
2017-05-22 
Dnr: LiU-2017-02041 

 
1(9) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN, CLINICUM 

 

 

Utvärdering av IPL-simulering på Clinicum 
Simuleringsdag ”Akuta situationer” för sistaårsstudenter från 

sjuksköterske- och läkarprogrammen HT 2016  
Samuel Edelbring, Katarina Karlsson, Frida Meyer, Éva Tamás 

Bakgrund 

Den interprofessionella simuleringsaktiviteten ”akuta situationer” är en av 

Clinicums satsningar på simuleringsbaserat lärande och genomförs som en 

heldagsaktivitet för sistaårsstudenter i sjuksköterske- och läkarprogrammen (T6 

respektive T11). Det simuleringsbaserade lärandet ger möjlighet att bearbeta och 

tillämpa kunskaper och färdigheter i en praktiknära miljö under säkra och trygga 

former (Lateef, 2010). Simulering används mer och mer för teamträning där 

kognitiva redskap som ABCDE (för att utvärdera akut sjuka patienter) och SBAR 

(kommunikationsprotokoll) ofta är centrala för att strukturera kommunikationen 

(Buckley et al., 2016). På MedFak är det interprofessionella lärandet ett strategiskt 

område som grundläggs i ett interprofessionellt curriculum (Abrandt Dahlgren, 

2015). Fem kompetensdomäner identifierades i fakultetens reviderade IPL-

curriculum vilka uttryckts som programgemensamma mål: 1) Etisk värdegrund för 

interprofessionell praktik, 2) Roller och ansvarsområden, 3) Interprofessionell 

kommunikation, 4) Team och teamarbete, 5) Lärande och pedagogiska processer. 

Mycket av den simuleringsbaserade utbildningen sker i den fakultetsgemensamma 

enheten Clinicums regi som förvaltar och utvecklar detta kunskapsområde. 

Specialutrustade lokaler och utbildade instruktörer är en del av en satsning på att 

stärka aktivt och meningsfullt professionellt lärande. Som en del i kvalitetssäkring 

och i syfte att värdera upplevd relevans och klinisk autenticitet har vi valt att särskilt 

granska en heldagsaktivitet med simulering genom en enkätundersökning riktad till 

studenter. 

Kontext 

Aktiviteten knyter an till fakultetens IPL-strategi med praktiknära teamträning i 

simulerade akuta scenarier. Simuleringen genomförs i samverkan mellan Clinicum-

anknutna instruktörer som är kliniskt aktiva och programmens lärare och har PBL 

som pedagogiskt ramverk. Simuleringen initierades i läkarprogrammets termin 11 

2010 tillsammans med Clinicum och har sedan dess regelbundet utvecklats. 

Utifrån vår erfarenhet uppfattas IPL-simuleringen som meningsfull och att den 

stödjer studenternas lärande. En enkätstudie som genomfördes hos läkarstudenter 

2011 stärkte denna uppfattning och visade att studenter vill ha liknande aktiviteter i 
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större omfattning och då även tidigare under utbildningen (Tamás, Edelbring, 

Hjelm, Hult, & Gimm, 2017). 

Aktiviteten arrangeras inom kurserna ”Den svårt sjuka människan, komplexa 

situationer samt sjuksköterskan – ledarskap och organisation” för 

sjuksköterskestudenter och ”Akuta verksamheter” för läkarstudenter. Syftet är att 

träna teamsamverkan i en trygg och säker miljö. Aktiviteten är lärstödjande och 

riktar sig såväl mot kursmål i båda utbildningsprogrammen som övergripande IPL-

curriculumdomäner, domän 2 och 3 beskrivna ovan. Exempel på kursmål som stöds 

genom simuleringen är för LÄK T11, ”Genomföra primär ABCDE-bedömning och 

genomföra adekvata åtgärder”, ”Ordinera, rapportera och konsultera på ett 

patientsäkert sätt”, och för SSK T6 ”bedöma patientens vitala funktioner och 

egenvårdsbehov och visa förmåga att prioritera och genomföra farmakologisk 

behandling samt delvis eller helt kompenserade omvårdnadsåtgärder”, ”värdera 

läkemedelseffekter och biverkningar samt rapportera dessa”. 

