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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Barn identifieras som en grupp som är extra känsliga för att drabbas av vårdskador. 

För att minska risken för vårdskador behöver personalen kunna samarbeta i team samt ha bra 

redskap för att kommunicera. Simulering beskrivs som en metod där träning av detta utförs i en 

säker miljö som efterliknar verkligheten. 

 

Syfte: Att beskriva vårdpersonals upplevelser av simuleringsträning vid vård av akut sjuka barn 

på barnklinik. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes på en barnklinik på ett medelstort sjukhus i 

Sverige. Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

 

Resultat: Deltagarna i studien uppgav att simuleringsträningen gav dem en större kännedom om 

vad som förväntas av dem i deras yrkesroll vid vård av akut sjuka barn. Denna kännedom gav 

dem en trygghet och skapade ett lugn i en akut situation med ett sjukt barn. Att träna i 

multiprofessionella team skapade en möjlighet för personalen att utveckla teamarbetet. Att 

kommunicera på ett tydligt sätt och att förmedla sina tankar var en stor lärdom från 

simuleringsträningen. Deltagarna uttryckte att det är under reflektionen, där de får se på film hur 

de agerat och sedan diskutera teamets arbete, som de lär sig mest. 

 

Slutsats: Att träna simulering gav deltagarna en större trygghet i de svåraste situationerna inom 

vården av akut sjuka barn. Genom förbättrad kommunikation och större kunskap om sina egna 

och andras uppgifter i ett team upplevde deltagarna att teamarbetet utvecklades efter 

simuleringsträning. De förbättrade kunskaperna kom efter att deltagarna hade genomfört ett 

scenario och sedan diskuterat och reflekterat över sitt agerande i reflektionen. 

 

Nyckelord: kommunikation, multiprofessionella team, simuleringsträning, trygghet. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Children are identified as an extra vulnerable group to be affected by mistakes in 

the healthcare. To be able to reduce this risk, the healthcare staff must be able to cooperate in 

teams and have good communication skills. Simulation based training is described as a method 

where teamwork and communication is trained in a safe environment that resembles reality. 

 

Aim: To describe the healthcare staff’s experiences of simulation based training when caring for 

acute ill children in a pediatric clinic. 

 

Method: A qualitative interview study was implemented at a pediatric clinic at a medium-sized 

hospital in Sweden. A content analysis according to Graneheim and Lundman (2004) was 

performed to analyze the interviews. 

 

Results: According to the participants simulation based training gave them more knowledge 

about what was anticipated of them in there profession when caring for acute ill children. This 

knowledge gave them a feeling of security and calmed them down in an acute event with an ill 

child. Training in multiprofessional team created an opportunity to develop team work. To 

communicate in a distinct way and to mediate thoughts was a great lesson learned from 

simulation based training. The participants expressed that they learned the most during the 

reflection, where they saw on film how they acted during the simulation, and then got to discuss 

how the team worked. 

 

Conclusion: Simulation based training gave the participants a greater security when caring for 

the most severely acute ill children. Through improved communication and a greater knowledge 

of their own and others tasks in a team, the participants experienced that the teamwork improved 

after simulation based training. The improved knowledge came after the participants had done a 

scenario and then discussed and reflected about their acting during the reflection. 

Keywords: communication, multiprofessional teams, security, simulation based training.  
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BAKGRUND 

Nästan åtta procent av alla vårdtillfällen i Sverige leder till en vårdskada, vilket innebär att cirka 

100 000 patienter om året drabbas (Socialstyrelsen, 2019a). World Health Organization (2018) 

menar att den mänskliga faktorn ofta ligger till grund för skador som uppstår. De beskriver att 

vissa grupper, bland annat barn, är mer känsliga för dessa typer av incidenter. Det finns en 

skyldighet hos hälso- och sjukvårdspersonal att bidra till upprätthållande av hög patientsäkerhet 

och att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (Patientsäkerhetslagen SFS, 2010:659). Ett 

av riskområdena för vårdskador benämns som kommunikation och informationshantering. Det 

kan lätt uppstå missförstånd när en gemensam bild av en situation ska skapas. Att vårdpersonal 

har en tydlig bild av vårdsituationen är en av de viktigaste förutsättningarna för ett säkert 

teamarbete. Det viktigaste verktyget för att kunna uppnå en tydlig, gemensam bild är 

kommunikation (Socialstyrelsen, 2019b). Enligt Sadideen, Goutos och Kneebone (2017) orsakas 

60% av allvarliga fel inom operation på grund av brister i teamarbetet. Forskning har visat att just 

teamarbete förbättras av simuleringsträning där teamarbete är i fokus (Sadideen et al., 2017). 

Maxson et al. (2011) skriver att sjuksköterskor och läkare blev mer nöjda med samarbetet i 

beslutsprocessen runt vårdarbetet efter att de haft simuleringsträning tillsammans. De olika 

yrkeskategorierna fick även en större förståelse för varandras arbete och blev mer motiverade att 

förbättra samarbetet i framtiden. 

Simulering 

Simulering inom sjukvården är något som utförs i stora delar av världen (Center for Medical 

Solutions, i.d.).  En manual för simuleringsträning har skapats av World Health Organization 

[WHO] (2017). I Sverige har medicinsk simulering bedrivits på olika sätt sedan 1950-talet. Det 

började med dockor för övning av hjärt-lungräddning, vidare till enklare datorstyrda 

simuleringsdockor, så kallade patientsimulatorer, som därefter utvecklats till mer avancerade 

sådana som används idag. Tanken med dessa är att i största möjliga mån efterlikna en klinisk 

miljö (Masiello & Mattsson, 2015). Simulering beskrivs som en metod som innefattar träning av 

situationer som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö (Masiello & Mattsson, 2015; 

Shetty & Thyagarajan, 2016). Det är inom hälso- och sjukvården en pedagogisk modell där 

klinisk träning av tekniska och icke-tekniska färdigheter sker. Tekniska färdigheter innefattar 

kunskaper relaterade till professionen, exempelvis att ta en anamnes eller att sätta en perifer 

venkateter. Icke-tekniska färdigheter benämns som det kognitiva och sociala och innefattar bland 

annat teamarbete, situationsmedvetenhet, beslutsfattande och ledarskap. För att bedriva en 

effektiv och säker vård krävs träning av båda nämnda färdigheter i en simulerad miljö (Masiello 



2 

 

& Mattsson, 2015). Att personalen får träna tekniska och icke-tekniska procedurer på dockor 

innebär att personalen kan göra fel i en träningsmiljö och sedan få instruktioner och vägledning 

för att lära sig att göra rätt och öva in detta, utan att någon patient behöver komma till skada. 

Simulering med reflektion av utförandet och upplevelsen ger ett kunskapslyft hos personalen 

(Shetty & Thyagarajan, 2016). Vårdpersonal som deltar i simuleringsträning upplever det ofta 

som lärorikt, och känner sig tryggare med nya kunskaper och färdigheter, en så kallad self-

efficacy effekt (Masiello & Mattsson, 2015). Det är dock viktigt att träna regelbundet då 

kunskapen försvinner efter 6–12 månader (Maisello & Mattson, 2017; Surcouf, Chauvin, Ferry, 

Yang & Barkemeyer, 2013).  

 

Enligt Watters et al. (2015) upplever deltagare i simulering med interprofessionella team en 

större positiv effekt av träning än deltagare i simulering med uniprofessionella team. 

Simuleringsträning ger snabbare handläggning av akut svårt sjuka patienter, kan identifiera 

kunskapsluckor hos personalen och organisatoriska svagheter (Arafeh, 2017; Shetty & 

Thyagarajan, 2016). Simuleringsträning har visat sig spela en stor roll inom barnsjukvården. Då 

tidsaspekten är en utmanande del i barnsjukvården har det visat sig nyttigt att genom 

simuleringsträning skapa lärande i en riskfri miljö (Shetty & Thyagarajan, 2016). Att genom 

simuleringsträning snabbare kunna ta hand om akut sjuka patienter och att patienterna får en 

bättre vård stämmer väl överens med International Council of Nurses [ICN] etiska koder som 

belyser att sjuksköterskan ska utarbeta system för kontinuerligt lärande samt arbeta för att skydda 

enskilda personer och familjer mot felaktigt handlande av vårdpersonal (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2012).  

