbaserade riktlinjer. Vilket leder till att sjuksköterskorna känner sig förbereda på 

potentiella fall de eventuellt kommer möta på sin arbetsplats. 

Icke-tekniska färdigheter 

Övning och träning för de tekniska färdigheterna har funnits länge. Kategorin icke-

tekniska färdigheter innefattar bland annat kommunikation, samarbete och ledarskap. 

Enligt Higham och Baxendale (2017) finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter för 

att i större utsträckning bedriva träning av icke-tekniska färdigheter. 

Kommunikation, situationsmedvetenhet och samarbete räknas alla in under kategorin 

icke-tekniska färdigheter. Inom sjukvården används Crew Resource Management, vilket 

även benämns som Crisis Resource Management i litteraturen vilket är ett 

samlingsbegrepp för de icke-tekniska färdigheterna. All form av övning inom CRM 

påverkar patientsäkerheten till det bättre (Boet et al., 2014; Morey et al., 2018; Truta et 

al., 2018). I en litteraturöversikt av Murphy, Curtis och McCloughen (2016) 

identifierades de CRM- egenskaperna som hade störst inverkan på det multidisciplinära 

teamets prestation som teamdynamik, kommunikation, ledarskap och beslutsfattande. 

De team som hade tränat på bland annat dessa egenskaper reagerade snabbt och adekvat 

på oförutsedda och snabbt skiftande situationer. Även Truta et al. (2018) beskriver olika 

komponenter som ingår under kategorin icke-tekniska färdigheter, och som tillägg 

beskriver de även positiva effekter på följsamhet till rutiner. 

Simuleringsbaserad teamträning har i studier visat sig öka teamets effektivitet och 

prestation samt bidragit till en ökad förståelse för relationer och dynamik i teamet (Gaba 

2004; Wu, Tang, Etherington, Walker & Boet 2019).  
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Ajmi et al. (2019) visar i sin studie de positiva effekterna på patientsäkerheten vid 

simuleringsbaserad teamträning, när det kommer till tiden för door-to-needle för 

patienter med misstänkt stroke. Tiden för adekvat trombolysbehandling minskade från 

27 minuter till 13 minuter efter de utförda simuleringsträningarna, vilket innebar en 

högre chans för överlevnad för patienten. 

Sjuksköterskans kompetens 

Specialistsjuksköterskans kompetens 

Kompetens beskrivs av Ääri, Suimien och Leino-Kilpi (2008) som förmågan att kunna 

integrera kunskap i attityder och värderingar i specifika moment i praktiken. Enligt 

kompetensbeskrivningar från Svensk Sjuksköterskeförening ska sjuksköterskor med 

specialistutbildning kunna evaluera och reevaluera tillstånd utifrån ett standardiserat 

omhändertagande samt vidta relevanta åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

Kowitlawakul, Chow, Salam och Ignacio (2015) skriver att blivande 

specialistsjuksköterskor under utbildning upplever att simuleringsträning kan vara ett 

hjälpmedel för att förbereda dem i att bedöma patienter. 

Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2004) har identifierat områden som 

specialistsjuksköterskor själva anser sig ha god kompetens i. De diskuterar bland annat 

funktionen som handledare, och även en god förmåga till att diagnostisera patienter. I 

Meretoja et al. (2004) fann de även skillnader på den självskattade kompetensen hos 

sjuksköterskor som arbetade med akut sjuka patienter i jämförelse med sjuksköterskorna 

på vårdavdelning. Specialistsjuksköterskor ansåg sig ha en högre förmåga att utvärdera 

och hantera situationer medan sjuksköterskor på vårdavdelning bedömde sig själva ha 

en god förmåga att arbeta utifrån en hjälpande roll. Det fanns även resultat som visade 

på att den självskattade kompetensen ökade med antalet år och erfarenhet inom 

sjukvården. Dabija, Fedog, Engström och Gustafssons (2018) studie visar på att 

erfarenhet är av stor vikt exempelvis vid att bedöma och identifiera en potentiellt 

hotande luftväg. 

År 2018 publicerades en utredning från Statens Offentliga Utredningar [SOU] angående 

specialistsjuksköterskans roll inom hälso- och sjukvården. Det är skrivet i utredningen 

att bristen på specialistsjuksköterskor leder till längre vårdköer och riskerar 

patientsäkerheten. Rollen som specialistsjuksköterska innebär att ständigt utvecklas och 

anpassas utifrån de krav som verksamheten ställer. Utifrån Aerts, Bogaert, Basteianes 

och Peremans (2019) studie ställs förväntningen på specialistsjuksköterskor att kunna 

stötta läkare på grund av den ökade arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvård. 

Samverkan i team 

Svenska sjuksköterskeföreningen (2016) skriver att det krävs samarbete mellan 

professioner inom vården samt kunskap om risker och hur dessa minimeras för att 

bedriva säker vård. De skriver även att det förutsätter utvecklingsarbeten, tydligt 

ledarskap och samverkan i team tillsammans med tekniska färdigheter och 

standardiserade arbetsmetoder (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). När det 

interprofessionella teamet är välfungerande bidrar detta till att patienterna känner sig 

tryggare i omhändertagandet (Aerts, Bogaert, Basteianes & Peremans, 2019). För att få 

ett välfungerande team krävs det ett tydligt mål, exempelvis att arbeta utifrån en 

personcentrerad vård. Josi, Bianchi och Brandt (2020) skriver att det krävs olika 

professioner för att vårda den sjuke patienten. Samspelet mellan de olika professionerna 

kan dock drabbas av hinder enligt deras studie.  
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Studien visar på vikten av en tydlig rollfördelning i omhändertagandet, att gränsen 

mellan specialistsjuksköterskan och ansvarig läkare måste vara tydligt definierad (Josi 

et al., 2020). Aerts et al. (2019) förklarar även de att brist på samtycke och 

samförståelse försvårar samverkan i teamet. Specialistsjuksköterskan i teamet anses 

tydligt ha en positiv inverkan på omhändertaget om hen ges utrymmet för detta. Det 

framgick av studien att det även var väsentligt att tydliggöra och bekräfta 

specialistsjuksköterskans kompetens (Josi, Bianhi & Brandt, 2020). Detta bekräftar även 

Cook, Mcintyre, Recoche och Lee (2019) som i sin studie intervjuade övriga deltagare i 

ett multiprofessionellt team om deras uppfattning av att ha en specialiserad 

sjuksköterska med i vårdandet av deras patienter. Det som framgick i deras resultat var 

att de team som innehöll en specialistsjuksköterska upplevde att kommunikationen inom 

teamet, mellan instanser och även mellan vårdarna och patienten underlättades och 

förbättrades. 

Kommunikation 

Hultin, Jacobsson, Brulin och Härgestam (2016) visar i sin studie vikten av 

standardiserade kommunikationsmodeller inom hälso- och sjukvården. De diskuterar 

framförallt kommunikation med kvittens, även kallat closed loop, som ett hjälpmedel. 

Dock visar deras studie på att det inte används i den omfattning som är önskvärt vid 

omhändertagande av en akut sjuk patient. Enligt Svenska Sjuksköterskeföreningen 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) sker cirka 110 000 vårdskador årligen inom 

hälso- och sjukvården. Bland dessa är brister inom kommunikation en av de vanligaste 

orsakerna till uppkomst av vårdskada. Enligt Inspektionen för Vård och Omsorgs [IVO] 

sammanställning från 2018 uppmärksammar de att information och samspelet mellan 

professioner och aktörer inom hälso- och sjukvården är av stor vikt för att undvika 

vårdskador. De konstaterar även att deras tillsyn uppmärksammade brister i 

kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal (IVO, 2018b). IVO (2014) 

skriver även i sin rapport om kommunikationsbrister i vården att överflytten mellan 

olika team, avdelningar eller vårdenheter inom hälso- och sjukvården är extra utsatta för 

brister i informationsöverföring men att dessa även uppkommer genom hela vårdkedjan. 

Enligt en studie av Kirca och Bademli (2019) påtalade mer än hälften av de tillfrågade 

sjuksköterskorna att de inte hade fått någon specifik utbildning i kommunikation. I 

deras studie konstaterades det att sjuksköterskans kommunikativa kompetens hade en 

positiv inverkan på deras förmåga att vårda patienter. Vidare visar studien även att en 

god kommunikationsförmåga bland hälso- och sjukvårdspersonal har en positiv effekt 

på patienternas hälsa och återhämtning. Slutligen slår de fast att ha förmågan till en god 

kommunikation är en kunskap som kan tränas genom specifik utbildning och förvärvad 

erfarenhet. Studien poängterar vikten av kommunikationsträning som en väsentlig 

komponent att ta hänsyn till för att kunna leverera en vård av bättre kvalitet (Kirca & 

Bademli, 2019). 

Akut sjuk patient 

Vad som klassas som akut sjuk patient och vad som klassas som allvarligt sjuk patient 

inom akutsjukvården är två olika saker och går inte nödvändigtvis hand i hand 

(FitzGerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 2010). En akut sjuk patient kan vara drabbad av en 

fraktur eller en luxation, medan en allvarligt sjuk patient kan vara en person med en 

kronisk sjukdom i terminalt skede. Socialstyrelsen (2013) definierar en akut skada som 

en plötsligt uppkommen skada eller en hastigt förlöpande sjukdom där patienten kräver 

akut omhändertagande och inte kan vänta på åtgärd. Akut omhändertagande av patienter 

innebär att patienten behöver en omedelbar behandling i öppenvård eller slutenvård.  
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En av de faktorer som är avgränsade för akut eller allvarligt sjuk är vilken tid till 

behandling har för utkomsten av sjukdomstillståndet (FitzGerald et al., 2010). 

Initialt omhändertagande av en akut sjuk patient 

Forskning har visat att akut sjuka patienter riskerar att inte få adekvat behandling på 

grund av att sjukvårdspersonalen antingen inte har uppfattat patientens 

sjukdomstillstånd eller allvarlighetsgrad, eller att sjukvårdspersonalen inte agerar fort 

nog och inte följer ett strukturerat omhändertagande. I det akuta omhändertagandet och 

vid akuta försämringar inom sjukvården arbetas det efter den vedertagna algoritmen 

ABCDE (Javon, 2013). 

