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Sammanfattning 
Bakgrund: Inom intensivvård transporteras patienter till och från avdelningen för att 

genomgå olika undersökningar. Det är väl känt att transporter är förenade med risker 

och kritiska situationer uppstår ofta på grund av den mänskliga faktorn. Genom 

upprepad utbildning av personal, till exempel genom simuleringsövningar med 

informanter ur olika yrkeskategorier kan det vara ett användbart verktyg för att 

uppnå ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva vad en simuleringsövning innebär för 

intensivvårdspersonal för att bemästra en kritisk situation.  

Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats har genomförts. Femton personer, 

varav sex ST-läkare, sex sjuksköterskor och tre undersköterskor inom intensivvård 

har intervjuats. Konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 

har använts för analys av materialet. 

Resultat: Analysen av materialet ledde till att nio stycken subkategorier utvecklades 

och som delades in i två kategorier, vilka beskriver informanternas upplevelser i 

situationen och betydelsen av lärandet. Resultatet visa på vikten av en väl 

organiserad och genomförd simuleringsövning, vilken skapar en ökad förberedelse 

hos individen men även förståelse för vikten av ett fungerande team. Det mynnade 

även ut i förändringar på avdelningen och har kunnat påvisas att informanter haft 

nytta av utbildningen i verkliga händelser. 

Konklusion: Studien visar att simuleringsövningar är lämpliga för att synliggöra 

brister på olika nivåer, till exempel materiella, individuella eller organisatoriska. 

Genom övningen kan både individen och även organisationen utarbeta olika 

strategier för att hantera samt åtgärda brister. Simuleringsövning är ett användbart 

verktyg för att öka patientsäkerheten och därmed en ökad vårdkvalitet 

 

 

 

Nyckelord: simuleringsövning, kritisk situation, sjukvårdspersonal, transport, 

innehållsanalys   
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Inledning 
Intensivvårdspatienten behöver av olika anledningar förflyttas likväl inom som 

utanför enheten och tidigare forskning har visat att det är förenat med ökad risk för 

uppkomsten av kritiska situationer vid dessa förflyttningar (Beckmann, Gillies, 

Berenholtz, Wu, & Pronovost, 2004; Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre, & 

Capellier, 2010; Voigt, Pastores, Raoof, Thaler, & Halpern, 2009; Warren et al., 

2004).  

Granskning av kritiska situationer uppkomna under transport visar ett behov av 

specifika krav på personalens kompetens samt riktlinjer på vilken grundutrustning 

som alltid skall finnas till hands (Fanara et al., 2010; Warren et al., 2004). För att 

synliggöra de risker som finns inom vården krävs ett fortlöpande 

kvalitetssäkringsarbete där kvaliteten och patientsäkerheten utvecklas och säkerställs. 

Hälso- och sjukvårdslagen, § 31menar att genom förebyggande åtgärder minskar 

antalet vårdskador (SFS 1982:763,).  

Personal som deltar i simuleringsövningar gällande kritiska situationer visar en större 

förmåga i att bemästra kritiska situationer (Britt, Novosel, Britt, & Sullivan, 2009). 

Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen § 31, där verksamheten är ålagd att 

fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra kvaliteten (SFS 1982:763,). Det 

saknas studier om simuleringsövningar kan bidra till ökad kunskap och ökad mental 

beredskap hos multidisciplinärt team för att kunna bemästra kritiska situationer.  

Syfte 
Studiens syfte var att beskriva vad en simuleringsövning innebär för 

intensivvårdspersonal för att bemästra en kritisk situation.  

Bakgrund 

Patientsäkerhet 

Kvalitetssäkring inom vården styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, § 31, som 

uttrycker att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras 

(SFS 1982:763, ), genom att etablera, skydda, främja och förbättra kvaliteten 

(Axelsson, 2011). 

Enligt patientsäkerhetslagen som syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom 

hälso- och sjukvården, är det vårdgivarens ansvar och skyldighet att bedriva 

systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS 2010:659, ). 

En organisationsförändring som leder till förbättring av patientsäkerheten är en 

långsam process och sker gradvis.  Från medvetenhet skapas instruktioner, övningar 

planeras och genomförs vilket leder till förbättring av rutiner (Kirschbaum, Rask, 

Brennan, Phelan, & Fortner, 2012). Skapande av standardiserade checklistor inom 

intensivvård och akutvård utgör ett betydande steg för att reducera antalet kritiska 

händelser (Fanara et al., 2010). 