Återkoppling vid simuleringsträning har stor påverkan vad gäller inlärning och 

beteendeförändring hos individer och har identifierats som den viktigaste delen under 

simuleringsträning (Masiello & Mattsson, 2015; Gamboa, Agudelo, Maldonado, Leguizamón & 

Cala, 2018). Återkopplingen efter scenariot kan vara verbal eller med video som hjälp, där viss 

forskning sett likvärdiga resultat (Gamboa et al., 2018), medan annan forskning har visat på att 

video-feedback gav bättre resultat (Knobel, Overheu, Gruessing, Juergensen & Struewer, 2018). 

Olika simuleringsmiljöer 

Inom simulering skiljer man på in situ- och off-site-simulering. In situ betyder att 

simuleringsträningen sker på plats på den klinik/arbetsplats där den deltagande personalen 

arbetar. Off-site betyder att simuleringsträningen sker på ett träningscenter eller liknande där en 
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miljö som efterliknar sjukhusmiljön byggts upp (Sörensen et al.2015). Sörensen et al. (2015) 

jämförde resultatet av två grupper som testade de olika metoderna. De kom fram till att grupperna 

hade samma resultat när det gällde förbättring inom bland annat kunskap, stresshantering och 

teamarbete. Det som skilde grupperna åt var att gruppen som genomförde in situ hade fler 

konkreta förslag på organisatoriska förbättringar och de upplevde att autenticiteten på scenarierna 

var bättre. 

  

Specialistsjuksköterskans roll 

Yrkesutövare inom hälso- och sjukvården är idag mer medvetna om omfattningen av vårdskador, 

vilket har ökat kraven på strukturerad utbildning. Det är av stor vikt att arbeta med 

patientsäkerhet för att kunna bedriva en säker vård. För att kunna uppnå detta behövs välutbildad 

personal som kan arbeta både individuellt och i team (Masiello & Mattsson, 2015). Att handleda 

och undervisa kollegor samt utveckla omvårdnaden är naturliga delar i en simulering, vilket 

överensstämmer med specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning. En specialistsjuksköterska 

ska kunna handleda och undervisa kollegor och andra yrkeskategorier som jobbar med akut sjuka 

barn, vilket sker i simuleringsträning. Specialistsjuksköterskor ska även utveckla 

omvårdnadsarbetet i teamet runt det akut sjuka barnet och dess anhöriga, samt identifiera orsaker 

till vårdskador hos barn. Under simuleringsträning kan risker i vården identifieras varpå 

förbättringsförslag förhoppningsvis kan leda till att misstag förhindras så att barn inte kommer till 

skada (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Teoretisk referensram 

Processen som eftersträvas vid simulering liknar uppbyggnaden av Kolbs experimentella 

inlärningscykel. Enligt Kolb bygger inlärning på upplevelser, oavsett på vilket sätt upplevelsen 

sker eller vart den sker så sker inlärning. Kolbs experimentella inlärningscykel bygger på fyra 

steg; konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt konceptualisering och aktivt 

experimenterande. Konkret upplevelse innebär precis som det låter att något upplevs. I en 

simuleringsträning motsvarar detta själva scenariot. Efter scenariot kommer tid för reflektion, 

motsvarande reflekterande observation i cykeln, detta leder till abstrakt konceptualisering där 

deltagaren tar till sig nya tankar och idéer utifrån sin upplevelse och reflektionen. Dessa nya 

tankar och idéer testas sedan i verkligheten eller i ett nytt simuleringsscenario, motsvarande 

aktivt experimenterande, och inlärningscykeln börjar sedan om (Kolb, 2015; Stocker, Burmester 

& Allen, 2014; Shetty & Thyagarajan, 2016). 
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  Konkret upplevelse 
      (Göra/ha en upplevelse) 

 

 

 Aktivt experimenterande    Reflekterande observation 
  (Planera/testa vad            (Granska/reflektera  

   du har lärt dig)                 om upplevelsen) 

 

 

 

           Abstrakt konceptualisering 
               (Inlärning från upplevelsen) 

  

Figur 1. Kolbs experimentella inlärningscykel 

 

Problemformulering 

Som vårdpersonal föreligger ett ansvar att upprätthålla en god patientsäkerhet och därmed 

förhindra lidande och främja hälsa. Att barn ändå drabbas av vårdskador är ett faktum. De 

vårdskador som uppstår beror ofta på den mänskliga faktorn där en riskfaktor är bristande 

kommunikation hos vårdpersonalen. För att kunna minska risken för vårdskador behöver 

vårdpersonalen ha bra redskap för kommunikation samt kunna samarbeta i team. 

Simuleringsträning benämns som en metod där detta tränas på i en miljö som efterliknar 

verkligheten. Att ta del av vårdpersonalens upplevelser av simuleringsträning kan 

förhoppningsvis generera en klarare bild av vilka svårigheter det finns inom teamarbete och 

kommunikation. Med hjälp av dessa upplevelser är förhoppningen att kunna vidareutveckla 

simuleringsträningen och vården med syfte att stärka patientsäkerheten och minska lidande för 

barnet. 

Syfte 

Att beskriva vårdpersonals upplevelser av simuleringsträning vid vård av akut sjuka barn på 

barnklinik. 
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METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes då det passade studiens syfte som utgår 

från deltagarnas upplevelser av simuleringsträning. Valet av kvalitativ metod gjordes då det 

passar för att fånga personers tankar, upplevelser och erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2017; 

Trost, 2014). Kolbs experimentella inlärningscykel (Kolb, 2015) användes som teoretisk 

referensram i diskussionen. 

Urval 

Studien genomfördes på en barnklinik på ett medelstort sjukhus i en region i Sverige där 

simuleringsträning är ett naturligt inslag sedan flera år tillbaka. Efter godkännande av 

verksamhetschef tillfrågades all personal på hela kliniken om deltagande. Ett ändamålsenligt 

urval gjordes i enlighet med Henricson och Billhult (2017) samt Polit och Beck (2012). Valet av 

denna grupp gjordes då personalen har erfarenhet av simuleringsträning och därmed kan bidra 

med sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Paramedicinsk personal, personal som inte 

medverkat vid simuleringsträning och simuleringsinstruktörer exkluderades från urvalet. Personal 

på barnkliniken bjöds in via sin arbetsmail, där de som önskade att delta svarade på mailet. 

Mailet skickades till 262 personer varav 14 personer svarade. Efter två veckor skickades samma 

mail på nytt och det tillkom då ytterligare sex intresserade personer. Enhetscheferna på de olika 

avdelningarna ombads att påminna sina anställda om att svara på mailet. Urvalet skedde utifrån 

intresseanmälan och tillgänglig personal de dagar intervjuerna kunde utföras. En jämn fördelning 

av barnsköterskor, sjuksköterskor och läkare eftersträvades för att få bred variation på erfarenhet 

av simulering och arbetslivserfarenhet (Henricson & Billhult, 2017). Detta urval ledde fram till 

sammanlagt tio deltagare med varierande yrkesroller och arbetserfarenhet inom barnsjukvård, se 

tabell 1. 
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Tabell 1. Deltagarnas yrkesroller samt erfarenhet av barnsjukvård. 

Yrkeskategori <5 års 

erfarenhet 

5–10 års 

erfarenhet 

>10 års 

erfarenhet 

Barnsköterska/Undersköterska  1  2   

Grundutbildad sjuksköterska    1   

Specialistutbildad 

barnsjuksköterska 

 1  1  1 

Läkare    2  1 

 

Kontext 

Kliniken består av en neonatalavdelning, en allmänpediatrisk avdelning, en 

dagsjukvårdsavdelning, en barnmottagning samt en medicinsk barnakutmottagning. På 

avdelningarna jobbar specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

barnsköterskor/undersköterskor och läkare samt paramedicinsk personal, t.ex. fysioterapeuter.  