ABCDE konceptet går ut på att utesluta det mest livshotande först, och följer alltid 

samma ordning, A för Airway, B för Breathing, C för Cirkulation, D för Disability och 

E för Exposure (Javon, 2010; Thim et al., 2012). En modifierad svensk översättning blir 

då, A, som i luftväg, B, som i ventilation, C, cirkulation, D, översiktlig neurologi och E, 

exponering av patienten, samt förebyggande av hypotermi (Hård af Segerstad & Järhult, 

2017). Att bedöma den akut sjuka patienten innebär att titta, lyssna och känna vid varje 

bokstav enligt algoritmen (Higginson, Jones & Davies, 2011). ABCDE- principen är 

framtagen för att systematisera arbetet vid undersökning av patienten i det initiala 

omhändertagandet och handläggningen. ABCDE- principen följs för att undersöka och 

upptäcka livshotande skador utifrån den risk skadan utgör för patientens liv (Javon, 

2010; Olgers, Dijkstral, Drost-de Klerck, 2017). Tanken bakom det strukturerade 

omhändertagandet är att åtgärda det mest livshotande först innan man går vidare med 

nästa steg i undersökning (Javon, 2013; Valjus, 2017).  Målet är att i första hand påbörja 

nödvändig behandling istället för att fokusera på eventuell diagnos.  Exempelvis är en 

ofri luftväg alltid första prioritet, då en ofri luftväg leder till att patienten avlider tidigare 

än om patienten har en ofullständig syresättning, under bokstaven B. Ofullständig 

syresättning leder i sin tur till att patienten avlider innan nästa bokstav C, cirkulation 

hinner bli livshotande. Dock kan en ofri luftväg bero på just skadan på revbenen som 

sänker patientens syresättning. (Abrahamson & Mosesso, 2011; Hård af Segerstad & 

Järhult, 2017: Javon, 2013). Det första steget i denna algoritm är att öppna och 

säkerställa att luftvägen är fri, antingen med positionering av patienten eller med 

handgrepp alternativt med hjälpmedel som svalgtub, näskantarell, sugkateter eller 

larynxmask (Higginson, Parry & Williams, 2016). Det lättaste sättet att bedöma 

luftvägen på en vaken patient är att prata med hen, om patienten svarar normalt är det 

möjligt att bedöma patientens luftväg som ohotad för tillfället (Thim et al., 2012). 

Följsamheten till ABCDE-algoritmen har en betydelse för patientsäkerheten, dock visar 

Olgers, Dijkstral, Drost-de Klerck (2017) studie att vid omhändertagande av patienter 

på akutmottagningen som bedöms potentiellt instabila, utfördes ABCDE-algoritmen 

endast i 33 procent av fallen. Vid omhändertagande av de patienter som bedömdes ha 

akut livshotande sjukdomstillstånd följdes ABCDE- algoritmen 100 procent. 

Teoretisk utgångspunkt 

I en studie av Sastre-Fullana, Pedro-Gómez, Bennasar-Veny, Serrano-Gallardo och 

Morales-Asencio (2014) identifierades gemensamma kärnkompetenser och ramverk för 

specialiserade sjuksköterskor på en global nivå. Vilket innebär att omvårdnadsforskning 

även kan bedrivas från en kärnkompetens istället för en omvårdnadsteori, för att 

utveckla och förstå specialistsjuksköterskans roll. Det vill säga att forskningen tolkas 

utifrån en av sjuksköterskans kärnkompetenser. 
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Specialistsjuksköterskan har omvårdnad som huvudområde, vilket innebär att 

specialistsjuksköterskan leder omvårdnadsprocessen kring den akut sjuka patienten. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) arbetar med att implementera utbildning och 

kunskap om de sex kärnkompetenser. Det finns beskrivna riktlinjer för etiska 

förhållningssätt framtagna av International Council of Nurses [ICN]. Svensk 

sjuksköterskeförening har använt ICN:s etiska koder som grund för att forma de sex 

kärnkompetenserna. Därefter har Svensk Sjuksköterskeförening (2017) även utformat 

en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor, vilken är uppbyggd utifrån de sex 

kärnkompetenserna. 

Säker vård 

Säker vård är en av de sex kärnkompetenserna framtagna för specialistsjuksköterskor. 

Specialistsjuksköterskor har även krav på att följa de lagar och regelverk som finns. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska alla inom hälso- och sjukvården 

arbeta för en hög patientsäkerhet. Som tidigare beskrivet ingår det i 

specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning att bedriva säker vård. Säker vård 

innebär att specialistsjuksköterskan ska ha kunskap och beredskap att förebygga skador 

i samband med vård. Specialistsjuksköterskan har dessutom en skyldighet att rapportera 

om en patient har utsatts för vårdskador. Det står även i Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659, Kap. 6, §4) att alla patientskador eller risk för patientskador ska anmälas. 

Vidare säger lagen att även fysiska samt psykiska skador räknas som patientskador. 

I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att hälso- och sjukvården ska behandla, 

förebygga och utreda sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Det står även att patienten ska 

få den vård som krävs för att undvika akut hotade tillstånd mot patientens liv, samt att 

hälso- och sjukvården ska arbeta utifrån evidensbaserad vård, det vill säga beprövad 

forskning och vetenskap. Enligt Grol, Berwick och Wensing (2008) behöver 

kvalitetssäkring samt patientsäkerheten ständigt förbättras och utvecklas i takt med 

populationen, vilket sker genom forskning och implementering av resultat. 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) upplyser att Inspektionen för Vård och Omsorg 

[IVO] är organisationen som ska granska hälso- och sjukvården och de har som uppdrag 

att utföra tillsyn av vårdgivare och se till att de uppfyller kraven för patientsäker vård.  

En stor del av deras arbete är att sprida vidare kunskap av händelser, och bidra till en 

kvalitetsutveckling och att förebygga att vårdskadorna inte upprepas. 

Socialstyrelsen publicerade år 2018 en analys av kompetensförsörjning inom 

akutsjukvård, som framförallt avser somatisk vård för vuxna, inom medicin, kirurgi, 

ortopedi och även akutmottagningar. Det framkommer i deras analys att det 

förekommer en brist av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård. De beskriver även i 

sin analys vilka konsekvenser det får för patientsäkerheten. De slår då fast att bristande 

kompetens hos sjuksköterskor bidrar till fler vårdskador än vad personalbrist gör 

(Socialstyrelsen, 2018). I rapporten framgår det även att bristen på 

specialistsjuksköterskor kommer att vara ett bestående problem även i framtiden och på 

så sätt fortsätta att hota patientsäkerheten. IVO analyserade 22 tillsynsärenden med 

fokus på brister i kommunikationen, både skriftlig och muntlig. De konstaterade att i de 

flesta fall brast det i båda två men även att det hade brustit i de medicinska 

bedömningarna. Oerfaren personal och bristande introduktion tillsammans med oklara 

ansvarsförhållanden och högt patienttryck låg bakom flera av avvikelserna (IVO, 2014). 
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Problemformulering 

Forskning visar på att bristande kompetens bland sjukvårdspersonal är ett hot mot 

utövandet av säker vård samt patientsäkerheten. Det ingår i sjuksköterskans kompetens 

att arbeta utifrån en säker vård. Sjuksköterskor som inte har genomgått någon form av 

träning eller utbildning i akut omhändertagande löper större risk att begå misstag i sina 

bedömningar. För att säkra patientsäkerheten vid ett omhändertagande av en akut sjuk 

patient krävs att sjuksköterskan har fått möjlighet att förbereda sig med relevant 

utbildning. Att träna eller öva på patienten är numera ett omodernt och oetiskt 

tillvägagångssätt för att utveckla kompetensen och således inte förenligt med säker vård. 

Det ges minimalt med utrymme i den kliniska verksamheten att träna på akut 

omhändertagande av patienter innan det är skarpt läge. Akut sjuka patienter kan 

förekomma oavsett vart en arbetar som sjuksköterska och sjuksköterskor förväntas då 

ha kunskaperna att utföra en adekvat bedömning, samt påbörja väsentlig behandling av 

en akut sjuk patient.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka om och i så fall hur simuleringsträning påverkar 

sjuksköterskans omhändertagande av en akut sjuk patient. 

METOD 

Ansats och Design 

Studien är en allmän litteraturöversikt vilken även kan benämnas som en 

forskningsöversikt enligt Forsberg och Wengström (2015). Polit och Beck (2017) 

förklarar att en forskningsöversikt är fördelaktigt då det innebär att sammanställa och 

beskriva den befintliga forskningen inom ett visst område. Friberg (2017) och Maier 

(2013) förklarar att en litteraturöversikt är relevant för att utöka kunskapen inom valt 

kompetens- eller verksamhetsområde. Fördelen med att utföra en litteraturöversikt är att 

den sammansatta kunskapen senare kan implementeras och användas i praktiken och 

leda till en utökning av den evidensbaserad omvårdnaden (Cronin, Ryan & Coughlan, 

2008; Polit & Beck, 2017). 

Litteraturöversikten utgick från det induktiva utgångsläget som innebär att information 

kommer att samlas och utifrån det skapas en sammanställning som bildar ett resultat 

(Olsson & Sörensen, 2011). Den allmänna litteraturöversikten möter kursens 

bedömningskriterier, med mål satta av Sophiahemmets Högskola (2019) och studien 

innefattar således minst 15 vårdvetenskapliga artiklar. 

Urval 

Urvalet av vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten har begränsats med inklusions- 

samt exklusionskriterier. Utifrån de kriterier som gäller för att uppfylla kravet för en 

allmän litteraturöversikt som Rosén (2017) sammanställer har inkluderings- och 

exkluderings kriterier formats för att avgöra vilka studier som lämpar sig utifrån 

studiens syfte. Artiklarna som valts ut har både en kvalitativ- samt kvantitativansats, då 

det är relevant att inkludera bådadera för att få en förståelse ur flera perspektiv enligt 

Forsberg och Wengström (2016). 
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Inklusionskriterier 

Alla vetenskapliga artiklar som sammanställts har uppfyllt inklusionskriterierna. Då 

litteraturöversikten påbörjades hösten år 2019 och pågick in i år 2020 valdes artiklar 

publicerade mellan år 2009 till år 2020 för att fortfarande anses vara aktuella (Östlundh, 

2017). De vetenskapliga artiklarna skulle alla vara publicerade på engelska eller 

svenska, då detta är språk båda författarna behärskar. Det var ett krav att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed, samt innehålla ett abstrakt för att kunna genomföra en 

överskådlig bedömning av relevans. Polit och Beck (2017) skriver om fördelen med 

abstrakt då rubriker på artiklar kan vara otillräckliga och kräver att hela studien läses för 

att kunna bedöma relevansen. Studier där sjuksköterskan är en del av ett team har 

inkluderats för att inte gå miste om relevant forskning. 

Exklusionskriterier 

Akutsjukvård är en disciplin inom vården som präglas av tidskänsliga och akuta 

interventioner för att främja hälsa, det gör att sjuksköterskans roll inom akutsjukvården 

skiljer sig mycket från andra discipliner som inte är lika tidskänsliga (Curtis, Murphy, 

Hoy & Lewis, 2009; Hirshon et al., 2013). Med detta i åtanke har studier som inte 

utspelade sig inom akutsjukvårdskontext exkluderats. 

Vetenskapliga artiklar som inte innehöll ett etiskt ställningstagande där det varit 

nödvändigt har exkluderats, samt de artiklar som inte svarade mot studiens syfte. 

Studier som är utförda på sjuksköterskestudenter samt studier där 

simuleringsträningarna avser patientfall på barn upp till 18 år har även de exkluderats. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett via olika databaser. De databaser som har använts är 

rekommenderade av Polit och Beck (2017) för forskning inom omvårdnad och 

framförallt för studier med inriktning på sjuksköterskor. Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature [CINAHL], PubMed och PsycINFO var de utvalda 

databaserna som resulterade i artiklar vilka motsvarade syftet. Enligt Polit och Beck 

(2017) ingår de uppräknade databaserna i de vanligaste medicinska- och 

omvårdnadsdatabaserna. Forsberg och Wengström (2016) skriver även om Medline, då 

den databasen inte bidragit till relevanta artiklar redovisas inte de sökningarna i 

matrisen för datainsamling. Vidare skriver Forsberg och Wengström (2016) om Google 

Scholar, vilket har använts för att underlätta vid manuell sökning vid tillfällen då 

författarna inte haft tillgång till fulltext via de andra databaserna. Fritextsökning gjordes 

även via Google Scholar för att fånga upp eventuella artiklar som inte ingick i de tre 

förstnämnda databaserna. Polit och Beck (2017) beskriver fördelar med Google Scholar, 

bland annat möjligheterna att söka publikationer inom alla discipliner, dock är en av 

nackdelarna att filter för sökorden är begränsade. Alla sökningar som genomförts och 

givit resultat har sammanställts i en matris (Tabell 1). 