Studenterna arbetar i team bestående av 2-3 läkarstudenter och 3-4  sjuksköterske-

studenter under en heldag. Delar av teamet agerar i scenariot medan de andra aktivt 

observerar och sedan återkopplar specifika aspekter i agerandet för att sedan byta 

roller i nästa scenario. Studenterna simulerar totalt i 6 scenarier. Varje scenario 

pågår under en timme, då teamet möter patienter i olika akuta tillstånd, exempelvis 

trauma, anafylaxi, sepsis etc., allt som allt 6 scenarier. Olika modaliteter såsom 

patientsimulator av olika grader av teknisk möjlighet, simulerad patient (SP) eller 

en simulerad anhörig. PBL- och simuleringsutbildade instruktörer med läkar- och 

sjuksköterskebakgrund) faciliterar i förberedelse, simulering och återkoppling med 

reflektion. 

Enkätutveckling 

Med utgångspunkt i tidigare enkäter och frågeområden interprofessionellt lärande, 

relevans och klinisk autenticitet utformades en första skiss som sändes på remiss till 

programansvariga, terminsansvariga, studentkåren, arbetsgruppen för färdighets-

träning samt instruktörer. Utgångspunkter och remissvaren låg till grund för en 

gemensam workshop den 20/9 2016. Katarina Karlsson och Samuel Edelbring 

utformade sedan den slutliga enkäten (se bilaga 1). Efter varje svarsfält fanns 

utrymme för fritextkommentarer och en avslutande sammanfattande 

fritextkommentar. Vid fråga 14 tillfrågades studenter om vilken del av 

simuleringsaktiviteten de helst skulle vilja förbättra. Undersökningen genomfördes 

vid två av terminens (3/11 samt 15/12, HT 2016) tre simuleringstillfällen. Svaren 

bearbetades med deskriptiv statistik och presenterades med s.k. ”stacked bar plots” 

som visar andel av positiva, negativa och neutrala svar. Dessutom analyserades 

fritextsvar separat med tematisk analys. 
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Resultat 

Totalt besvarade 102 studenter (53 SSK 49 LÄK), enkäten. Alla påståenden 

skattades övervägande positivt, med variation i positiva svar från 76 – 98% (alla 

procentandelar redovisas i bilaga 2). De tre högst rankade påståenden utifrån andel 

positiva svar var påståenden 9, 11d och 11b (figur 1). Dessa rör relevans för 

yrkesrollen, och instruktörers samt teamkamrater från den andra professionens 

bidrag till lärandet. Flest negativa svar fick påståendet om kunskapsmässig 

förberedelse för aktiviteten med 5% negativa svar. Neutrala svar varierade från 1 – 

20%. 

Figur 1. De tre högst rankade påståendena. Procentangivelser gäller andel 

negativa, neutrala samt positiva svar på en 5-gradig Likert-skala. 

Frågeområdet interprofessionellt lärande illustrerades bl.a. av påståenden 6 och 8, 

dessa svar analyserades även professionsspecifikt (figur 2). Både SSK och LÄK 

studenter ansåg att deras respektive profession mycket väl fick tillräckligt utrymme 

i simuleringarna. Likaså blev den andra professionens ansvarsområden tydligare för 

de flesta, främst hos läkarstudenter, under simuleringen. Fem procent av 

studenterna ansåg dock inte det och 12 respektive 21% (SSK, LÄK) var neutrala 

(figur 2). Exempel på fritextkommentar relaterat till detta var ”hade ganska klar bild 

sedan innan, samt efter KUA”. Båda studentgrupper ansåg i stort att den egna 

professionen synliggjordes under simuleringen, dock ansåg inte alla 

sjuksköterskestudenter detta med 7% neutrala och 5% negativa svar. 
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Beredskapen för teamarbete i yrkeslivet ökade (87% positiva) och teamkom-

munikationen under simuleringen var överlag bra (85% positiva) och teamarbetet 

förbättrades under dagen (94% positiva svar). 