 

Personalen på avdelningarna har i flera år haft återkommande tillfällen med teamträning i akuta 

situationer, både på regionens Lärcentrum och på avdelningarna. Tillfällena på Lärcentrum inleds 

med en kortare teoretisk genomgång av teamarbete, akut omhändertagande och kommunikation. 

Detta följs av scenarioträning följt av en gruppreflektion där video från scenariot används som 

hjälpmedel. På avdelningarna genomförs kortare scenarioträningar följt av en gruppreflektion där 

video från scenariot ibland används som hjälpmedel, annars endast muntlig reflektion. 

Scenarierna på simuleringsträningen består av akuta medicinska fall som förekommer på 

barnkliniken. På neonatalavdelningen kan det exempelvis bestå av återupplivning av ett 

prematurfött barn, medan barnavdelningen och barnakutens simuleringsträning kan bestå av fall 

där barnet drabbats av anafylaktisk chock eller ketoacidos. Teamen består av den personal som 

finns tillgänglig i det vardagliga arbetet på avdelningarna. Avdelningarna har egna grupper med 

instruktörer bestående av läkare och sjuksköterskor. Författarna, tillsammans med läkare, är 

instruktörer för personalen på barnavdelningen, dagsjukvården, barnmottagningen och 
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barnakutmottagningen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De genomförda intervjuerna avkodades och förvarades oåtkomligt i enlighet med Danielson 

(2017a). Detta innebär att deltagarna inte kan identifieras i resultatet. Enligt Kjellström (2017) är 

det viktigt att vara uppmärksam på människor i beroendeställning till forskare eller lärare. Då 

författarna är instruktörer i simuleringsträning på barnkliniken ansågs det viktigt att information 

delgavs deltagarna om att det som sades i intervjuerna inte på något vis skulle påverka deltagarna 

i deras arbete eller under framtida simuleringsträningar. Enligt rättviseprincipen gjordes ett 

interprofessionellt urval där alla yrkeskategorier som deltar i simulering ingick: barnsköterskor, 

sjuksköterskor och läkare, då dessa professioner ingår i teamarbetet med akut sjuka barn 

(Kjellström, 2017). För att värna om den personliga integriteten togs namnen på de intervjuade 

personerna inte med i de transkriberade intervjuerna. Deltagarnas autonomi respekterades genom 

att deltagarna själva fick välja om de vill vara med i studien (Kjellström, 2017). I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2018) och rekommendationer från 

Vetenskapsrådet (2017) inhämtades skriftligt informerat samtycke från de som valde att delta i 

studien, se bilaga 1. Där framgick studiens syfte, hur studien skulle genomföras, att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Intervjuerna som utfördes på 

barnkliniken under deltagarnas arbetstid genomfördes under så kallad överlappningstid då 

deltagarna lämnat över patientansvaret till nästa skift, så att ingen tid behövde avsättas från 

deltagarnas fritid eller på något sätt påverka patienter på kliniken (Kjellström, 2017). Intervjuerna 

som genomfördes via videolänk initierades av deltagarna själva då intervju på barnkliniken under 

arbetstid inte gick att genomföra. 

Datainsamling 

Informationsbrev om studien och dess frivilliga deltagande, se bilaga 1, delades ut till deltagarna 

cirka en vecka före intervjun ägde rum (Kjellström, 2017). Datainsamling gjordes via enskilda 

intervjuer för att kunna ta del av deltagarnas berättelser och upplevelser. Intervjuerna 

genomfördes med öppna, semistrukturerade frågor för att kunna få fram mer utvecklade svar 

(Danielsson, 2017a). Deltagarna uppmanades att delge sina upplevelser av simuleringsträning 

som grund till studien, samt för att kunna bidra till att utveckla simuleringsträningen på kliniken i 

framtiden. Under intervjuerna användes en intervjuguide med fem frågor som stöd (Trost, 2014), 

se bilaga 2. Utifrån deltagarnas svar ställdes följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av två 

mobiltelefoner för att säkerställa att allt deltagaren berättade skulle komma med i den 
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transkriberade texten (Polit & Beck, 2012). Genom informerat samtycke godkände deltagarna att 

inspelning gjordes av intervjun, i enlighet med Danielsson (2017b). Inspelningarna raderades 

efter transkriberingen. Deltagarna erbjöds att medverka i intervjun i ett samtalsrum i anslutning 

till barnavdelningen, alternativt välja en plats som de ansåg mer lämplig (Danielsson, 2017a). 

Åtta intervjuer genomfördes på barnavdelningen och två intervjuer genomfördes via videolänk 

där deltagarna befann sig i sina hem. Intervjuerna varade mellan 15 och 25 minuter. Vid 

intervjuerna medverkade båda författarna till uppsatsen, varav den ena höll i själva intervjun 

medan den andra förde stödanteckningar och kom med kompletterande frågor. Intervjuerna 

började med att författarna berättade kort om studien och dess syfte samt upprepade information 

som deltagarna fått i samband med att de skrev under informerat samtycke. Ett par inledande 

frågor om erfarenhet och yrke ställdes först för att komma igång och skapa en avslappnad 

stämning (Trost, 2014). Intervjuerna avslutades med att intervjuaren försökte sammanfatta 

intervjun och deltagaren fick frågan om det var något ytterligare den ville tillägga (Danielsson, 

2017a). 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) valdes då det passar väl 

med syftet, att på olika sätt tolka utskrifter av intervjuer. Analysen gjordes med induktiv ansats 

som innefattar att mönster söktes i insamlade data baserat på människors upplevelser, varpå 

kategorier och teman skapades. Bearbetade data ställdes mot Kolbs experimentella 

inlärningscykel. 

 

Analysprocessen inleddes genom att transkribering gjordes av samtliga intervjuer, i nära 

anslutning till den faktiska intervjun. Transkriberingen genomfördes ordagrant utifrån 

inspelningarna (Polit & Beck, 2012). Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var och 

alla intervjuer lästes sedan igenom av båda författarna för att kontrollera att inget missats från 

ljudinspelningarna. De transkriberade intervjuerna gicks igenom enskilt av författarna flera 

gånger för att hitta meningsbärande enheter. För att säkerställa trovärdigheten i analysen arbetade 

författarna textnära under arbetets gång. Dessa fynd diskuterades sedan mellan författarna. Efter 

att författarna kommit överens om de meningsbärande enheterna kondenserades dessa till kortare 

meningsenheter utan att innebörden av innehållet försvann. Analysen fortsatte med att koda de 

kondenserade meningsenheterna med koder som beskrev det centrala innehållet i 

meningsenheten. De kodade enheterna diskuterades sedan för att författarna skulle kunna 

kategorisera liknande koder i subkategorier och sedan liknande subkategorier i kategorier, se 
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tabell 2 för exempel över analysprocessen. Avslutningsvis formulerades ett övergripande tema. 

Under analysprocessen hoppade författarna mellan subkategorier och kategorier för att finna 

tydliga mönster. 

 

Tabell 2. Exempel på analys av transkriberad intervju. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är så tydligt i 

en 

scenariosituation 

att det är den här 

rollen du har 

liksom och nu ska 

du göra si och så 

annars har du inte 

gjort ett bra jobb 

liksom 

Blir tydligt vad 

som förväntas 

av en i sin roll 

Tydligare roll Rollkännedom Att finna 

sin roll i 

teamet 
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RESULTAT 

Studiens resultat indelades i ett övergripande tema, fyra kategorier samt tio subkategorier, se 

tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Uppdelning av tema, kategorier och subkategorier. 