Sökstrategin av vetenskapliga artiklar utformades via blocksökning, vilket innebar att 

block bildades av de utvalda söktermerna. De olika sökblocken användes var för sig och 

kombinerades därefter för att få ett slutgiltigt sökresultat (SBU, 2017). Sökstrategin 

utformades utifrån syfte och användandet av akronymen PICO, det vill säga Population, 

Intervention, Comparison och Outcome (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 

2017; Polit & Beck, 2017). Således blir Population: sjuksköterska; Intervention: 

simuleringsträning; Comparison or control group: sjuksköterskor som inte har 

genomgått simuleringsträning, Outcome: omhändertagandet av en akut sjuk patient. 
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Medical Subject Headings [MeSH] termer har använts vid databassökningar i PubMed 

samt PsycINFO. MeSH-termer beskrivs som ämnesordslistor och för varje sökord 

förekommer underrubriker som bildar ett sökträd. Motsvarande system förekommer i 

CINAHL, där ämnesorden benämns CINAHL- headings (Forsberg & Wengström, 

2016; Polit & Beck, 2017). De MeSH-termer och CINAHL-headings som användes var 

Nursing, Nurses, Simulation, Simulation training/methods, Self-efficacy, Trauma, 

Acute, Critical illness, Emergencies och Clinical competence. Dessa kombinerades på 

olika sätt i de tidigare nämnda databaserna. De Booleska termerna AND, OR och NOT, 

som rekommenderas av Polit och Beck (2017) användes för att begränsa eller utöka 

sökresultaten. Gemensamma begränsningar av sökningar i alla inkluderade databaser 

var Fulltext och English. Vid sökning av relevanta artiklar i databasen CINAHL fanns 

möjligheten att sammanfoga sökningen med databasen PsycINFO, detta redovisas i 

Tabell 1. Det förekom även dubbletter av relevanta artiklar när sökningar genomfördes i 

CINAHL och PsycINFO, det vill säga att artiklar som redan inkluderats via tidigare 

sökningar i PubMed återfanns även i de andra databaserna. 

Tabell 1. Presentation av inkluderade artiklar via databassökningar 

Databas 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
PubMed 

2020-01-

10 

("nurses"[All Fields] AND "simulation 

training/methods"[Mesh Terms]) AND 

("loattrfull text"[sb] AND 

English[lang]) 

160 15 8 5 

PubMed 

2020-10-

11 

("clinical competence"[MeSH Terms] 

AND "patient simulation"[MeSH 

Terms]) AND ("nurses"[MeSH Terms] 

OR "nurses"[All Fields] OR "nurse" 

[All Fields]) AND (("loattrfull text"[sb] 

AND hasabstract[text]) AND 

"2010/01/19"[PDat] : 

"2020/01/16"[PDat]) 

272 20 7 2 
 
 

PubMed 

2020-01-

16 

("patient simulation"[MeSH Terms] 

AND ("injuries"[Subheading] OR 

"injuries"[All Fields] OR "trauma"[All 

Fields] OR "wounds and injuries" 

[MeSH Terms] OR ("wounds"[All 

Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR 

"wounds and injuries"[All Fields])) 

AND ("nursing"[Subheading] OR 

"nursing"[All Fields] OR 

"nursing"[MeSH Terms] OR 

"nursing"[All Fields] OR "breast 

feeding"[MeSH Terms] OR 

("breast"[All Fields] AND 

"feeding"[All Fields]) OR "breast 

feeding"[All Fields]) AND ("loattrfull 

text"[sb] AND ("2010/01/01"[PDAT] : 

"3000/12/31"[PDAT]) AND 

English[lang]) 

30 5 4 2 

 

 
 

CINAHL 

PsycInfo 

2020-01-

15 

 simulation training AND nurses AND 

emergencies Limiters Full Text; 

Published Date: 20090101-; Peer 

Reviewed; English Language 

Search modes - Boolean/Phrase 

298 20 10 5 

TOTALT 795 65 32 11 
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Manuell sökning 

Genomgång av artiklars referenslistor har varit en del av processen då de kan innehålla 

artiklar som relaterar till syftet. Manuella sökningar i relevanta reviewartiklar utfördes, 

vilket resulterade i följande artiklar: Boling, Hardin-Pierce, Jensen och Hassan (2016); 

Hardenberg, Rana och Tori (2019); Meurling, Hedman, Sandahl, Felländer-Tsai och 

Wallin (2013) och Newey, Bell, Burks och Nattanmai (2017), inkluderades i studien. 

Dataanalys 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som svarade på studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut 

och lästes först individuellt av båda författarna och sedan sammanfattades de. Därefter 

jämfördes de vetenskapliga artiklarna gemensamt för att säkerställa att författarna hade 

uppfattat och tolkat studiernas resultat lika. De jämfördes mot Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering i vilket evidensstyrkan 

graderas. Mallen består av tre nivåer för att granska kvaliteten av de vetenskapliga 

artiklarna, nivå ett innebär hög kvalitet, nivå två medel samt nivå tre som innebär en låg 

kvalitet (Bilaga A). Enligt Forsberg och Wengström (2016) ställs det krav på 

kvalitetsgranskning av utvalda vetenskapliga artiklar, detta för att minska felaktiga 

slutsatser. De inkluderade studierna presenteras i en litteraturmatris (Bilaga B), 

rekommenderat av Kristensson (2017). De viktigaste delarna i resultaten identifierades 

och samlades in och därefter gjordes en integrerad analys. 

Integrerad analys 

Enligt Kristensson (2017) är en integrerad analys en fördelaktig metod att använda vid 

sammanställning av litteraturöversikter. Den integrerade analysen bidrar till att 

resultatet redovisas överskådligt. Den integrerade analysen har utförts i tre steg och 

började med att likheter och skillnader identifierades i de olika artiklarna. Steg två i 

processen var att skapa kategorier av de likheter och skillnader som identifierades i 

första steget. För att i sista steget sammanställa de resultat som samlades in under de 

identifierade kategorierna. Whittemore och Knafl (2005) skrev om den integrerade 

analysen i fyra steg som överensstämmer med Kristenssons (2017) metod. För att 

jämföra resultat från olika forskningsmetoder är användandet av integrerad analysmetod 

enligt Whittemore och Knafl (2005) det enda lämpliga förfarandet. Under analysfasen 

framkom kategorier och underkategorier som sedan användes för resultatredovisningen. 

Författarna har var för sig och läst igenom de inkluderade artiklarna och extraherat 

väsentliga meningsenheter och resultat som svarar till syftet. Förfarandet har skiljt sig 

mellan författarna, en har haft artiklarna utskrivna för att kunna använda sig av 

överstrykningspenna. Den andra författaren använde sig av post-it lappar till hjälp. För 

att tydliggöra och underlätta vid sammanställning av resultat samt för att kunna utföra 

en korrekt referenshantering blev artiklarna färgkodade. Nästa steg innebar att 

författarna tillsammans sammanställde bärande punkter som svarar till 

litteraturöversiktens syfte från varje artikel. Båda författarnas utvalda meningsenheter 

och resultatdelar har därefter sorterats in i ett gemensamt dokument. Likheter och 

skillnader identifierades och sammanställdes vilket således ledde till att resultatdelen 

började ta form. Det har analyserats och diskuterats mellan författarna vilka olika 

tillhörigheter de bärande punkterna har delat. 



 

13 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska övervägande följer framförallt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2017), 

där det framkommer att sjuksköterskan ska bidra till och följa godtagbara riktlinjer inom 

omvårdnad samt stödja med forskning. Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) innebär att studier genomförda via högskoleutbildning på 

avancerad nivå inte är inkluderat. Då studiens metod var en allmän litteraturöversikt 

som enbart innehåller en samling av redan genomförda studier, ingick det i 

urvalskriterierna i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar att 

de inkluderade studierna har genomfört ett etiskt övervägande. De studier eller artiklar 

som ej har detta togs således inte med i resultatet. Helgesson (2015) beskriver att 

medveten uteslutning av studier vars resultat uppfattas som opassande enligt författaren 

ses som oetiskt förfarande och förvanskning av forskning. Detta fenomen beskriver 

Forsberg och Wengström (2016) som selektivt urval, vidare skriver de att selektivt urval 

är en risk vid allmänna litteraturöversikter. Med det i åtanke har författarna inte använt 

en egen hypotes, förkunskap eller förutfattade meningar när artiklar och resultat har 

valts ut. Helgesson (2015) beskriver att en del av den etiska forskningen innebär att det 

inte ska förekomma några oklarheter i hantering av data och resultat. Det får heller inte 

förekomma systematiskt urval för att exkludera visst innehåll för att främja ett specifikt 

eller önskvärt resultat. För att inte riskera det har författarna utformat en överskådlig 

matris över inkluderade artiklar (Bilaga B). Författarna hade ingen agenda av att nå ett 

visst resultat och har utifrån det inkluderat samtliga artiklar oavsett resultat som har 

svarat på studiens syfte. Författarna har varit noggranna med referenshantering och citat 

för att säkert kunna utesluta plagiat av tidigare publicerat material. 

RESULTAT 

Resultatet bygger på totalt femton vårdvetenskapliga artiklar, en kvalitativ, en mix-

method samt tretton kvantitativa. Utifrån den integrerade dataanalysen har följande två 

huvudkategorier, med tillhörande underkategorier identifierats. De två kategorierna är 

Sjuksköterskans kliniska utveckling samt Sjuksköterskans personliga utveckling (Figur 

1). 

 

Figur 1. Redovisning av kategorier och underkategorier. 
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Sjuksköterskans kliniska utveckling 

Praktiska förmågor 

En sammanställning av artiklarna visar på att simuleringsträning kan både innebära en 

förbättring av sjuksköterskornas praktiska förmågor, men att det även förekommer en 

avsaknad av förbättring. 

Buckly och Gordon (2010) visade att 87 procent av deltagarna bedömde sig själva ha 

lärt sig att arbeta mer strukturerat i det akuta omhändertagandet. Newey, Bell, Burks 

och Nattanmai (2017) beskriver förbättringar som sjuksköterskor själva upplevde sig ha 

erinrat tack vare simuleringsträning. De upplevde sig själva ha en förbättrad förmåga att 

utföra ett korrekt initialt omhändertagande av patienter med misstänkt akut intrakraniell 

blödning. McRae, Chana, Hulett, Lee och Coleman (2017) talar också för en ökning av 

förmågan till initialt omhändertagande, specificerat till ett Hjärt- och 

Lungräddningsscenario. Det framkommer även i deras studie att den förbättrade 

förmågan hade korrelation till tidigare erfarenheter. Hardenberg, Rana och Tori (2019) 

visade också att deltagarna i studien fick en ökad förmåga till att utföra ett initialt 

omhändertagande, oavsett skillnader med antalet genomförda simuleringsträningar 

grupperna mellan. 