Tidigare forskning som studerat klimat, kultur och kommunikation genom 

tvärvetenskaplig träning och instruktion, visar betydelsen av en öppen 

kommunikation i teamet, vilket gynnar patientsäkerheten och minskar risken för 
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misstag. Säkerheten stärks ytterligare genom att teammedlemmarna uppträder 

respektfullt, både vad gäller beteende och språkligt bemötande (Kirschbaum et al., 

2012). Lärtillfället genom simuleringsövning som sker på dockor lämnar utrymme 

för misstag och upprepade repetitioner utan att äventyra patientsäkerheten (Freeth et 

al., 2009; Lewis, Strachan, & Smith, 2012). Vidare kan avancerade undersökningar 

och moment utföras som till exempel, intubation och fiberoptisk bronkoskopi, utan 

risk att tillfoga patienten skada (Okuda et al., 2009). Efter genomförd övning 

gällande krishantering, efter ett koncept från flyget, bland anestesipersonal ansåg 

60% att de kommer arbeta mera säkert som ett resultat av den genomgångna 

simuleringsövningen (Lighthall et al., 2003). 

Kritiska situationer inom akutsjukvård  

En kritisk situation kan beskrivas som en faktisk eller påstådd händelse eller situation 

som skapar en betydande risk för väsentlig eller allvarlig skada av den fysiska eller 

psykiska hälsan, säkerheten eller välbefinnandet (Department of human services, 

Medical services division, 2008).  

Inom intensivvård behöver patienten transporteras till och från avdelningen för att 

genomgå olika ingrepp eller undersökningar i diagnostiskt syfte, som inte kan utföras 

på intensivvårdsavdelningen (Fanara et al., 2010; Warren et al., 2004). Ett flertal 

studier visar att de intrahospitala transporterna är förenade med potentiella risker 

(Beckmann et al., 2004; Fanara et al., 2010; Voigt et al., 2009; Warren et al., 2004).  

De flesta kritiska situationerna handlar om ventilationsutrustningen med felaktiga 

inställningar, obstruktion, ofrivillig extubering, felplacering eller rubbning av 

konstgjord luftväg, otillräckliga syrgasreserver (Beckmann et al., 2004; Lahner et al., 

2007).  Forskning visar att uppkomsten av vissa incidenter beror på den mänskliga 

faktorn till exempel på grund av bristande övervakning eftersom teamet inte har 

tillräcklig erfarenhet (Beckmann et al., 2004; Lighthall et al., 2003). I en 

reviewartikel framkommer att 54 % av kritiska situationer beror på den mänskliga 

faktorn (Beckmann et al., 2004). Kvalificerad utbildad personal är en viktig faktor 

för att minska uppkomsten av incidenter vid intrahospitala transporter (Beckmann et 

al., 2004; Shirley & Bion, 2004). Simuleringsövning med informanter ur olika 

yrkeskategorier är ett användbart verktyg för att öka icke-tekniska färdigheter såsom 

kommunikation, ledarskap och interaktion i teamet (Freeth et al., 2009; Lewis et al., 

2012; Lighthall et al., 2003).  

Simuleringsövningar  

Målet med simuleringsövningar är att kopiera riktiga händelser och utföra simulerade 

övningar samt att kunna bedöma och utvärdera händelsen. Simuleringsövningar visar 

på signifikant bättre resultat än via traditionella föreläsningar och problembaserat 

lärande (Okuda et al., 2009). Simuleringsdockor började utvecklas på 50- talet, den 

första var rescue – Annie. Tio år senare utvecklades första datorstyrda patientdockan. 

Idén med detta var att den skulle användas i gruppträning och i syfte att öka 

patientsäkerheten. Idag är dockorna högteknologiska och kan simuleras till att 

uppvisa de flesta patofysiologiska tillstånd (Okuda et al., 2009). 

Simuleringsövningar har visat sig vara effektiva i lärandet gällande baskunskaper, 

klinisk kunskap, tillvägagångssätt, samarbete och kommunikation lika väl som 

lärandet av bedömning (Okuda et al., 2009). Det handlar också om att utveckla 

förmågan att bedöma en kritisk situation för att identifiera allvarliga tillstånd som är 
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sällan förekommande, men viktiga att bemästra när en sådan uppstår (Lamb, 2007; 

Okuda et al., 2009). 

Simuleringsövning av specifika tillstånd visar på signifikant förbättring gällande 

skicklighet och kunskap även 14 månader efter övningen (Okuda et al., 2009). Det 

framkom även att simuleringsövning är ett effektivt verktyg för att erhålla, men även 

bevara kunskap och borde upprepas varje halvår (Lighthall et al., 2003). 