Tema Reflekterande lärande genom simulering 

Kategorier Att finna sin roll 

i teamet 

Att utvecklas Utmaningar Påverkan på 

vården 

Subkategorier Rollkännedom 

Kommunikation 

Att arbeta som 

team 

Upplevelse av 

trygghet 

Lärdomar 

utifrån 

simulering 

Reflektionens 

betydelse 

Att finna saker 

svårt 

Känslor av oro 

Upplevd 

förbättring 

Skillnader för 

patient och 

anhöriga 

  

Att finna sin roll i teamet 

Genom analysprocessen framkom deltagarnas upplevelser av att genom simuleringsträning finna 

sin roll i teamet, som handlar om att förstå sin individuella roll, sin roll i en grupp och vikten av 

god kommunikationen i gruppen. Kategorin Att finna sin roll i teamet framställdes genom de 

utformade subkategorierna Rollkännedom, Kommunikation och Att arbeta som team. 

Rollkännedom 

Deltagarna beskrev att de upplevde bättre kännedom och säkerhet i sin yrkesroll efter att ha tränat 

simulering. De kände även att andra yrkesroller i gruppen hade bättre vetskap om deras 

respektive roll. 

”Alla vet sin roll, vilket gör det lättare” - specialistsjuksköterska (4) 

Deltagarna beskrev att alla blev säkrare på vad som ska göras och var de ska vara i en akut 

situation. Just det att olika yrkeskategorier tränade tillsammans hade betydelse för att alla fick 
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bättre kännedom om både sin egen och andras roller. Deltagarna upplevde att de fick insikt om 

hur viktigt det är att både se sin roll och att träna i den rollen. 

”Alla blir säkrare på vad man gör, inte gör och var man ska vara” - 

barnsköterska/undersköterska (1) 

 

Kommunikation 

Utifrån deltagarnas upplevelser av simuleringsträning belystes vikten av att prata, vara tydlig 

samt att repetera. De ansåg att kommunikationen var mest lärorik samt den viktigaste aspekten att 

träna på, och att det alltid fanns delar av kommunikationen som kan bli bättre.  

”Kommunikation är A och O” - specialistsjuksköterska (2) 

Deltagarna upplevde att otydlighet i en situation genererade osäkerhet i gruppen. En lärdom de 

erhöll genom simuleringsträning var att prata högt, göra sig hörd och säga det de tänkte, så att de 

andra i gruppen inkluderades i deras tankesätt och händelseförlopp. Deltagarna upplevde 

simuleringsträningen som en påminnelse om att det var viktigt att vara tydlig. De ansåg att det 

märktes att gruppen hade tränat på teamarbete och kommunikation. 

“Man påminns på simuleringarna att ”tänk högt” liksom, kommunicera så att hela 

teamet förstår vad du tänker liksom” - läkare (10) 

 

Att arbeta som team 

Att träna i grupp tillsammans med andra yrkeskategorier ansågs positivt av deltagarna, men de 

kunde uppleva vissa svårigheter. Att simulera med personer de inte träffat tidigare upplevdes 

svårt, då de menar att teamarbete bygger på förtroende. Deltagarna upplevde en otrygghet när de 

inte kände de andra deltagarna. Genom att ha simuleringsträning blev de dock säkrare på sina 

kollegor och lärde sig var de har varandra, vilket de tyckte skapade ett bättre team. 

”Man lär sig var man har varandra, teamet blir supertight” - 

barnsköterska/undersköterska (1) 

Att ha olika erfarenheter upplevdes påverka hur arbetet i teamet fungerade. Efter att ha haft 

simuleringsträning kände deltagarna att de själva kunde komma med infallsvinklar, men även att 

alla i gruppen kunde komma med olika synvinklar. De upplevde att alla bidrog med initiativ. 
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Deltagarna insåg vikten av sina uppgifter i gruppen och upplevde alla uppgifter som lika viktiga. 

Klimatet i teamet upplevdes bli mer öppet och de kände sig behövda. Det upplevdes lättare att gå 

in i en akut situation i och med vetskapen om att alla genomfört simuleringsträning. 

“...dom flesta som kommer in på sal har testat och kört BATT och sådär. Att det är 

lättare att fördela uppgifter, att man inte behöver tveka att vara tydlig...” - läkare (8) 

Att utvecklas 

Deltagarnas beskrivning av sin personliga utveckling under simuleringsträningen sammanfattas i 

subkategorierna Upplevelse av trygghet, Lärdomar utifrån simulering och Reflektionens 

betydelse. 

Upplevelse av trygghet 

Deltagarna uttryckte att simuleringen gör att de känner sig mer lugna och trygga i akuta 

situationer. Det beskrevs som en trygg och säker zon där de kunde stanna upp och göra fel utan 

att det påverkade något barn. 

“Det händer ingenting, det är inget barn som dör framför oss utan vi har ändå en 

docka” - barnsköterska/undersköterska (1) 

Även om upplevelsen kommer från en simuleringsmiljö upplevde deltagarna en trygghet i riktiga 

situationer. Att veta att ens kollegor i en akut situation har tränat på samma sak gav även det en 

trygghet. Många deltagare upplevde att de blev mindre rädda inför en verklig situation efter att ha 

haft simuleringsträning då de kände att de hade tränat på svåra saker. I de verkliga situationerna 

blev de då lugnare och mer strukturerade, kände ett ökat självförtroende och kände sig mer säkra 

på sig själva. I och med detta kunde de minnas vad de övat på och hålla bättre fokus. 

”… ju mer man får träna på grejer, desto mer får man ju ett självförtroende och så 

blir man ju säkrare” - barnsköterska/undersköterska (3) 

Lärdomar utifrån simulering 

Många deltagare upplevde att det första scenariot under ett träningstillfälle ofta inte gick så bra 

som de kanske önskat men de upplevde att de efterföljande fallen, efter att ha diskuterat igenom 

det första fallet, gick bättre och bättre. De kände att de alltid fick med sig någon ny kunskap och 

att de upptäckte saker de behöver jobba med för att känna sig säkrare i sitt arbete. 

“Man växer in i det och vet vad man ska titta efter och prioritera” - sjuksköterska (5) 
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Deltagarna tyckte att simuleringen hade störst inverkan i början av deras karriär, men att de 

fortsatt alltid kunde ta med sig något av nytta. Några deltagare som arbetat längre och därmed 

deltagit i fler simuleringsträningar kände däremot att de själva kunde våga testa nya saker under 

träningarna, ta sig friheter och utmana sig själv på nya sätt. Deltagarna upplevde ändå att de 

fortsatte utvecklas då de både själva fick tänka på vad de kunde göra bättre, men också genom 

feedback från instruktörer och kollegor som kanske hade mer erfarenhet än de själva. De 

upplevde att simuleringsträningen behövdes för att lära sig saker och veta hur de ska gå tillväga i 

verkliga situationer. 

“Hur vet man vad man ska göra om man inte övar?” - barnsköterska/undersköterska (6) 

 

Reflektionens betydelse 

Att få se sig själv och hur man agerar under akuta situationer beskrev deltagarna som väldigt 

nyttigt. Reflektionen ansågs som den del under träningstillfället då själva inlärningen skedde och 

där de lärde sig mest. Både att få se saker som utfördes på ett bra sätt men även att se saker som 

kunde gjorts bättre eller missades helt, upplevdes som något positivt. Det beskrevs att olika 

personer kunde uppleva situationen på olika sätt, men genom att se scenariot på film kunde de 

olika upplevelserna diskuteras och deltagarna kunde få nya perspektiv på situationen. Många 

beskrev att de under filmen upptäckte saker som inte gjorts. De kunde då själva komma på att de 

hade tänkt på saker, men att de inte uttryckt det till gruppen under scenariot. De insåg därmed 

vikten av att säga det de tänkte på. 

”Man ser vad man gjorde fel och hur man kunde agerat annorlunda” - 

specialistsjuksköterska (4) 

 

Reflektion med film ansågs ge en bättre helhetsbild jämfört med reflektion där instruktören 

berättade vad som hänt under scenariot, just för att det gav en klarare och tydligare bild av 

situationen som helhet. 