Abelsson, Lindwall, Suserud och Rystedt (2017) fastslog att färdigheten att bedöma en 

patient ökade i både interventionsguppen och även kontrollgruppen. Sjuksköterskorna 

ansåg sig ha utvecklat sitt kliniska beslutfattande efter utförd simuleringsträning, de 

utvecklade även hur de resonerande kring bedömningen av en patient. Andra 

inkluderade studier visar på att sjuksköterskorna kände sig säkra på att tolka fynd och 

samtidigt påbörja adekvat behandling efter genomförd utbildning (Bliss & Aitken, 

2017; Boyde et al., 2018; Lavelle, Attoeb, Tritschlerb & Cross, 2017; McRae et al., 

2017; Newey et al., 2017; Pascual et al., 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg sig ha förbättrat sin förmåga att identifiera samt påbörja adekvat 

behandling i det initiala omhändertagandet (Boyde et al., 2018; Hardenberg et al., 2019; 

Lavelle et al., 2017; Pascual et al., 2011). I studien utförd av Buckley och Gordon 

(2010) framkom det att deltagarna ansåg sig ha minst förbättring vid det initiala 

omhändertagandet av patienter som uppvisade cirkulationsproblem. Samtidigt framkom 

det i deras studie att sjuksköterskorna ansåg sig ha i större utsträckning förbättrat sin 

förmåga att bedöma luftvägen samt hantera eventuella luftvägsproblem hos akut 

försämrade patienter. Förmågan att bedöma och hantera en luftväg visade även Han et 

al. (2018) en förbättring på. McRae et al. (2017) visar i sin studie att sjuksköterskorna 

ansåg sig vara bättre på att identifiera livshotande tillstånd efter genomförd 

simuleringsträning. 

I tre av studierna utvärderades sjuksköterskornas användande av medicinsktekniska 

hjälpmedel, bland annat revivator för handventilering och material för intubering. De 

visade alla resultat på att sjuksköterskorna kände sig mer säkra på användandet av 

hjälpmedel efter utförd simulering. (Abelsson et al., 2017; Han et al., 2018; Lavelle et 

al., 2017).  Abelsson et al. (2017) framför även i sitt resultat att det förekom en statistisk 

signifikant ökning hos kontrollgruppen vad gäller det praktiska utförandet. 

Kontrollgruppen fick utföra simuleringsträningar men inte i samma utsträckning som 

interventionsgruppen. 

Huruvida de kliniska omvårdnadsåtgärderna förbättrades efter simuleringsträning går 

isär i de granskade artiklarna.  
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I Abelssons et al. (2017) studie konstaterades det att bedömningar, undersökningar, 

omvårdnadsåtgärder och åtgärder som klassades som livsavgörande inte utfördes 

konsekvent. Samma studie såg endast en förbättring som var statistiskt signifikant i 

metodkunskap hos kontrollgruppen. I motsatts till det förekom det resultat i andra 

studier som påvisade att sjuksköteskorna själva hade skattat sin förmåga som förbättrad 

i avseende av manuell ventilering hos andningspåverkade patienter (Han et al., 2018; 

McRae et al., 2017; Newey et al., 2017). Enligt studierna var detta resultat av statistisk 

signifikans. Det förekom även goda resultat i sjuksköterskornas utveckling av 

behandling och omvårdnadsåtgärder vid intrakraniella blödningar samt utförande av 

hjärt- och lungräddning (McRae et al., 2017; Newey et al., 2017). 

Simuleringsträning kan både bidra till en förbättrad tidseffektivitet, men det är inte alltid 

det ger ett positivt resultat. I tre studier undersöktes simuleringsträningens effekt på tid 

(Abelsson et al., 2017; McRae et al., 2017; Miller et al., 2012). I de tre artiklarna 

förekom det skillnader i simuleringsträningens effekt på tidskänsliga moment. Det 

identifierades att simuleringsträning minskade tiderna bland annat i avfärd från 

skadeplats, men även tidsvinster vad det gäller att koppla upp patienten på 

övervakningsutrustning (Abelsson et al., 2017; Miller et al., 2012). Dock förekom det 

utebliven förbättring i andra tidskänsliga moment trots utförd simuleringsträning. 

Oberoende av utförda simuleringsträningar visade inte sjuksköterskorna på någon 

förbättring i tidseffektivitet med avseende på livsviktiga moment så som att skapa fri 

luftväg samt identifiera och behandla livshotande arytmier (Abelsson et al., 2017; 

McRae et al., 2017). 

Teoretiska förmågor 

Simuleringsträning för sjuksköterskor bidrog till att de fick en ökad förmåga att utföra 

det initiala omhändertagande av en patient. Att använda sig av och följa ABCDE- 

algoritmen varierade till viss del i de olika studierna. Två av studierna visade på en 

ökning av följsamhet till ABCDE-algoritmen (Bliss & Aitken, 2017; Newey et al., 

2017). En annan studie identifierade att det både förekom en ökning, men att den 

varierade bland deltagarna, från låg till hög. Utifrån det resultatet drogs slutsatsen att 

simuleringsträningen hade bidragit till en liten ökning av sjuksköterskornas följsamhet 

till ABCDE-algoritmen (Abelsson et al., 2017). Hardenberg et al. (2019) genomförde en 

randomiserad kontrollerad studie där både interventions- samt kontrollgrupp 

simuleringstränade. Interventionen utgick ifrån fler antal tillfällen med 

simuleringsträning, samt utformningen av scenarion. Deras resultat visade att 

interventionsgruppen hade signifikanta skillnader, till deras fördel i strukturerat 

omhändertagande. 

Patientsäkerheten påverkades generellt till det positiva enligt alla studier som 

undersökte den parametern. Det framkom att sjuksköterskorna efter genomförd 

simulering uppgav att det ökat sin kunskap om aktuella riktlinjer och att de hade ökat 

sin förmåga att arbeta evidensbaserat (Boyde et al., 2018; Jansson et al., 2016; Lavelle 

et al., 2017). I en av studierna hade deltagarna skattats med Global Rating Scale [GRS] 

med avseende på hur patientsäkert de arbetade (Abelsson et al., 2017). Efter studien 

konstaterades det att alla deltagare arbetade mer patientsäkert enligt GRS, framför allt 

de som hade en låg poäng initialt. Enligt Lavelle et al. (2017) framkom det även att 

sjuksköterskorna kände ett större ansvar för sina patienters hälsa och att i de fall som 

aktuella riktlinjer, utrustning och Promemoria [PM] inte fanns på avdelningen hade 

sjuksköterskorna uppdaterat dessa samt tagit fram den relevanta utrustningen som 

behövdes för att hantera akuta situationer. 
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I Boyde et al. (2018) hade forskarna undersökt hur simuleringsträningen hade påverkat 

sjuksköterskornas dokumentation av det akuta omhändertagandet. Det framkom att 

sjuksköterskorna hade förbättrat sig med statistisk signifikans på två områden av 

dokumentationen, initiala överrapporteringen och “indicator of urgent illness”. Det 

framkom även att sjuksköterskorna hade skattat den generella upplevda inställningen till 

att teamarbetet var patientsäkert statistiskt signifikant lägre än övriga medlemmar i 

teamet. Vid uppföljning efter simuleringsträningarna hade sjuksköterskans upplevelse 

av inställningen att arbetet var patientsäkert stigit till samma nivå som läkarna. Utöver 

kunskap om riktlinjer och PM ökade även den teoretiska kunskapen om patofysiologi, 

läkemedel och specifika tekniska kunskaper relaterade till specifika patientfall ökade till 

följd av simuleringsträningarna (Abelsson et al., 2017; Boling, Hardin-Pierce, Jensen, & 

Hassan, 2016; Boyde et al., 2018; Jansson et al., 2016; Lavelle et al., 2017; Meurling, 

Hedman, Sandahl, Felländer-Tsai & Wallin, 2013; Newey et al., 2017; Pascual et al., 

2011). 

Samverkan i team 

Simuleringsträning i team bidrog till att sjuksköterskorna förbättrade sin förmåga att 

delegera, koordinera och leda arbetet med en akut försämrad patient. Två studier i 

resultatet hade undersökt effekten på sjuksköterskans ledarskap, och påvisade positiva 

resultat (Buckley & Gordon, 2010; Pascual et al., 2011). Pascuals et al. (2011) 

identifierade en statistiskt signifikant ökning inom alla de undersökta parametrarna 

relaterade till sjuksköterskans ledarskap i samband med simuleringsträning. 

Tre av studierna hade undersökt hur effektivt teamet arbetade med den akut försämrade 

patienten, med utbildningsdelar tagna utifrån konceptet Crew Resource Management. 

Vad som framgick var att effektiviteten och samarbetet inom teamet förbättrades. Det 

förbättrades genom att teammedlemmarnas roller blev tydligare och att 

sjuksköterskorna kände sig mer självsäkra i att samarbeta i team. Det förbättrades även 

genom att arbetet blev mer tidseffektivt och genom att situationsmedvetenheten och 

förmågan att prioritera ökade (Lavelle et al., 2017; Miller, Crandall, Washington & 

McLaughlin, 2012; Pascual et al., 2011). Detta står i kontrast till vad Meurling et al. 

(2013) identifierade i sin studie. Där upplevde inte sjuksköterskorna någon förbättring i 

samarbetet med övriga professioner efter simuleringsträningarna. 

Kommunikationen inom teamet förbättrades via simuleringsträning. Detta visar Lavelle 

et al. (2017); Boyde et al. (2018); Miller et al. (2012); Pascual et al. (2011) bevis på i 

sina studier. Resultatet av den förbättrade kommunikationen visade även på en 

statistiskt signifikant skillnad. En av de faktorer som visade och resulterade i bättre 

kommunikation var följsamheten och användandet av closed-loop-kommunikation. 

Simuleringsträningarna gav teamen möjlighet att träna på och därmed förbättra sin 

kommunikation. Resultaten av förbättringarna var av statistisk signifikans (Buckley & 

Gordon, 2010; Lavelle et al., 2017; Miller et al., 2012). Lavelle et al. (2017) undersökte 

specifika delar som bidrar till en god kommunikation, de kunde se en generell ökning 

inom kommunikation som helhet. 

Hur sjuksköterskan upplever kommunikationen inom teamet kan genom 

simuleringsträning leda till det bättre. Kommunikationen mellan professioner och inom 

teamet förbättrades enligt sjuksköterskan med statistisk signifikans i majoriteten av de 

studier som undersökte dess effekt (Buckley & Gordon, 2010; Lavelle, et al., 2017; 

Miller et al., 2012). Inte alla studier visade på att simuleringsträning kunde öka 

förmågan till en god kommunikation i teamet.  
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Enligt Meurlings et al. (2013) utvärdering efter genomförda simuleringsträningar, ansåg 

sjuksköterskorna att kommunikationen inom teamet inte hade blivit förbättrad efter 

simuleringsträningarna. 

Buckley och Gordon (2010) visade även en förbättring i sjuksköterskornas egen 

upplevelse av förbättrad förmåga vid rapport mellan kollegor. Bland annat ansåg 87 

procent av sjuksköterskorna att deras förmåga att rapportera över en försämrad patient 

till ansvarig läkare eller akut-team hade förbättrats i stor utsträckning. 