Relevansen i aktiviteten upplevdes som mycket hög (98% positiva). Likaså ökade 

handlingsberedskapen inför akuta scenarier (92% positiva). Nästan alla (92%) 

ansåg att aktiviteten kompletterar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

Många, men långt ifrån alla, ansåg att aktiviteten bidrar till mer inblick i kommande 

yrkesliv (76% positiva). 

Både instruktörer och den andra studentgruppens bidrag till lärandet skattades 

mycket högt med 98, respektive 96% positiva svar. Av de alternativ som gavs till 

förbättringsinsatser ville de flesta utveckla introduktionen för att vara mer 

förberedd på dagens simuleringar t.ex. veta mer om akuta läkemedel. 

Lärandemålen presenterades tydligt och studenterna förstod vilka de var (93 

respektive 94%).  Dock var det en andel av studenterna (7%) som inte upplevde att 

de var kunskapsmässigt förberedda för dagens simulering (80% positiva, 13% 

neutrala). En programspecifik analys visar att detta mest gällde läkarstudenter 

(SSK: 5% och LÄK 10% negativa svar; 12, respektive 17% neutrala, figur 3). 

Figur 1. IPL aspekter kopplade till simuleringsaktiviteten: Påstående 6 och 8 uppdelat  

efter utbildningsprogram 

Figur 2. Kunskapsmässigt förberedd. Svar uppdelade per utbildningsprogram 
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En tredjedel av studenterna (32 st) skrev spontant text under ”Övriga kommentarer 

om simuleringsaktiviteten”. Alla utom en av dessa förmedlade en mycket positiv 

bild av dagen (exempel: ”Mycket givande”, ”Fantastiskt bra lärmoment” och ”Roligt, 

lärorikt”). Ett representativt citat för 2/3 av svaren är önskan om ”mer simulering 

och tidigare i utbildningen”.  Värdet av att ”få öva med annan profession” var också 

framträdande. Instruktörerna kommenterades i fritextsvaren som kompetenta, 

samspelta och engagerade. En student ansåg att det var för lite fokus på sjuk-

sköterskeprofessionen.  

Diskussion 

Engagemanget var högt i att besvara frågor (alla svarade) och många skrev 

fritextsvar och kommentarer. Detta samt de positiva resultaten visar på en hög 

värdering av aktiviteten och stort engagemang hos båda studentgrupperna. 

Scenariernas innehåll och genomförande uppfattades som mycket relevant och 

kliniskt autentiskt. Aktiviteten ligger alltså mycket väl i linje med de höga 

ambitioner som den genomförs med. De erfarna och simuleringsutbildade 

instruktörer som faciliterar aktiviteten utgjorde ett reellt bidrag till lärandet vilket 

ger ett kvitto på att den pedagogiska kompetensutveckling som dessa genomgått ger 

avtryck.  

Det något mindre positiva värderingen av teamkamraternas observatörers bidrag 

till lärandet förvånar till viss del. Dessa observatörer ges specifika aspekter att 

observera och återkoppla på i efterföljande reflektion. Möjligen kan det lägre stödet 

bero på att studenterna värderar instruktörers kommentarer högre än 

kurskamraters. Vi anser att denna roll både bidrar till lärandet hos den som 

återkopplar och till värdefull återkoppling (Reime et al., 2017; Tamás et al., 2017). 

En tydligare introduktion av denna roll och att instruktörer signalerar värdet av den 

kan synliggöra detta bidrag till lärandet. 