Utmaningar 

Vidare i analysprocessen kunde aspekter ses som deltagarna beskrev var utmanande på olika sätt. 

Kategorin Utmaningar framställdes från subkategorierna Att finna saker svårt och Känslor av 

oro. 
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Att finna saker svårt 

Att genomföra simuleringsträning upplevdes ibland som svårt av deltagarna. Att träna på en akut 

situation där patienten istället är en docka gjorde att situationen inte blev helt verklighetstrogen. 

Även att låtsas göra praktiska saker som att sätta en perifer venkateter, ta ett blodtryck eller 

förbereda läkemedel beskrevs som svårt. 

”Det är overkligt med de hårda dockorna, det som gör det svårt” - sjuksköterska (5) 

Tidsuppfattningen var en annan aspekt som skiljdes från verkligheten, där deltagarna 

upplevde sig ha mindre tid att utföra saker under simuleringsträningen. Jämfört med riktiga 

situationer upplevde deltagarna att de hade mindre tid på sig att sätta sig in i situationen, då 

praktiska utföranden som på riktigt brukade ta längre tid gick snabbare att genomföra på 

simuleringsträningen. 

”Svårt att man förväntas agera direkt, i verkligheten har man tid att sätta sig in i 

situationen…” - läkare (9) 

Deltagarna beskrev att miljön där simuleringsträningen utfördes hade en inverkan på 

huruvida de kunde sätta sig in i en verklig situation, då det utfördes i andra lokaler än där 

de arbetade. Det kändes svårare att hitta saker, vilket kunde upplevas som ett begränsande 

moment. Att arbeta som en riktig situation och spela upp ett påhittat scenario upplevdes 

svårt, även om det liknade verkligheten. I och med detta upplevdes det ibland svårt att 

fokusera på situationen. Att ha fall på simuleringsträningen som var för svåra kunde 

upplevas problematiskt, men även likaså om det var fall de kände att de ”kunde”, då det 

ansågs mindre utvecklande. 

”Svårt att inte bli flamsig, att verkligen sätta sig in i situationen” - läkare (9) 

 

Känslor av oro 

Olika känslor av oro var något som uppstod hos deltagarna, både inför och under 

simuleringsträningen. De beskrev att det kunde kännas jobbigt innan då många pratade om att det 

skulle genomföras, därmed kunde en nervositet byggas upp. De kunde då känna att de behövde 

prestera och blev nervösa av att andra skulle se när de agerade. Som relativt ny i sin yrkesroll och 

inom simuleringsträning var deltagarna mer nervösa och hade svårt att se det som ett lärotillfälle. 

De kunde känna sig iakttagna och att det var jobbigt att andra skulle se vad de kunde. 
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”Som ny var jag mest nervös över att filmas och att andra skulle se vad jag kunde” - 

specialistsjuksköterska (7) 

Deltagare som har arbetat längre och därmed genomfört fler simuleringsträningar kunde känna 

lite prestationsångest över att de ska kunna mer än andra i gruppen. De kände själva att de 

behövde få till allt, och göra allt rätt. De kunde känna att det var jobbigt att förväntas agera som 

någon tänkt och planerat. 

Den inledande delen av simuleringsträningen gjorde några deltagare nervösa, men även 

förväntansfulla. Simuleringsträningens reflektion innebär att deltagarna tittar på film som är 

inspelad från de scenarion de har genomfört. Detta var något som många beskrev som jobbigt de 

första gångerna, att se sig själv på film. Det blev dock bättre efter att ha fått se sig själv några 

gånger, och upplevdes då dessutom mer lärorikt än reflektion utan film. 

”Det var otroligt jobbigt att se sig själv på film, men lärorikt…” - sjuksköterska (5) 

Många insåg när de kollat på filmen att de flesta mest tittade på vad de själva gjorde och inte så 

mycket på vad andra gjorde under scenariot. 

Påverkan på vården 

Hur deltagarna tror att simuleringsträningen påverkar själva vården och deltagarnas upplevelser 

av påverkan på sitt eget vårdande sammanfattas i subkategorierna Upplevd förbättring och 

Skillnader för patienter och anhöriga. 

Upplevd förbättring 

Många deltagare pratade om att de efter simuleringsträningen upplever att de har mer kunskap 

som ”sitter i ryggraden” och de kände sig mer uppdaterade på rutinerna vid akuta situationer, till 

exempel ABCDE.  

”hitta ett bra arbetssätt och en trygghet i akuta situationer… lite så där nästan 

väckarklocka, att det är något man måste öva på och kunna” - 

specialistsjuksköterska (2) 

Simuleringen gav deltagarna en förståelse för vad som ska vara fokus i en akut situation, så att 

det inte blir kaos. Att repetera genom simuleringsträning gjorde att deltagarna hade med sig 

kunskapen i minnet när de arbetar. De kände att de vågade ta för sig mer och att de inte behövde 

skämmas för att ta plats. Deltagarna beskrev att det i arbetet medföljt en bättre rollfördelning i 
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verkliga situationer. De upplevde sig ha fått en bättre helhetsbild, och kände sig mer 

strukturerade och mer förberedda i en akut situation. Genom regelbunden träning upplevde de sig 

få påminnelser och uppdatering om vad som var viktigt att tänka på. 

”Det är så lätt att veta vad man ska göra när det väl händer någonting… man står ju 

där och är förberedd på ett helt annat sätt.” - barnsköterska/undersköterska (6) 

 

Skillnader för patient och anhöriga 

Deltagarna trodde att följden för patienterna och anhöriga blir att omhändertagandet vid akuta 

situationer blir snabbare och bättre. Detta eftersom personalen vet hur de själva ska agera och vad 

de övriga i teamet gör. Simuleringsträningen gjorde deltagarna mer bekväma i akuta situationer, 

vilket de trodde kunde leda till ett bättre omhändertagande. Något som nämndes som en lärdom 

från simuleringsträningarna är vikten av, och svårigheten med, att ta hand om anhöriga till den 

sjuka patienten under akuta situationer. Detta var en uppgift som ibland glömdes bort men som 

ändå nämndes som en punkt som uppmärksammades i samband med simuleringsträningar. 

”… att det bidrar till mycket bättre akut omhändertagande för att man känner 

varandra på ett annat sätt liksom, att man har tränat ihop.” - läkare (9) 
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DISKUSSION 

Deltagarna upplevde att de genom simuleringsträningen fick bättre kännedom om vad som 

förväntades av dem i deras egen yrkesroll samt vad andra yrkeskategorier gjorde i en akut 

situation. Tack vare ett öppet klimat kände deltagarna att de kunde bidra med sin synvinkel och 

på så sätt bidra till teamet. Genom simuleringsträningen blev de säkrare på sina kollegor vilket de 

antog bidrog till ett bättre teamarbete. Att träna på att vara tydlig och att repetera för att 

möjliggöra en bra kommunikation uppgavs som en av de viktigaste sakerna att träna på. 

Simuleringen gjorde deltagarna mer trygga och gav ett ökat självförtroende. Simuleringen sågs 

som en möjlighet att träna utan att någon skulle skadas om de gjorde fel. Under akuta situationer 

kunde deltagarna känna ett lugn då de visste att de övriga i teamet också tränat på liknande 

situationer. Ett bättre fokus och en säkrare struktur var en av bidragande orsak. Mest effekt hade 

simuleringen när personalen var ny men även de med erfarenhet upplevde att de lärde sig, och 

påmindes, om saker. Att under reflektionen, som uppgavs som den delen då deltagarna lärde sig 

saker, få se sitt agerande på film och diskutera scenariot med sina kollegor upplevdes väldigt 

lärorikt. Många tyckte att det var jobbigt att se sig själv på film men tyckte samtidigt att 

reflektion med film var mer tydlig. Att använda film som hjälpmedel under reflektionen ansågs 

bättre än att inte använda film. 