Sjuksköterskans personliga utveckling 

Nio av artiklarna visade på en personlig utveckling hos sjuksköterskorna efter 

simuleringsträningar. De visade att simuleringsträning bidrog till en minskning av 

sjuksköterskornas upplevda stress och samtidigt en ökning av sjuksköterskornas 

självförtroende (Bliss & Aitken, 2017; Boling et al., 2016; Boyde et al., 2018; Han et al, 

2018; Judd, Currie, Dodds, Fethney, Gordon, 2019; Lavelle et al., 2017; McRae et al., 

2017; Meurling et al., 2013; Pascual et al., 2011). 

Stress 

Simuleringsträning möjliggör ett förbättrat arbetsklimat för sjuksköterskorna i form av 

reducerade stressnivåer i samband med omhändertagande av en akut sjuk patient. Att 

simuleringsöva gav sjuksköterskorna en möjlighet att träna i en trygg miljö, där 

stressnivån registrerades innan, under och efter genomförd simuleringen. Till en början 

hade sjuksköterskorna en hög självregistrerad stressnivå. Resultatet visade på att 

deltagarna hade en signifikant lägre nivå av stress efter genomgången 

simuleringsträning (Judd et al., 2019; Meurling et al., 2013). Sjuksköterskorna fick även 

rapportera och bedöma sin upplevda ångest i samband med simuleringsträningen av 

omhändertagande av en akut sjuk patient. Det identifierades ett samband mellan stress 

och ångest, då båda två faktorerna minskade jämt allteftersom simuleringsträningarna 

utfördes (Boyde et al., 2018; Judd et al., 2019). 

Självförtroende 

Simuleringsträningar bidrog till att sjuksköterskorna fick ett ökat självförtroende samt 

en ökad självkänsla vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Det förekom även en 

statistiskt signifikant ökning av den självskattade självförmågan.  Deltagarna fick 

utvärdera den egna prestationen i hur självsäkra de kände sig vid omhändertagandet av 

en akut sjuk patient före simuleringsträningen, för att efteråt kunna göra en ny 

uppskattning på den egna prestationen, resultatet visar att självsäkerheten ökade. 

Självsäkerheten ledde även till att sjuksköterskorna kände sig trygga med att ta en 

ledande roll vid akuta situationer samt att simuleringsträningen hade hjälpt dem i deras 

yrkesutövande (Bliss, & Aitken, 2017; Boling et al., 2016; Han., 2018; Judd et al., 2019; 

Meurling et al., 2013). Boling et al. (2016) visar i sin studie att det ökade 

självförtroendet kvarstannade i upp till två veckor. Däremot framförs det i studien att ett 

ökat självförtroende inte behöver betyda en faktisk förbättring i förmåga. Han et al. 

(2018) lät deltagarna observera varandra under pågående simulering och därefter hölls 

en gemensam debriefing. Sjuksköterskorna upplevde att debriefingen gav dem 

möjlighet att diskutera situationer de var bekymrade över. Detta i sin tur ledde till att 

sjuksköterskornas självförtroende ökade. Simuleringsträning bidrog till att 

sjuksköterskor värderade sig ha en utvecklad och ökad förmåga i att bedöma akut sjuka 

patienter. Simuleringsfallen gav sjuksköterskorna en förmåga att lära sig känna igen och 

förutse en försämring hos en sjuk patient.  
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De upplevde även att de utvecklade sin skicklighet att ta hand om den akut sjuka 

patienten (Bliss & Aitken, 2017; Boyde et al., 2018; Lavelle et al., 2017; Newey et al., 

2017). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om och i så fall hur 

simuleringsträningar påverkar sjuksköterskans omhändertagande av en akut sjuk 

patient. Artiklarna som granskades visade på varierande resultat med både positiva och 

mindre positiva effekter av simuleringsträning. Viktiga faktorer som har identifierats 

och kan kopplas till säker vård är sjuksköterskans kompetens, samverkan i team med 

god kommunikation, samt den personliga utvecklingen. 

Säker vård är en prioriterad del av sjuksköterskans profession och arbete utifrån de sex 

kärnkompetenserna (SSF, 2017a). Resultatet av litteraturöversikten beskriver olika 

komponenter som bidrar till en ökad patientsäkerhet så som, förbättrad dokumentation 

samt en ökad medvetenhet om patientsäkerhet. Vilket innebär att resultatet ställer sig i 

samma led som tidigare forskning (Braddock et al., 2014; Mirza et al, 2018). 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) är 

samverkan i team ett av de identifierade områden sjuksköterskan ska behärska. Flertalet 

av artiklarna (Lavelle et al., 2017; Miller et al., 2012; Pascual et al., 2011) visar på 

positiva effekter på teamarbete efter utförd simuleringsträning. Sjuksköterskan ska 

enligt SSF (2017) ha en väsentlig roll i egenskap av omvårdnadsansvarig som en del i 

ett team. Att sjuksköterskorna upplevde sig bli bättre på och kände sig med bekväma 

med att göra framkommer i resultatet. 

De flesta av studierna har använt sig av självskattningsverktyg, där deltagarna själva har 

fått bedöma sin egen förmåga. Då en utvärdering av sin egen kompetens är en 

individuell och subjektiv bedömning förekommer det en viss svårighet att avgöra om 

deltagarna har underskattat eller överskatta sig själva. Detta kan därmed klassificeras 

som en subjektiv bedömning och då föreligger det en risk för att resultaten kan vara 

missvisande. Boling (2016) beskriver en viktig punkt, att en individs uppfattning av 

hans eller hennes egen kunskap inte nödvändigtvis är en pålitlig indikator på förbättring.  

Detta styrks av tidigare forskning då Gozi et al. (2015) visade i sin studie att innan 

simuleringsträningar utfördes korrelerade inte den självskattade förmågan med den 

kliniska förmågan. Den självskattade förmågan bedömdes vara överskattad i 

jämförelsen med nivån vid utförandet. Vad man däremot såg var att efter 

simuleringsträningarna hade deltagarna fått en självskattning som var mer korrelerad till 

den kliniska förmågan att utföra specifika arbetsuppgifter, både till det bättre då de 

förbättrades, men också till det sämre då deltagarna insåg sina begränsningar. 

Deltagarna hade fått en självbild som stämde mer överens med verkligheten och deras 

kunskapsnivå efter genomgången simulering. Det är också viktigt att notera att en 

förbättring av självförtroende inte kan indikera en förbättring i faktisk förmåga. I 

Bolings (2016) studie framkommer det att även om både självförtroende och kunskap 

förbättrades efter simuleringsklassen, kunde ingen korrelation mellan de två 

demonstreras. 

Miller et al. (2012) och Abelsson et al. (2017) har utfört observationer i sina studier och 

använde sig av ett standardiserat observationsformulär som mätverktyg.  
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Deras resultat visar på förbättring på inom kommunikation, teamarbete och att arbeta 

säkert. Detta stämmer överens med resultaten från de studier som använt sig av 

självskattningsformulär. Vilket skulle kunna tala för att simuleringsövningar bidrar till 

en kompetens och kunskapshöjning inte bara genom en subjektiv självupplevd 

förbättring utan genom en objektiv mätbar sådan. Resultatet visar att simuleringsträning 

visade sig ha förbättrat förmågan att arbeta säkert och i ett team både subjektivt och 

objektivt. Det talar för att det är ett fördelaktigt verktyg att använda för att utbilda 

personal. På så vis minskar den bristande kompetensen som Socialstyrelsen (2018) 

nämner vara en av de stora orsakerna till vårdskador. Detta sker genom att personalen 

ges förutsättningar att bedriva säker vård. 

Tidsaspekten mellan intervention/simulering och uppföljning i form av 

självskattningsformulär eller kunskapstest varierade mellan studierna i allt från direkt 

anslutning till interventionen till 24 månader senare. De studierna med flera 

uppföljningstillfällen under en längre tid såg en initial förbättring sedan en avtagande 

från interventionen/simuleringen. Detta skulle kunna visa på att det behövs regelbunden 

träning för att uppehålla sin kompetens (Jansson et al., 2016; Lavelle et al., 2017; Miller 

et al., 2012). Dessa resultat skulle vara i linje med HLR-rådets rekommendationer om 

att all sjukvårdspersonal ska genomföra simulerad övning minst en gång per år för 

bibehållen kompentens (Hjärt- och lungräddningsrådet, 2019). Till resultaten som 

visade att återkommande simuleringsträningar behövs för att bibehålla kunskapen som 

inhämtats är ett fynd från Abelsson et al. (2017) intressant. I deras studie kunde de inte 

identifiera någon skillnad av signifikans i vilka förbättringar som sågs mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. I studien fick interventionsgruppen 

simuleringsträna fyra gånger på sex månader och kontrollgruppen två gånger på sex 

månader.  Inga eller små skillnader som framkom i resultatet skulle kunna tala för 

ceiling-effekt hos simuleringsträningarna i förhållande till dess effekt på sjuksköterskor 

i det akuta omhändertagandet (Polit & Beck, 2017). Det vill säga att den potentiella 

förbättringen som kan ses av att inkludera simuleringsträning i utbildning av 

sjuksköterskor har en bortre gräns. Att det finns begränsning för hur mycket deltagarna 

kan få ut av den aktuella simuleringsträningen. Författarna tolkar detta som att 

regelbunden träning behövs för att behålla kompetensen som erhålls via 

simuleringsträningarna. Ett lämpligt intervall bör utformas för att utbildningen och 

kompetensutvecklingen ska vara så kostnadseffektiv och tidseffektiv som möjligt för 

verksamheten. 

I enlighet med tidigare forskning (Pawar et al., 2018) har resultatet i denna 

litteraturöversikt identifierat att sjuksköterskans mentala påfrestning och stress vid det 

akuta omhändertagandet sjunker i samband med simuleringsträning. Att minska den 

upplevda stressen i en akut situation är en viktig komponent för att kunna bedriva säker 

vård. Enligt en studie av Shields, Sazma och Yonelinas (2016) leder akut stress till ett 

försämrat arbetsminne och försämrad förmåga att fatta beslut samt en ökad oförmåga till 

att reagera. Författarna anser att möjligheten att kunna minera risken eller förekomsten 

av dessa effekter är en förutsättning för att bedriva säker vård i akuta situationer. 

Styrkan i resultatet är att de utvalda vetenskapliga artiklarna är tagna från olika delar av 

världen. Artiklarna har studier från bland annat olika delar av Europa, Nordamerika och 

Asien. Då de visar på liknande resultat, vilket är att simuleringsträning har i största 

allmänhet en positiv effekt på sjuksköterskans omhändertagande av en akut sjuk patient 

ökar detta överförbarheten av resultatet till den svenska sjukvården.  
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Studierna har även de flesta använt sig av liknande mätmetoder i form av 

självskattningsverktyg, som då kan visa på att det är den mest optimala metoden att 

utvärdera subjektiva mätvärden. 

Det sammantagna resultatet av litteraturöversikten pekar mot att simuleringsträning 

ökar självsäkerheten hos sjuksköterskor i omhändertagandet av den akut sjuka 

patienten. Det visat en på ett ökat ansvarstagande och följsamhet till gällande rutiner. 

allt detta bidrar till en säkrare vård och en ökad patientsäkerhet. Med en ökad 

patientsäkerhet minskar potentiella vårdskador och med det kan sjukvården spara 

samhället både det personliga lidandet och de ekonomiska kostnader en patientskada 

inbär. Detta leder i sin tur till en hållbarhet utifrån ett samhälleligt perspektiv, vilket 

även beskrivs av Anåker och Elf (2014) som diskuterar både vikten av ekonomisk 

hållbarhet samt miljöns påverkan på hållbarhet. 