Teamsamverkan är en viktig del av aktiviteten. Teamkommunikationen 

identifierades överlag som bra men långt ifrån alla ansåg detta. Detta bör förstås ses 

i relation till höga förväntningar på tydlig och väl strukturerad kommunikation och 

den ökade förmåga att identifiera teamkommunikation som ges i aktiviteten. I 

kommande utveckling bör möjligheter till att redan från start skapa bra 

kommunikation uppmärksammas. Om icke-fungerande team uppmärksammas 

tidigt under dagen kan instruktörer särskilt adressera detta och ge redskap att 

förbättra kommunikationen till nästa scenario som ett gruppmål. Tydligt var att 

teamkommunikationen förbättrades konsekutivt under dagen vilket stärker 

modellen med en heldagsövning där teamet utvecklas under flera scenarier.   
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När vi söker efter områden att ytterligare förbättra leds blickarna till den inter-

professionella aspekt som är framträdande i aktivitetens mål. Vi hade förväntat fler 

positiva svar på ökad tydlighet av den andra professionens ansvarsområden under 

simuleringen. Kommentarer visar dock att den andra professionens ansvars-

områden redan var tydliga genom tidigare utbildningsaktiviteter som t.ex. IPL-

momenten där KUA ingår. Ett förbättringsutrymme finns dock i att öka omvård-

nadsperspektivet mer gentemot det medicinska perspektivet. Mot bakgrund av att 

scenarierna ursprungligen utformats för läkarstudenter bör en framtida scenario-

revidering syfta till att stärka omvårdnadsområdet och därmed berika balansen i de 

båda professionsbidragen. För att ytterligare stärka den interprofessionella 

aspekten och tillvarata progression i den kunskapen så kan aktiviteten tydligare 

knyta an till tidigare IPL-aktiviteter (ffa. IPL1, IPL2 och IPL3, KUA) genom att 

aktualisera dessa vid morgonens introduktion. 

Flera av studenterna upplevde inte att de var kunskapsmässigt förberedda för 

aktiviteten. Fritextsvaren ger bilden av att det till största delen handlar om 

önskemål om mer introduktion om akuta läkemedel som är kopplade till 

scenarieinnehållen för båda professionerna. För sjuksköterskestudenter har nu 

workshops med fokus på akuta läkemedel introducerats som en förberedelse. 

Aktiviteten sågs som ett komplement till den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU). Ett visst kunskapsmässigt överlapp kan ses där VFU-erfarenheten tas med 

som en förkunskap i aktiviteten och skapar en kunskaps- och erfarenhetsgrund för 

simuleringarna men också att simuleringen bidrar med ny kunskap och erfarenhet 

som man kanske inte tillgodogjort sig under VFU:n. Det finns internationella 

exempel både på VFU-förberedande simulering och där simulering ersatt VFU-

moment. En systematisk översikt drar slutsatsen att simulering och VFU bör 

komplettera varandra, och inte bör ses som utbytbara (Larue, Pepin, & Allard, 

2015). 

Utvärderingen har givit en bra bild av hur studenterna uppfattar kärnområden i 

simuleringsaktiviteten. Den bekräftar att aktiviteten ligger väl i linje med högt 

ställda lärstödjande ambitioner och stimulerar ytterligare utveckling. Vi har inte i 

denna utvärdering bedömt utfallet av studenternas lärande. Den summativa 

kunskapsbedömningen sker i respektive programs examinationer i relation till 

kursmålen. Aktivitetens styrka och möjligheter vilar mycket på interprofessionell 

grund varför fakultetens strategiska IPL-satsning ger fortsatt drivkraft och 

vägledning. Fakultetens IPL-curriculums fem kompetensdomäner kan direkt knytas 

till aktiviteten (Abrandt Dahlgren, 2015). För ytterligare förankring gentemot 

lärandemål på kurs- och programnivå välkomnar vi en fortsatt dialog med kurs- och 

terminsansvariga. 
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Summering 

IPL-simuleringen kännetecknas av ett starkt studentengagemang och upplevs som 

mycket relevant och kliniskt autentisk. Den simuleringsbaserade satsningen är 

alltså fortsatt aktuell och har utvecklats till en hög nivå med relevans för lärande 

och klinisk förberedelse. Innehållet rör såväl kliniska som teamrelaterade 

kunskaper och kompetenser. Simulering som undervisningsform uppskattas högt 

och simuleringsinstruktörens bidrag till lärandet lyfts fram. Ambitionsnivån kan 

ytterligare höjas på några punkter. Kurskamraternas bidrag i lärandet kan 

ytterligare stärkas, likaså omvårdnadsinnehållet i scenarierna. 