Att inte vara i sin vanliga miljö och att ha en hård docka som patient uppgavs som två saker som 

gjorde simuleringen svår. Under simuleringen upplevdes deltagarna ha mindre tid än i 

verkligheten vilket också kunde försvåra agerandet. Många deltagare uppgav att de var nervös 

inför simuleringsträningen, något som minskade med mer erfarenhet. Deltagare med tidigare 

erfarenhet av simuleringsträning kände däremot en viss grad av press att prestera under 

simuleringsträningen. 

Deltagarna uppgav att de efter simuleringsträningarna hade mer kunskap som “satt i ryggraden”. 

En bättre förståelse om vad som skulle fokuseras på och en naturligare rollfördelning uppgavs 

som andra lärdomar från simuleringsträningen. Deltagarna trodde att deras personliga och 

teamets utveckling kunde leda till snabbare och bättre omhändertagande för patienterna. 

Resultatdiskussion 

Kolbs experimentella inlärningscykel bygger på upplevelser och reflektion (Kolb, 2015; Stocker 

et al., 2014). Att uppleva nya eller ovana situationer och sedan reflektera över hur en själv och 

ens kollegor agerat är det som simuleringsträning bygger på. Kolb säger att det är när 
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upplevelserna diskuteras och reflekteras över som vetskap om hur gruppen ska agera nästa gång 

samma situation uppstår kommer. Detta bekräftas av deltagarna som uttryckte att reflektionen var 

den del av simuleringsträningen då själva inlärningen skedde, samma resultat framkom i studier 

av Masiello och Mattsson (2015) samt Gambo et al. (2018).  

Flera deltagare uttrycker att första scenariot ofta går mindre bra, men att de efterföljande 

scenarierna går bättre efter att gruppen har diskuterat agerandet i det första scenariot. Detta 

efterliknar alltså stegen abstrakt konceptualisering och aktivt experimenterande i Kolbs 

inlärningscykel. Att deltagarna upplever att de under reflektionen noterar saker de behöver träna 

på eller utföra annorlunda kan ses som en bekräftelse av att dessa stegen i cykeln gåtts igenom. I 

en verklig situation med ett akut sjukt barn finns sällan möjligheten att sitta ner och reflektera 

över vad som hände efteråt. Även en akut situation i verkligheten skulle kunna vara starten på en 

inlärningscykel, men oftast splittras teamet och återgår till sitt vanliga arbete och 

inlärningscykeln slutförs därmed inte. Därför är det av stor vikt att ha simuleringsträning med 

flera scenarier med möjlighet att sitta ner efteråt och reflektera så att möjligheten för en komplett 

inlärningscykel skapas, och att då ha fall som är realistiska och inte för svåra. Stocker et al. 

(2014) menar att om inte alla steg i inlärningscykeln gås igenom och deltagarna inte får testa sina 

nya kunskaper i en säker miljö finns det en risk att den nya kunskapen glöms bort innan den 

hinner testas. 

 

Steineman et al. (2016) fick i sin studie fram att arbetsfördelningen mellan läkare och 

sjuksköterskor kunde vara oklar och att det därmed fanns en stor risk för att arbetsuppgifter 

utfördes av båda yrkeskategorierna. Att deltagarna i vår studie, liksom Maxson et al (2011) och 

Huang et al. (2018) upplever en större förståelse för andras arbete borde göra så att omvårdnaden 

blir mer effektiv och säkrare för patienten. Watters et al. (2015) skriver att interprofessionella 

team ger bättre resultat än simulering med uniprofessionella team, i denna undersökning var detta 

inget som framkom då all simuleringsträning sker med multiprofessionella team. Deltagarna 

pratar om att teamarbete bygger på förtroende och att det därför kan vara svårt och kännas 

otryggt att samarbeta med nya personer. Walker et al. (2013) nämner som argument för 

simulering att det ger en möjlighet för team som annars inte arbetar tillsammans att träna i en 

säker miljö. För att inlärningscykeln ska bli komplett, och den nya kunskapen få en möjlighet att 

integreras i teamets arbete, måste alla stegen passeras. Nya kunskaper skapas genom att som nytt 

team få möjlighet att reflektera över sitt agerande, genom aktiv konceptualisering. Att 

avslutningsvis aktivt experimentera med sina nya kunskaper gör att teamet kan växa och på så 
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sätt få mer kunskap. Deltagarna upplevde att teamarbetet blev bättre efter simuleringsträningarna, 

att de visste vad de övriga i teamet gjorde var ett exempel på detta. Det blev enklare att bidra i 

vården runt patienterna eftersom alla känner att de kan och vågar bidra med egna synvinklar. 

Upplevelsen av att teamarbetet förbättras av simuleringsträning bekräftas av Sadideen et al. 

(2017) och Brattebø och medarbetare (2019), som visade att förbättrat teamarbete ger tidsvinster i 

vården som leder till bättre utfall för patienterna. 

Precis som deltagarna i studien av Shetty och Thyagarajan (2016) samt Arafeh (2017) upplevde 

deltagarna i denna studie att de upptäcker vad de behöver lära sig mer om för att bli säkrare i sitt 

arbete efter att ha varit på simuleringsträning. En ökad känsla av trygghet uttrycktes av många 

deltagare i studien och liknande resultat framkom i studien av Masiello och Mattsson (2015). 

Malmström och medarbetare (2017) fick i sin studie fram att utvecklingen i självförtroende och 

teknisk kunskap ökar mest hos den personal som simulerat vid få tillfällen, vilket bekräftar 

upplevelsen från denna studie där deltagarna uttryckte att simuleringen gav mest i början av deras 

karriär. Att även mer erfaren personal uppgav att de lärde sig saker bekräftar Kolbs åsikt att 

inlärningscykeln alltid börjar om vid en upplevelse. Även om personalen simulerat tidigare är 

teamen inte desamma och scenarierna är olika, vilket gör att det blir olika upplevelser varje gång 

och därmed ger möjlighet för en ny inlärningscykel. Att deltagarna upplevde att 

kommunikationen var viktig att träna på samt en del som utvecklades mycket med hjälp av 

simuleringsträningen är positivt. Socialstyrelsen (2019b) betonar att kommunikation är viktigt för 

att säkerställa ett bra teamarbete, som är en förutsättning för att skapa möjligheter för en bra och 

säker vård.  

 

Att filmas var en stor orsak till oro inför simuleringsträningen, men samtidigt ansåg de flesta att 

reflektionen blev tydligare av att se scenariot på film. Liknande resultat fick Knobel et al. (2018) 

i sin studie. Argumenten för att filma, trots deltagarnas oro inför, stärks av att Scherer och 

medarbetare (2003) fick fram att utvecklingen på personalen blir betydligt bättre med reflektion 

med video som hjälpmedel i samband med simuleringsträning.  

 

Det som enligt deltagarna gjorde simuleringsträningen svår var att de upplevde att det är svårt att 

”låtsas” utföra procedurer och att det kunde vara svårt att utföra sitt arbete i en miljö som inte var 

helt identiskt med den riktiga arbetsmiljön. Kolb anser dock att inlärning sker oavsett i vilken 

kontext en upplevelse sker och att simulera i en miljö som inte är identisk med sin vardagliga 

arbetsmiljö borde därför inte påverka möjligheten för inlärning. Resultatet från Sörensen et al. 
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(2015) där in-situ- och off-site-simulering jämfördes och blev jämbördiga inom bland annat 

teamarbete kan ses som en bekräftelse på detta. Deltagarna i studien av Walker et al. (2013) 

uppgav att in-situ-simulering gav mer realistiska scenarion och Sörensen et al. (2015) uppger att 

in-situ-simulering ger mer förslag på organisatoriska förändringar vilket, tillsammans med den 

upplevda svårigheten med miljön, kan vara ett argument för mer in-situ-simulering.  