Metoddiskussion 

Design och ansats 

Designen som valdes till detta arbete var en allmän litteraturöversikt. Via en 

litteraturöversikt besvaras studiens syfte genom att analysera och sammanställa tidigare 

empiriska studier. På så sätt fastställs nuvarande kunskapsläget inom valt ämne. 

Fördelen med att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier ökade mängden 

forskning som kunde ingå i litteraturöversikten och resulterade i både bredd och djup i 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Tyvärr förekom en 

tidsbegränsning för att genomföra en systematisk litteraturstudie, vilket hade kunnat 

generera i en sammanställning av all publicerad och icke publicerad forskning inom valt 

område (Forsberg & Wengström, 2016). 

För att besvara studiens syfte hade även en intervjustudie eller enkätstudie med 

prospektiv eller tvärsnittsdesign kunnat användas. Enligt Polit och Beck (2017) ger en 

tvärsnittsstudie en ögonblicksbild av ett fenomen, och skulle visat på hur sjuksköterskor 

på en viss enhet påverkas av att simuleringsträning, och en prospektiv design hade 

kunnat visa hur sjuksköterskor påverkas över tid av att simuleringsöva. Enkätstudie och 

intervjustudie beskriver Polit och Beck (2017) som en användbar metod då det ska 

studeras hur någonting upplevs eller utförs. En enkätstudie hade kunnat ge ett bredare 

men ytligare svar och en intervjustudie ett djupare men smalare svar på hur 

sjuksköterskor på ett specifikt sjukhus eller enhet påverkas av att simuleringsöva. 

Således hade en enkätstudie eller en intervjustudie med det aktuella syftet kartlagt på ett 

ytligt eller mer djupgående plan hur simuleringsträningen påverkade sjuksköterskor i en 

svensk kontext relevant för författarnas verksamhet. 

Vår frågeställning hade även lämpat sig för en empirisk studie med prospektiv ansats 

antingen kvantitativ eller kvalitativ hade kunnat bidra till en relevant förståelse för 

fenomenet i en kontext applicerbar för deras kliniska verksamhet. Då forskningen på 

detta ämne vid en initial sökning indikerade på ett större utbud av studier än vad som 

återfanns som relevant.  Endast fem av de inkluderade artiklarna härstammade från 

Europa vilket kan försvåra applicering och generaliserbarheten av resultatet i 

författarnas kliniska verksamhet. 

Urval 

Inklusion- samt exklusionskritrier bestämdes för att kunna begränsa omfattningen av 

studien. De ansågs relevanta för att genomföra litteraturöversikten.  
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För att inte riskera icke uppdaterad och aktuell forskning sattes en begränsning på 

datumet för publicering på tio år (Forsberg & Wengström, 2016). Av de 15 artiklar som 

inkluderats kan det anses vara en styrka att 12 av dem inte är äldre än fem år. Vid 

genomförda sökningar i databaser förekom det flertalet träffar på studier där 

sjuksköterskestudenter varit deltagare. Valet att exkludera studier med 

sjuksköterskestudenter var att studenters tidigare erfarenheter kan vara begränsade, 

vilket kan innebära svårigheter att sätta det i korrelation med kompetensen hos 

legitimerade sjuksköterskor. Det kan förmodas att sjuksköterskestudenternas 

självbedömda utvärderingar hade haft en större skillnad på pre- och posttest. För att 

kunna generalisera och överföra resultatet i författarnas kliniska verksamhet har studier 

som simulerat patientfall under 18 år uteslutits. Det har även exkluderats studier där 

simuleringsträningen utformats för enstaka och specifika moment exempelvis 

etablerande av Perifer VenKateter (PVK). Etablerandet av PVK är en viktig del av det 

akuta omhändertagandet dock valde författarna till studien att fokusera på 

omhändertagandet av den akut försämrade patienten som helhet. 

Datainsamling och genomförande 

Då det uppdagades en kunskapslucka initialt i datainsamlingen och empiriska studier 

var få att finna fick studiens syfte vidgas från att initialt undersöka 

simuleringsträningens effekt på sjuksköterskors luftvägshantering till att slutligen 

innefatta simuleringsträningens påverkan på omhändertagandet av den akut sjuka 

patienten. Att utveckla studiens syfte var nödvändigt för att kunna identifiera ett 

tillräckligt stort antal empiriska studier som föll inom inklusionskriterierna. 

För att öka tillförlitligheten har författarna i enlighet med rekommendationer från Polit 

och Beck (2017) och Forsberg och Wengström (2017) genomfört sökningar för artiklar i 

de databaser som innehåller mest omvårdnadsforskning, PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Utöver omvårdnadsforskning har de nämnda databaserna även andra 

huvudområden och att söka i alla dess minimerar risken att missa artiklar som kunde 

svara på författarnas syfte (Forsberg & Wengström, 2017; Polit & Beck, 2017). PICO 

användes i enlighet med Kristensson (2017) för att definiera studiens syfte vilket hjälpte 

till med och underlättade att avgränsa och få struktur vid artikelsökning. 

Användandet av CINAHL-headings och MeSH-termer kan både ha ökat och minskat 

möjligheterna för identifiering av relevanta studier. I Tabell 1 framkommer det 

“COPY/PASTE” de sökord som använts för att underlätta att studien kan replikeras. 

Detta är något som kan öka studiens trovärdighet. I Tabell 1 framkommer de använda 

MeSH-termer med tillhörande underrubriker vilket kan leda till oklarheter i utvald 

sökstrategi och datainsamling. I efterhand anser författarna att användandet av booleska 

termen NOT hade kunnat vara aktuell för att begränsa sökningarna. 

Östlundh (2017) förklarar att om ett verk inte hittas i fulltext via sökningen på nätet kan 

det beställas hem till ett bibliotek, alternativt kan det identifieras vilken tidskrift och 

vilken volym som innehåller den önskade studien och få hjälp av en bibliotekarie att 

införskaffa det aktuella verket. Att inte göra det kan anses som en svaghet. Då processen 

att beställa och få ut artiklar ur tidskrifter kan ta lång tid och författarna var under viss 

tidspress valdes det att endast söka på artiklar med fulltext online. Det kan ha lett till att 

det förekommer artiklar, som svarar på studiens syfte men aldrig har identifierades.  
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Författarna sökte endast efter artiklar på engelska baserat på deras språkkunskaper, 

vilket kan ha smalnat av urvalet ytterligare, dock skriver Östlundh (2017) att större 

delen av publicerade vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska. Den utförda 

kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna genomfördes av författarna. Med 

förbehåll om den begränsade erfarenheten författarna besitter inom kvalitetsgranskning 

förekommer det en risk att kvaliteten kan värderas annorlunda av en mer erfaren 

granskare. Författarna är medvetna om att tre av de inkluderade artiklarna är av den 

lägsta kvalitetsnivån, slutsatsen av det kan dras till de begränsningar som förekom vid 

datainsamling av adekvata artiklar som svarade på syftet. Då det ej identifierades 

tillräckligt antal artiklar med bedömning av hög kvalitet kan detta påverka 

trovärdigheten av studien, dock kan det även relateras till den tidigare nämnda 

kunskapsluckan som identifierats. Det kan då anses motiverat till att det bör utföras mer 

forskning av hög kvalitet inom problemområdet. Det bör även nämnas att 60 procent av 

de inkluderade artiklarna har den högsta kvalitetsnivån, vilket kan öka trovärdigheten. 

Analysmetod 

Integrerad analysmetod användes enligt rekommendation från Kristensson (2017). För 

att öka trovärdigheten har båda författarna genomfört analysprocessen (Polit och Beck, 

2017). Vidare skriver Polit och Beck (2017) för att genomföra en studie krävs en 

teoretisk utgångspunkt eller metod som kan ge de rätta förutsättningarna för en 

konsekvent tolkning. Den teoretiska utgångspunkten ska ligga som en röd tråd i studien, 

och även underlätta processen för studenterna genom att fungera som ett ramverk för 

studien (Polit & Beck, 2017). Författarna till studien anser att den utvalda teoretiska 

utgångspunkten har använts och fungerat som stöd vid analysförfarandet. För att 

underlätta bearbetning och identifiering av bärande enheter har de satts i relation till 

säker vård. 

Det har varit en stor fördel att författarna har sammanställt artiklarnas resultat 

tillsammans, för att kunna komplettera varandra och undvika att något omedvetet 

uteslutits. Den integrerade analysen har underlättat sammanställningen och 

utformningen av resultatet då inkluderade artiklar utgått ifrån antingen kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. En annan styrka i analysfasen har varit att författarna har kunnat 

diskutera artiklarna för att båda ska få samma bild, vilket i sin tur minimerar risken för 

missförstånd och bias. 

Etiska överväganden 

Helgesson (2015) beskriver att forskning som bidrar till positiva konsekvenser anses 

vara etiskt försvarbart. Då den här litteraturstudien visade på att sjuksköterskors 

subjektiva förmåga ökar efter genomförd simuleringsträning av omhändertagande av en 

akut sjuk patient, anser författarna att studien har positiva konsekvenser. Författarna 

anser att litteraturstudien bidrar till en positiv utveckling för sjuksköterskans kompetens, 

samt bidrar till en ökad patientsäkerhet och således bedömdes studien vara etiskt 

försvarbar. Författarna till litteraturöversikten har båda erfarenhet av simuleringsträning 

i sin profession, vilket kan ha inneburit en risk i form av förförståelse eller bias. Båda 

författarna har dock haft detta i åtanke under hela arbetets gång och aktivt reflekterat vid 

datainsamlingen samt i analysfasen. Tillförlitligheten av studien kan stärkas då 

författarna har haft handledning samt tillfällen med grupphandledning under 

litteraturöversiktens olika faser (Henricson, 2015). 
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Slutsats 

För att säkerställa kompetensen och kompetensutvecklingen inom akutsjukvård krävs 

det en form av utbildning som möjliggör detta, därav implementeringen av 

simuleringsträning inom hälso- och sjukvården. Resultatet av studien visar på att 

simuleringsträning överlag har en positiv påverkan på sjuksköterskans 

omhändertagande av en akut sjuk patient. Resultatet visar även att det förekommer 

fördelar med ett kontinuerligt genomförande av simuleringsträningarna. Det är inte 

enbart positivt på individnivå utan även i arbetet i team. 

Flera av studierna som identifierats och inkluderats i ovanstående resultat baserar sina 

resultat på självskattningsformulär. Det har resulterat i en bra bild av hur sjuksköterskor 

uppfattar simuleringsträning och hur de upplever sig själv ha förbättrats. Med det i 

åtanke skulle framtida forskning på ämnet med fördel utformas och utföras med 

objektiva mätvärden som utvärdering. För att på så vis även kunna mäta effekten av 

påverkan som simuleringsträningen har på sjuksköterskans initiala omhändertagande av 

en akut sjuk patient. 