IPL-mål adresseras i aktiviteten, i synnerhet ökar teamsamverkan progressivt under 

dagen. Det interprofessionella lärandet kan stärkas ännu mer  genom att linjera 

tydligare med övriga IPL-moment samt knyta an till de uttalade IPL-curriculum-

målen. 

Tack 

Stort tack till studenter som delat sina erfarenheter av simuleringsaktiviteten! Tack 

också till medverkande i enkätutveckling, genomförande och diskussion av 

resultaten: Carina Hjelm, Kicki Persson, Katarina Berg, Inger Hallberg, Annemie 

Svensson, Ulf Samuelsson, Paul Erixson, Lotta Lilja, Oliver Gimm, Elin Carlsson  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Bilaga 2: Sammanställda enkätsvar 



 

 

 



  

Enkäten är anonym, men ange din teamtillhörighet och utbildningsprogram: 

Teamtillhörighet (1-9): …….. Utbildningsprogram (ringa in):  Sjuksköterskeprg. / Läkarprg. 

 

  Svarsalternativ   

 1  2  3  4  5 

instämmer inte alls          tveksamt    varken eller   instämmer något  instämmer helt 

   
 

1) Jag var kunskapsmässigt förberedd för dagens simulering 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Dagens lärandemål presenteras tydligt 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Jag har klart för mig vilka dagens lärandemål är 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) I mitt team kommunicerade vi bra med varandra 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Min kommunikation med teammedlemmarna förbättrades under dagen 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Den andra professionens ansvarsområden blev tydligare för mig 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Nu är jag bättre förberedd på teamarbete i yrkeslivet 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Min profession fick tillräckligt utrymme i simuleringen 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Dagens simulering var relevant för min kommande yrkesroll 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



 

 

  Svarsalternativ   

 1  2  3  4  5 

instämmer inte alls          tveksamt    varken eller   instämmer något  instämmer helt 

 
 

10) Nu har jag mer inblick i vad mitt kommande yrkesliv handlar om 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) Värdera hur aktörer nedan bidrog till ditt lärande: 1=inte alls - 5=mycket: 

     a) Den egna professionens teammedlemmar 1 2 3 4 5 

     b) Den andra professionens teammedlemmar 1 2 3 4 5 

     c) Observatörer 1 2 3 4 5 

     d) Instruktörer 1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12) Min handlingsberedskap inför akuta patientsituationer är starkare nu  1 2 3 4 5 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13) IPL-simuleringen kompletterar den verksamhetsförlagda 1 2 3 4 5 

utbildningen (VFU) 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14) Om du skulle förbättra den här simuleringsdagen för framtida studenter, vad skulle du först 

utveckla mer av: a) introduktion, b) simulering eller c) återkoppling med reflektion? (ringa in ett) 

kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Övriga kommentarer om simuleringsaktiviteten:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gå gärna tillbaka och kontrollera att du ringat in ett alternativ per påstående.   

Tack för att du hjälper oss att förbättra IPL-simuleringen! 
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simuleringen

7 Nu är jag bättre förberedd på teamarbete i
yrkeslivet

6 Den andra professionens ansvarsområden blev
tydligare för mig

5 Min kommunikation med teammedlemmarna
förbättrades under dagen

4 I mitt team kommunicerade vi bra med varandra

3 Jag har klart för mig vilka dagens lärandemål
är

2 Dagens lärandemål presenteras tydligt

1 Jag var kunskapsmässigt förberedd för dagens
simulering

100 50 0 50 100

procent

instämmer inte alls tveksamt varken eller instämmer något instämmer helt
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