 

Klinisk implikation 

I studiens framkomna resultat sågs att deltagarna genom simuleringsträning kunde belysa 

kunskapsluckor, förbättra kommunikationen och möjliggöra utveckling, både individuellt och 

som team. Det ses att simuleringsträningen bidrar med många positiva aspekter som möjliggör en 

tryggare miljö som innefattar en ökad säkerhet och förbättrad struktur. Att omvårdnadspersonalen 

känner sig tryggare i verkliga situationer, baserat på simuleringsträning, visar att det behövs och 

att det bidrar till utveckling hos vårdpersonalen. Studiens resultat betonar vikten av att alla 

yrkeskategorier får träna tillsammans för att skapa bättre teamarbete. Att använda 

simuleringsträning kan anses vara en bra metod för vård- och kompetensutveckling, som kan 

genomföras utan att skapa lidande för barn. 

 

Som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom föreligger ett ansvar att se till barnets bästa 

och att utveckla omvårdnadsarbetet i teamet runt det akut sjuka barnet. I och med en bredare och 

djupare kunskap om vård och omvårdnad kring barnet medför det en större möjlighet att 

identifiera behov för förbättring, men även att framställa sätt för att utveckla detta. Genom 

simuleringsträning belystes kunskapsluckor hos personalen och det framkom att deltagarna såg 

vad de behövde förbättra. Att som specialistsjuksköterska använda sig av dessa nya kunskaper, 

baserat på deltagarnas erfarenheter, är av stor vikt för att möjliggöra förbättringar i vård och 

omvårdnad av det akut sjuka barnet. Baserat på kunskap och erfarenheter kan 

specialistsjuksköterskan föregå med gott exempel och ta ansvar för att utveckla vård och 

omvårdnad i teamet, för att minska skada och främja hälsa hos barnet. 

Metoddiskussion 

Att kvalitativ metod valdes för studien gjordes då syftet var att få fram deltagarnas tankar och 

upplevelser kring ett fenomen, i det här fallet om simuleringsträning. Studien kunde gjorts med 

kvantitativ metod, men då hade resultatet inte svarat på syftet i och med att det då framkommit 

numeriska data istället för beskrivande. Valet att ha induktiv ansats gjordes för att kunna beskriva 

deltagarnas upplevelser så tydligt som möjligt, med så lite tolkning från författarna som möjligt. 
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Detta lämpar sig väl enligt Henricsson och Billhult (2017) som beskriver att induktiv ansats 

passar när slutsatser ska dras från personers erfarenheter, vilket är syftet med denna studie. Valet 

av Kolbs experimentella inlärningscykel gjordes då den efterliknar processen under ett 

simuleringstillfälle. Under intervjuerna togs inte teorin upp då den inte är känd för deltagarna 

sedan tidigare och målet med intervjuerna var att undersöka deltagarnas erfarenheter av 

simulering. Då syftet med studien var att undersöka personalens upplevelser valdes att inte 

analysera intervjuerna utifrån teorin för att fokusera på det som sagts i intervjuerna. Om 

intervjutexterna skulle ha analyserats utifrån teorin finns risken att relevant fakta sorterats bort då 

den inte fallit in under någon av delarna i Kolbs cykel. Genom att utgå från vad som sades i 

intervjuerna blev ingen relevant fakta bortplockad.  

Intervjuer möjliggör för deltagarna att uttrycka sig fritt och författarna kan följa upp svaren de får 

på frågorna som ställs. Att uttrycka sig i text som krävs vid en enkät kan vara svårt och risken 

finns att deltagarna inte förstår frågeställningen. Valet att använda enskilda intervju togs för att få 

fram allas enskilda åsikter utan att någon med mycket åsikter i en grupp skulle ta överhand i en 

gruppdiskussion. Öppna frågor användes för att ge deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina 

upplevelser utan att författarna leder svaren i någon riktning med frågeställningarna. En 

intervjuguide valdes att användas för att alla områden författarna önskade att undersöka skulle 

komma på tal under intervjun. En möjlig nackdel med intervjuer är att deltagarna kan känna sig 

tvingade att ge författarna tillrättalagda svar då deltagare och författare även är kollegor. Denna 

risk försökte elimineras genom att noga förklara att det som framkom under intervjun endast 

kommer att används som information under studien och inte påverka något i arbetsrelationen i 

framtiden.  

Ett ändamålsenligt urval valdes då detta ansågs mest lämpligt i förhållande till studiens syfte. 

Målet med urvalet var att få en jämn fördelning mellan yrkeskategorierna men på grund av 

bristande intresseanmälningar, tidsbrist samt personalsituationen/arbetsbelastningen på 

avdelningarna blev fördelningen inte helt jämn, men fördelningen i erfarenhet blev utspridd. Det 

var inte möjligt att få med någon av de med kortast erfarenhet då simuleringsträningarna det 

senaste året blivit inställda på grund av personalsituationen på kliniken. Danielsson (2017b) 

skriver att i en intervjustudie är 20 intervjuer ett bra riktmärke då ett visst bortfall får räknas med, 

och att 10–20 intervjuer är ett godkänt antal intervjuer. Författarna siktade på 12 intervjuer men 

bortfall gjorde att det slutligen blev tio intervjuer. Med mer tid kunde ytterligare intervjudeltagare 

letats upp. Enligt Polit och Beck (2012) finns det inte något krav på antal intervjuer, utan antalet 
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styrs av informationsmängden som framkommer under intervjuerna. De nämner även att om det 

inte framkommer mer ny information ur intervjuerna så är antalet intervjuer tillräckligt och under 

de sista intervjuerna framkom samma saker som förut. 

Att få deltagande från barnsköterskor var svårare än från övriga yrkeskategorier. Trots 

påminnelser från författare och chefer, fick frågor riktas till specifika personer för att hitta 

deltagande barnsköterskor. I intervjuerna med barnsköterskorna framkom sedan att 

barnsköterskorna på barnavdelningen upplever att de har svårt att hitta sin roll under 

simuleringen och akuta situationer, samt att barnsköterskorna på neonatalavdelningen deltog i 

mindre grad på simuleringsträningen. Dessa faktorerna skulle kunna vara orsaker till att 

barnsköterskorna inte anmälde sig till studien. 

Valet att spela in med författarnas telefoner gjordes då materialet i och med detta förvarades 

svåråtkomligt för utomstående. Risken att batterierna på inspelningsutrustningen tog slut kunde 

uteslutas då författarna kunde kontrollera att batterierna skulle hålla under hela intervjun. 

Intervjuerna transkriberades tätt inpå själva intervjun och därmed kunde författarna minnas 

uttryck och tonfall i deltagarnas svar. Trost (2014) påpekar att intervjudeltagare kan bli stressade 

och störda av att det ligger en inspelningsapparat i närheten under intervjun. I dagens samhälle är 

en mobiltelefon på ett bord ett naturligt inslag och borde därför inte påverka deltagaren under 

intervjun.  

Valet att använda en innehållsanalys gjordes då den finns tydligt beskriven i artikeln av 

Graneheim och Lundman (2004). Under analysprocessen diskuterade författarna placeringen på 

de olika meningsbärande enheterna tills de var överens. Indelningen i kategorier och 

subkategorier skedde under lång tid då olika förslag diskuterades och kategorier/subkategorier 

lades till och togs bort innan fördelningen inte gick att ändra mer på. Författarna hade sin 

handledare som bollplank under denna processen. 

Etisk diskussion 

Att författarna är instruktörer skulle kunna ha påverkan på studiens resultat. En risk kring detta är 

att deltagarna kan uppleva sig hamna i underläge gentemot författarna på grund av att författarna 

handleder och instruerar deltagarna i simuleringsträning på arbetsplatsen. Detta skulle kunna 

medföra ett påverkat resultat ifall deltagarna inte känner att de vågar vara fullt ärliga i sina svar. 