Klinisk tillämpbarhet 

Den här litteraturstudien kan ligga till grund för implementering eller utökning av 

simuleringsträning vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Att inneha vetskapen 

om fördelar så som den personliga utvecklingen hos sjuksköterskor bör det vara av 

intresse att använda träningsformen även inom andra professioner. Tidigare nämnt är att 

sjukvårdspersonal kan möta den akut sjuka patienten oberoende av arbetsplats, och 

därmed är det motiverat till att utföra regelbundna simuleringsträningar för att öka 

patientsäkerheten. Resultatet från litteraturöversikten visar även på att alla 

sjuksköterskor har nytta av simuleringsträning oberoende av tidigare erfarenheter, så 

som antalet verksamma år inom yrket eller genomförd specialistutbildning. Resultatet 

visar även på positiva effekter i alla verksamheter som har undersökts i 

litteraturöversikten, så som ambulanssjukvård, psykiatrivård, intensivvård och 

akutmottagning vilket skulle tala för att resultatet är kliniskt applicerbart inom stora 

delar av hälso- och sjukvården. 
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BEDÖMNINGSUNDERLAG                                                                                                                                                                       Bilaga I 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Abelsson, A., 

Lindwall, L., Suserud, 

B-O., & Rystedt, I. 
2017. 
Sverige 

Effect of Repeated 

Simulation on the 

Quality of Trauma 

Care 

Syftet med studien var 

att undersöka 

kopplingen mellan 

antalet trauma 

simuleringsträningar 

och effekten av trauma 

simulering på trauma-

omhändertagandet av 

sjuksköterskor 

prehospitalt 

Studien var en kliniskt 

kontrollerad studie med två 

grupper.  

Interventionsgruppen 

simulerade fyra gånger med 

8 veckors mellanrum. 

kontrollgruppen simulerade 

två gånger under den 

perioden. 

simuleringsträningen 

avslutades med en 

debriefing som bland annat 

innehöll teoretisk kunskap 

samt rekommendationer om 

åtgärder som deltagaren 

missade. Utvärdering 

skedde med Global Rating 

Scale [GRS] för prehospital 

klinisk kompetens. samt 

med ABCDE algoritmen. 

Man mätte även tiden det 

tog innan kritiska moment 

var utförda. 

N= 81 (18) Initialt fanns en signifikant 

skillnad mellan intervention och 

kontrollgrupp huruvida de 

utvärderade deras insatser gjorda 

för att säkra luftvägen. Efter sista 

simuleringsträningen var 

skillnaden inte längre signifikant.  
I andra delar av resultatet var det 

inte alltid någon signifikant 

skillnad mellan de båda 

grupperna.  
 

  

CCT 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Bliss, M., & Aitken, 

L, M. 

2018. 
Storbritannien 

Does simulation 

enhance nurses' 

ability to assess 

deteriorating patients? 

Syftet med studien var 

att utforska 

erfarenheterna hos 

legitimerade 

sjuksköterskor för att 

fastställa om de 

uppfattade att 

simulering förbättrade 

deras förmåga i att 

känna igen försämring 

hos patienten. 

En explorativ kvalitativ 

design med semi-

strukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor som 

genomfört 

simuleringsträningar för att 

träna på att utföra 

bedömningar på patienter. 

Intervjun bestod av tolv 

frågor och intervjuerna höll 

på i cirka 45minuter. 

N=12(4) Fyra teman identifierades, 

kunskap, förbättrad 

bedömningsförmåga för de akut 

sjuka patienterna, att lära känna 

lokalerna samt att fatta beslut. 

K 
II 
 

 

 

Boling, B., Hardin-

Pierce, M., Jensen, L., 

& Hassan, Z. 

2016. 
USA 
 

 

 

Evaluation of a High-

Fidelity Simulation 

Training Program for 

New Cardiothoracic 

Intensive Care Unit 

Nurses. 

Syftet med studien var 

att utvärdera effekten 

av ett high-fidelity 

simuleringtränings 

program, på kunskap 

och självförtroende 

som en del av 

sjuksköterskors 

praktik/vikariat på en 

Kardio/Thorax 

intensivvårdsavdelning

. 

Pilotstudie där tolv 

sjuksköterskor utförde 

simuleringscenario med 

vanligt förekommande 

postoperativa 

komplikationer och efteråt 

hade de debriefing i grupp. 

Kunskap bedömdes utifrån 

ett flervalsprov och 

självförtroende bedömdes 

med 

självskattningsverktyget 

Modified Self-Efficacy Test 

[MSET]. 

Bekvämlighetsurval, 

studien utfördes på ett 

sjukhus. 

N=13 (1) Simuleringsträningen hade 

positiv effekt på kunskap och 

självförtroende, dock påpekas att 

självförtroende inte 

nödvändigtvis kan översättas till 

bättre vård. 
 Ingen korrelation mellan lärande 

och självförtroende 

identifierades. 
 

 

 

P 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Boyde, M., Cooper, 

E., Putland H, Stanton 

R, Harding C, 

Learmont B, ... & 

Nicholls L. 

2018. 
Australien 

Simulation for 

emergency nurses 

(SIREN): A quasi-

experimental study. 

Syftet med studien var 

att implementera och 

utvärdera en innovativ 

simulerings- erfarenhet 

för legitimerade 

sjuksköterskor. 

Detta var en prospektiv 

studie för att utvärdera 

high-fidelity simuleringar 

för legitimerade 

sjuksköterskor i bedömning 

av patienter på en 

akutmottagning. En grupp, 

med pre-test, där deltagarna 

skulle skatta sin ångest-nivå 

i relation till deltagande i 

simuleringen, samt 

utvärdera sin egna 

effektivitet i bedömningar 

av patienter. I post-test 

ingick det en utvärdering av 

utbildningen samt 

självskattade bedömning i 

självförtroende. I 

simuleringen ingick 

dokumentation och 

deltagarnas patientjournaler 

granskades pre- och post-

test. kvasi-experimentell 

design. En akutmottagning 

ingick i studien. 

N=50(0) Resultatet visar på att den 

legitimerade sjuksköterskan 

utvärderade sig själv att ha en 

högre självförmåga att bedöma 

akut sjuka patienter. En ökning 

av kunskap, skicklighet, kritiskt 

tänkande samt självförtroende. 
En statistiskt signifikant 

förbättrad förmåga till 

dokumentation samt en 

minskning i upplevd stress i 

omhändertagandet identifierades. 
 

 

 

P 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Buckley, T., & 

Gordon, C. 

2010. 
Australien 

The effectiveness of 

high fidelity 

simulation on 

medical–surgical 

registered nurses' 

ability to recognise 

and respond to 

clinical emergencies 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

legitimerade 

sjuksköterskors 

förmåga att agera mot 

patienter som 

försämras i kliniska 

verksamheten med 

hjälp av övning via 

high-fidelity 

simulering. 
 

Studien använde en BL 

approach med klassrums 

lektioner integrerad med 

high-fidelity  

simuleringsträning, 

deltagare som inte var med 

i simuleringen var 

observatörer. efter 

simuleringen genomfördes 

strukturerad debriefing, 3 

månader efter utbildningen 

genomfördes post-test där 

deltagarna skattade sin 

förmåga på bland annat 

förmågan att inse behovet, 

prioritera, be om hjälp, 

utföra bedömning av 

patienten och påbörja 

adekvat behandling, 

ledarförmåga och 

kommunikation inom 

teamet. 

N=50(12) Överlag rapporterade deltagarna 

en ökning av non-technical 

skills, därmed förmågan att agera 

systematiskt i bedömningen av 

en försämrad patient. Lägre 

poäng fick “igenkänning av en 

instabil patient”. De technical 

skills hade en ökning i 

bedömning av luftväg och 

andning, och minst förbättring i 

hantering och bedömning av 

cirkulationen. 

P 
II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Han, M-J., Lee, J-R., 

Shin, Y-J., Son, J-S., 

Choi, E-J., Oh, Y-H., 

... Choi, H-R. 

2018. 
Sydkorea 

Effects of a simulated 

emergency airway 

management 

education program on 

the self-efficacy and 

clinical performance 

of intensive care unit 

nurses. 

 

 

 

Syftet med studien var 

att studera effekterna 

av ett 

utbildningsprogram 

med simulerad akut 

luftvägshantering på 

själveffektivitet och 

klinisk prestanda hos 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsenheter. 

Studien var utformad som 

en kvasi-experimentell, en 

grupp med pre- och post-

test. 

Utbildningsprogrammet 

använde BL approach och 

började med en föreläsning 

angående hantering av akut 

hotad luftväg. Efteråt fick 

deltagarna simulera med 

docka, där de tränade på att 

intubera samt, ett 

simuleringsfall som innebar 

att bedöma patientens 

tillstånd samt behov av 

behandling. Studien 

utfördes på ett sjukhus. 

Uppföljande post-test 

utfördes en vecka efter 

simuleringen. 

N=36 (1) Efter utbildningen hade alla 

signifikant förbättrat sin 

självupplevda förmåga att 

hantera akuta luftvägsproblem 

och sin bedömning av 

patienternas behov av vidare 

behandling. I post-testet 

framkom den största ökningen 

vid bedömningen av indikation 

till hjälpmedel för svår 

luftvägshantering. 

P  
II 
 

 

 

  



 

6 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Hardenberg, J., Rana, 

I., & Tori, K. 

2019. 
Australien 

Simulation exposure 

improves clinical 

skills for Postgraduate 

Critical Care Nurses 

Syftet med studien var 

att med kvantitativ data 

utvärdera effekten av 

HFS-övning på fyra 

kunskapsområden, 

strukturerat 

omhändertagande, 

initiala åtgärder, att 

rådfråga läkare och 

akuta åtgärder, hos 

intensivvårdssjuksköte

rskor. 

Studien var en 

randomiserad kontrollerad 

studie. Deltagarna delades 

upp i två grupper, de fick 

utbildning i form av 

föreläsning i klassrum för 

respiratorisk svikt. Den ena 

gruppen fick sedan 

simuleringsöva och den 

andra gruppen fick endast 

föreläsningar i klassrum. 

Efter simuleringsträningen 

genomgick båda grupperna 

gemensamt en 

simuleringsträning i vilket 

de examinerades på de fyra 

kunskapsområden studien 

var inriktad på med poäng 

som de fick för att utföra 

förbestämda åtgärder. 

N=16(0) Interventionsgruppen fick 

generellt högre poäng totalt, 

dock inte tillräckligt för att vara 

signifikant. vad man dock såg 

var att interventionsgruppen 

återfanns 87% av deltagarna på 

den övre halvan av 

poängsättningen jämfört med 

50% i kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen och 

kontrollgruppen visade inte på 

några skillnader när det kom till 

initiala åtgärder eller rådfråga en 

läkare. Signifikanta skillnader till 

interventionens fördel sågs på 

strukturerat omhändertagande 

och akuta åtgärder. 

RCT 
III 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Jansson, M, M., 

Syrjälä, H, P., 

Ohtonen, P, P., 

Meriläinen, M, H., 

Kyngäs, H, A., & 

Ala-Kokko, T, I. 

2016. 
Finland 

Randomized, 

controlled trial of the 

effectiveness of 

simulation education: 

A 24-month follow-

up study in a clinical 

setting 

Hypotesen i studien 

var att en enkel 

simuleringsträning 

skulle leda till en 

långvarig och högre 

kompetensnivå för 

sjuksköterskor inom 

intensivvård. 
 

 

 

Studiens design var en 

longitudinell randomiserad 

kontrollerad studie. 