Studien skulle kunna ha gjorts på en annan klinik eller annat sjukhus där författarna inte är 

instruktörer, varpå denna risk inte behövts funnits i beaktningen. Valet föll ändå på att intervjua 
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deltagare från samma klinik för att på bästa möjliga sätt kunna tillvarata den tid som fanns för att 

samla in data till studien. Polit och Beck (2012) skriver att intervjudeltagare är mer benägna att 

dela information om de känner sig trygga med intervjuaren. Om intervjuare och intervjudeltagare 

är kollegor kan det antas att det finns en trygghet i relationen. De skriver även att det är bra om 

författare och deltagare har samma “språk”, vilket får antas att kollegor har. Att intervjua 

kollegor från samma klinik gör även att författarna har en god förkunskap om det deltagarna 

pratar om, upplägg på simuleringsträningar och liknande. 

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är det viktigt att vara inläst på området som studeras för 

att kunna ringa in ett specifikt problem. Däremot kan det bli problematiskt med alltför stor 

förförståelse när analysen sker, med risk att tolkning sker utifrån sin egen förförståelse. 

Författarna har under arbetets gång arbetat textnära med en objektiv blick för att inte påverka 

resultatet utifrån förförståelse. 

Kvalitet på examensarbetet 

För att säkerställa god kvalitet i forskningsarbeten hänvisar Mårtensson och Fridlund (2017) till 

Lincoln och Gubas fyra termer; trovärdighet, pålitlighet, objektivitet och överförbarhet. Genom 

att studien genomfördes med deltagare med stor erfarenhet av simulering, medverkan från olika 

yrkeskategorier och att intervjuerna tolkades textnära borde trovärdigheten i resultatet anses vara 

god. Under analysprocessen diskuterades kategorier och subkategorier med författarnas 

handledare ett flertal gånger. 

För att tydliggöra pålitligheten i arbetet är författarna tydliga med att de har en stor förförståelse 

som instruktörer i simuleringsträning. Inför intervjuerna informerades deltagarna om att 

författarna under intervjun skulle ses som författare och inte instruktörer för att få fram 

deltagarnas åsikter och erfarenheter. I metodavsnittet beskrivs inspelningsutrustning samt hur 

författarna delade upp arbetet under intervjuer och analysprocessen. Då transkriberingen delades 

mellan författarna lyssnade båda författarna igenom intervjuerna efter att de hade transkriberats 

för att säkerställa att inget missats. Intervjuguiden användes som stöd under intervjuerna och alla 

intervjuer leddes av samma författare, vilket gav en möjlighet att frågorna kunde ställas på 

samma sätt. 

För att tydliggöra objektiviteten i arbetet har flertalet citat från intervjuerna tagits med i 

resultatdelen av arbetet. Under hela analysprocessen har författarna arbetet textnära och återvänt 
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till de transkriberade intervjuerna flertalet gånger. För att tydliggöra analysprocessen har ett 

exempel över hur texten bearbetats tagits med i metodavsnittet, se tabell 2. 

Överförbarheten på arbetet möjliggörs då urval, datainsamling och kontext är tydligt beskrivet i 

arbetets metodavsnitt. Studiens resultat borde gå att överföra på kliniker med liknande 

uppbyggnad där personal med liknande arbetslivserfarenhet och liknande erfarenheter av 

simuleringsträning arbetar. 

Behov av vidare forskning 

Utmaningar med simuleringsträningen beskrevs som bland annat nervositet och oroskänslor inför 

träningstillfällena. Med vidare forskning skulle en mer djupgående analys av orsakerna till detta 

kunna göras. Detta i sin tur skulle kunna utgöra en grund till att förebygga denna typ av utmaning 

och därmed bidra till ökad trygghet i samband med simuleringsträningen samt simulering av 

högre kvalitet. Deltagarna upplevde och trodde att simuleringsträning bidrog till ett bättre och 

snabbare omhändertagande av barnet. Att ta reda på vilken skillnad det faktiskt gör i det verkliga 

arbetet vore intressant att forska vidare på, att se på vilket sätt det är till faktisk nytta för det akut 

sjuka barnet. 

Slutsats 

Trots att det fanns känslor av oro och nervositet inför simuleringsträningarna beskrev deltagarna 

att det alltid bidrog till nya kunskaper. De upplevde att det medförde ökad trygghet, säkerhet och 

gav mer struktur i verkliga situationer. Kommunikationen i teamet upplevdes vara bättre, likaså 

rollfördelningen. Deltagarna beskrev att de kände sig mer bekväma i en akut situation, visste hur 

de skulle agera och hur teamet skulle arbeta, vilket de upplevde kunde leda till snabbare och 

bättre omhändertagande av barnet. Resultatet tyder på att simuleringsträning behövs och att det 

bidrar till utveckling hos omvårdnadspersonalen, både individuellt och som team. Mer trygg och 

säker personal möjliggör en säkrare vård för barnet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Till vårdpersonal på barnklinik i Mellansverige. 

Hej! 

Vi studerar till specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid 

Uppsala universitet. I vårt examensarbete har vi valt att skriva om vårdpersonals upplevelser av 

hur simuleringsträning påverkar vårdandet av akut sjuka barn. På barnkliniken bedrivs 

simuleringsträning sedan flera år tillbaka. Huvudsyftet med detta är att träna på 

omhändertagandet av det akut sjuka barnet samt förbättra kommunikation och teamarbete hos 

vårdpersonalen.  

En studie kommer att genomföras med intervjuer av vårdpersonal som deltar i 

simuleringsövningar på barnkliniken. Vi önskar genomföra en intervju med dig då vi vill 

undersöka hur du upplever att simuleringsträning påverkar ditt vårdande av akut sjuka barn. 

 

Intervjun kommer att ske på barnkliniken i anslutning till ditt arbetspass, under februari eller 

mars 2020. Den beräknas ta ca 30 minuter och kommer att spelas in. Det är frivilligt att delta och 

du får när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge orsak. Samtyckesblanketter 

kommer att förvaras inlåsta och endast författarna kommer ha tillgång till dessa. Efter att arbetet 

är godkänt kommer dessa att förstöras. Data av kön, ålder, utbildningsnivå och arbetserfarenhet 

kommer att ingå i studien. Inga övriga personuppgifter kommer att registreras då allt som sägs 

kodas och därmed inte går att identifiera. 

Vid eventuella frågor får du gärna höra av dig, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Bjur och Svante Knutsson 

 

Alexandra Bjur    Svante Knutsson 

Legitimerad sjuksköterska   Legitimerad sjuksköterska  

alexandra.bjur.6320@student.uu.se   svante.knutsson.6235@student.uu.se 

 

 

Ann-Charlotte Almblad 

Handledare 

Universitetsadjunkt, med dr 

Institutionen kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet 

ann-charlotte.almblad@kbh.uu.se 
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Samtyckesblankett 

 

Jag godkänner min medverkan i ovanstående studie: 

 

Signatur      Ort och datum 

 

___________________________________  ___________________________________ 

 

 

Namnförtydligande 

 

___________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Frågeguide för intervjuer 

Syftet med intervjuerna 

Att ta del av vårdpersonals upplevelser av simulerad träning vid vårdande av akut sjuka barn. 

 

Inledning 

Berätta vad du heter (endast för att vi ska kunna särskilja era röster under intervjuer, kommer 

sedan raderas och inte ingå i studien), ålder, utbildningsnivå samt hur länge du arbetat i din 

nuvarande arbetsroll. 

 

Frågor 

- Vad är din uppfattning av simulering som träningskoncept? 

   Berätta vad du upplever är  positivt/negativt med simuleringsträning. 

- Hur upplever du efterföljande reflektion? 

- På vilket sätt upplever du att simuleringsträning påverkar ditt agerande i en situation där du 

vårdar ett akut sjukt barn? 

- Upplever du att ditt vårdande förändrats? 

 

Följdfrågor 

- Vad tror du att det har för betydelse för dig? 

- Vad tror du att det har för betydelse för patienten? 

- Hur menar du? 

- Kan du berätta mer? 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga innan vi avslutar? 

 