Simuleringsträning utgick 

ifrån att deltagarna skulle 

utföra nödvändiga åtgärder 

och arbeta utifrån rutiner 

för en evidensbaserad vård, 

med målet att minimera 

risken för ventilator 

förvärvad 

lunginflammation.  

Interventionsgruppen fick 

utföra simuleringen med 

samtidig feedback av 

instruktören och debriefing. 

Kontrollgruppen utförde 

simulering utan 

kontinuerlig feedback. 

N=40(23) Båda grupperna fick bättre 

resultat i sista uppföljningen 

jämfört med tidigare uppmätt 

utgångspunkt.  
Studien visade en signifikant 

skillnad i kunskap om 

evidensbaserade riktlinjer samt 

följsamheten till dem till förmån 

för interventionsgruppen efter 

uppföljning III (6månader) men 

skillnaden var inte signifikant 

jämfört med kontrollgruppen 

efter uppföljning IV 

(24månader). 

 

RCT 
III 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Judd, B, K., Currie, J., 

Dodds, K, L., 

Fethney, J., & 

Gordon, C, J. 

2019. 
Australien 

Registered nurses 

psychophysiological 

stress and confidence 

during high-fidelity 

emergency 

simulation: Effects on 

performance 

Syftet med studien var 

att undersöka samband 

mellan stressfaktorer, 

självförtroende och 

utförande under 

upprepade scenarion i 

simuleringar baserade 

på akuta situationer. 

Studien var en prospektiv 

kohortstudie, utfört på en 

grupp med pre-test/post-test 

design. Studien utfördes på 

sjuksköterskor som 

simulerade scenarier där 

patienten hade ett 

livshotande tillstånd. 

Studien använde sig av BL-

metod där sjuksköterskorna 

först fick genomgå en 

teoretisk utbildning där de 

övade på livsuppehållande 

åtgärder genom föreläsning, 

workshop och teknikträning 

för livsuppehållande 

färdigheter. Därefter 

simuleringstränade de i 

grupp med roterande roller. 

De hade även övervakning 

av puls som mättes pre, peri 

och post 

simuleringsträningarna. 

N=26(0) Stressen och ångesten minskade 

enligt deras självskattade 

bedömning varefter 

simuleringarna utfördes., dock 

liten skillnad på deltagarnas puls, 

pre och peri. Däremot väsentlig 

skillnad på deltagarnas puls pre 

och post-simulering. 
Självförtroendet ökade snabbt 

efter första simuleringen, men 

stressnivån behöver upprepade 

simuleringar för att reduceras. 
 

 

 

P 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Lavelle, M., Attoeb, 

C., Tritschlerb, C., & 

Cross, S. 

2017. 
Storbritannien 

Managing medical 

emergencies in mental 

health settings using 

an interprofessional 

in-situ simulation 

training programme: 

A mixed methods 

evaluation study 

Syftet med studien var 

att utvärdera en 

interprofessionell in-

situ simuleringsträning 

för hantering av 

somatisk försämring i 

psykiatrin. med 

avseende på 

självförtroende, 

kunskap och 

förhållningssätt till 

försämrade patienter. 

Samt i vilken 

utsträckning incidenter 

med medicinsk 

försämring 

rapporterades och 

personalens 

utvärdering av klinisk 

relevans för deras 

arbete. 

Metoden var en mixed-

method design med pre- 

och post-tester  
Deltagarna fick genomgå 

övningarna en halvdag i 

veckan, i åtta veckor. Varje 

tillfälle innehöll tre 

simulerings-scenarion där 

målet var att identifiera 

behovet av somatisk vård 

samt utföra adekvata 

åtgärder. 
Tre månader post-

simulation fick 8 stycken 

deltagare utvärdera 

simuleringen och dess 

påverkan på inlärning, 

kunskap och kliniska 

relevans för dem och deras 

team. 

N=53 Resultatet visade på att 

deltagarna fick mer 

självförtroende, skicklighet i att 

arbeta i team, god förmåga att 

kommunicera, reflekterande 

förhållningssätt och personligt 

ansvar.  
Ett resultat av simuleringen 

uppgav deltagarna var att deras 

arbetsplats hade uppdaterat 

riktlinjer och utrustning samt 

organiserat utrustningen 

nödvändig för att behandla 

medicinsk försämring. 
 

 

 

P  
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

McRae, M, E., Chana, 

A., Hulett, R., Lee, A, 

J., & Coleman, B. 

2017. 
USA 

The effectiveness of 

and satisfaction with 

high-fidelity 

simulation to teach 

cardiac surgical 

resuscitation skills to 

nurses 

Syftet var att testa en 

simuleringsträning och 

dess effekt på 

sjuksköterskors 

självupplevda förmåga 

att utföra hjärt-och 

lungräddning samt 

sjuksköterskornas 

upplevelse av 

simuleringsträning. 

Deskriptiv studie, 

bekvämlighetsurval. 

Sjuksköterskorna 

genomförde två olika 

simuleringsträningar på 

hjärt- och lungräddning 

med efterföljande 

debriefing. De utförde ett 

pre- och post-test för att 

utvärdera deltagarnas 

självförtroende till att 

utföra kritiska delar av 

hjärt-och lungräddning.  

Det utvärderades även hur 

deltagarna agerade i 

simuleringen. med 

avseende på om en uppgift 

utfördes eller vilken tid det 

tog innan en tidskritisk 

uppgift utfördes.  

N = 60(3) Självupplevda förmågan att 

kunna utföra hjärt-och 

lungräddning ökade signifikant 

efter simuleringarna men var 

även korrelerad med tidigare 

HLR erfarenhet.  Ökningen hade 

ingen korrelation till tiden det 

tog att utföra de tidskritiska 

aspekterna som tex identifiering 

av PEA och ventrikelflimmer. 

Öppnande av thorax och internal 

hjärtmassage. 
Alla sjuksköterskor oavsett 

tidigare erfarenhet och 

yrkesverksamma år upplevde 

simuleringsträningen som 

lärorik. 

P 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Meurling, L., 

Hedman, L., Sandahl, 

C., Felländer-Tsai, L., 

& Wallin, C-J. 

2013. 
Sverige 

Systematic 

simulation-based 

team training in a 

Swedish intensive 

care unit: a diverse 

response among 

critical care 

professions 

Syftet med studien var 

att undersöka 

relationen mellan 

simuleringsbaserad 

träning och olika 

professioners förmåga, 

upplevd kvaliteten på 

samarbete och 

kommunikation, 

uppfattningar av 

teamarbete och 

säkerhet, i samband 

med 

personalomsättning. 

Explorativ studie. Innan 

deltagarna var med i 

studien fick alla genomföra 

en dag av 

simuleringsträning. Under 

studien fick deltagarna först 

4h interaktivt seminarium 

om teamarbete i stressade 

miljöer, sedan fick de 

genomföra en heldag med 

simuleringsbaserad 

teamträning och debriefing 

efter varje patientfall. detta 

upprepades 28 gånger. 

Teamen bestod av läkare, 

sjuksköterskor samt 

undersköterskor, pre- post-

test för bland annat den 

självskattade förmågan. 

N=151(49) Alla deltagare ökade sin 

självskattade förmåga 

signifikant.  
Sjuksköterskans upplevda 

kvalitet av samarbete och 

kommunikation mellan de övriga 

professionerna var oförändrat 

mellan pre- och post-test 
sjuksköterskorna hade skattat 

signifikant lägre poäng än 

undersköterskorna och läkarna i 

deras upplevelse av 

säkerhetstänk innan 

simuleringsträningen. i post-test 

hade sjuksköterskorna och 

läkarna samma nivå. 

P 
I 
 

 

 

Miller, D., Crandall, 

C., Washington, C., & 

McLaughlin, S. 

2012. 
USA 

Improving teamwork 

and communication in 

trauma care through 

in situ simulations 

Syftet var att 

undersöka om kliniskt 

relevanta 

simuleringsträningar 

med multidisciplinära 

team på en 

akutmottagning för 

traumaoffer kunde 

förbättra samarbete 

och kommunikation. 

En observationsstudie, 

traumateam fick 

simuleringsträna parallellt 

med att de tog emot 

patienter på 

akutmottagning, forskarna 

observerade och poängsatte 

enligt Clinical Teamwork 

Scale [CTS]. 

Studien är utförd på en 

akutmottagning. 

N = 39 Under perioden för 

simuleringsträningarna 

förbättrades samtliga mätvärden, 

efter Kruskal-Wallis test använts 

var det endast kommunikation 

inom teamet som signifikant 

förbättrades, en effekt som avtog 

när simuleringsträningarna 

avslutades. 

P 
I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Newey, C, R., Bell, 

R., Burks, M., & 

Nattanmai, P. 

2017. 
USA 

A new strategy in 

neurocritical care 

nurse continuing 

stroke education: A 

hybrid simulation 

pilot study 

Hypotesen till studien 

var att sjuksköterskor 

på neurologisk 

intensivvård efter att 

ha deltagit i 

simuleringsträning 

skulle känna sig mer 

bekväma och förstå 

och hantera patienter 

med akut Intrakraniell 

blödning som 

försämras 

neurologiskt. 

En pilotstudie där 

sjuksköterskor deltog i en 

utbildning med föreläsning 

och simuleringsträning i 

flera steg och debriefing 

mellan stegen  
Deltagarna fick svara på en 

pre- och post-test enkät som 

undersökte hur bekväma de 

kände sig med att ta hand 

om patienter med 

intrakraniell blödning. 

N= 37 (2) När alla resultat jämfördes 

mellan pre- post-test fanns ingen 

statistisk signifikans.  
Forskarna jämförde endast de 

som i pre-test angav agree och 

strongly agree och fann då 

signifikant skillnad i att fler 

deltagare kände sig mer 

förberedda (strongly agree) att ta 

omhand om patienter med 

intrakraniell blödning efter 

simuleringen än innan. 
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Short simulation 

training improves 

objective skills in 

established advanced 

practitioners 

managing 

emergencies on the 

ward and surgical 

intensive care unit 

Syftet var att 

undersöka om 

simuleringsträningar 

gjorde sjuksköterskor 

på en 

intensivvårdsavdelning 

för kirurgi bättre på att 

hantera medicinska 

akuta situationer. 

Specialistsjuksköterskor 

utförde teambaserade 

scenarioträningar vid tre 

halvdagar (4 deltagare per 

dag) på en högteknologisk 

simulerings docka. Varje 

scenario följdes av en 15 

minuter debriefing. 

Deltagare utförde två olika 

simuleringar och skattades 

under pre-trainig och post-

training med Team 

Leadership-Interpersonal 

Skills [TLIS] och 

Emergency Clinical Care 

Skills [ECCS] 

bedömningsmallar. 

Deltagarna fick även fylla i 

ett kunskapstest pre- och 

post-test och efter studien 

utvärdera vilken nytta 

simuleringsträningen hade. 

N=12(0) Alla delar av TLIS 

bedömningsmall visade på 

statistisk signifikant ökning, 

bland annat teamarbete, 

beslutsfattande och 

situationsförståelse. Deltagarna 

ökade sin poäng enligt ECCS 

bedömningsmall men inga 

signifikanta förändringar 

identifierades. 
Kunskapstestet visade på ökad 

kunskap dock ej tillräckligt för 

att vara signifikant. 
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