Simuleringsövningar inom sjukvården blir mer förekommande och populära (Freeth 

et al., 2009) och är här för att stanna (Okuda et al., 2009). 

Ett optimalt fungerande team beskrivs som en social enhet där deltagarna använder 

sig av varandras kunskap, färdigheter, attityder och mål för att nå en hög kvalitet i 

teamarbetet (Lewis et al., 2012). Deltagarna i simuleringsövningar upplevde att de 

lärde sig mycket av varandra då de övade på ovana situationer. Två hot mot ett 

fungerande teamarbete i grupperna framträdde under övningarna. Det ena var 

gällande gruppens sammansättning, där frånvaro av en specifik yrkeskategori 

skapade irritation över att deltagandet inte prioriterades och på så sätt ställde sin 

kunskap till förfogande. Det andra hotet som framträdde var om det fanns spänningar 

mellan deltagarna i gruppen sen tidigare, vilket resulterade i sämre teamarbete och 

resultat. De upplevde även att det var positivt med en icke deltagande observatör då 

denne lyfte fram aspekter under debriefingen som de själva inte uppfattade. 

Observatören kunde också få en insikt och ökad förståelse hur mindre erfarna 

kollegor löste olika situationer (Freeth et al., 2009). 

Kommunikation och samarbete 

Ett flertal artiklar beskriver vikten av samarbete och kommunikation i teamet för att 

öka patientsäkerheten (Capella et al., 2010; Freeth et al., 2009; Lewis et al., 2012). 

Tidigare forskning har visat att en av de största grundorsakerna till misstag inom 

vården sker på grund av bristfällig kommunikation (Capella et al., 2010). 

Vikten av samarbete och ledarskap är viktiga i kritiska situationer likväl som inom 

många andra områden (Okuda et al., 2009). Icke tekniska- eller beteendeaspekter, 

såsom ledarskap, kommunikation och förväntningar har betydelse för gruppens 

prestation (Ottestad, Boulet, & Lighthall, 2007). Flera studier belyser den positiva 

effekten på kommunikation och samarbete vilket erhålls genom simuleringsövningar 

(Okuda et al., 2009). Simuleringsövningen resulterade även i ökad självförtroende 

och att individen lättare kunde identifiera nödvändiga egenskaper för att leda ett team 

(Lewis et al., 2012).  

Informanter i simuleringsövningar berättar att de erhöll ny kunskap och insikt 

beträffande ledarskap och kommunikation i kritiska situationer. 

Simuleringsövningarna stärkte även relationerna inom teamet vilket ledde till en 

ökad respekt för de olika rollerna. De såg situationen utifrån andras synvinkel och 

uppskattade de olika sätt den hanterades på samt fördelarna med att arbeta mot ett 

gemensamt mål (Freeth et al., 2009; Lewis et al., 2012). Fullskalesimulering är ett 

idealiskt verktyg att utveckla färdigheter i den interpersonella kommunikationen och 

sammarbete (Capella et al., 2010; Okuda et al., 2009). Det visade signifikant 

förbättring när man jämförde resultat före och efter simuleringsövning gällande 

ledarskap, förmåga att överblicka situationen, ömsesidigt stöd i teamet samt 

kommunikation (Capella et al., 2010; Lewis et al., 2012).   
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Social lärandeteori 

Wengers lärandeteori ”Communities of practice” är en social lärandeteori. Teorin 

beskriver olika gruppbildningar som vi alla är delaktiga i. Oavsett när eller var, deltar 

vi i flera grupper t ex på arbetet, i skolan, i hemmet eller fritidsaktiviteter. De finns 

överallt och ändras i takt med de val vi gör i livet. 

Lärandet uppstår genom att varje deltagare är med och bidrar med sin del, vilket 

formar och utvecklar vår identitet. Samtidigt påverkar och reglerar miljön tillgångar 

och begränsningar, beroende på den kultur, de vanor och de attityder som råder inom 

den specifika ”Community of practice” (praktikgemenskap). Deltagandet i ett 

arbetsteam, innebär både ett slags praktiskt handlande och någon form av tillhörighet 

och gemenskap. Detta formar vad vi gör, vilka vi är samt hur vi uppfattar det vi gör. 

Med vår nya erfarenhet sker ett lärande vilket är meningsskapande. Genom de fyra 

centrala huvudkomponenterna; praktik, gemenskap, identitet och mening som ingår i 

Wengers lärandeteori, uppstår lärandet. I figur 1 synliggörs de olika komponenterna 

och hur de interagerar med varandra, vilket resulterar i mening och kontext (Wenger, 

1998).  

 

Simuleringsövning gällande kritiska situationer kan stärka ett team genom att man 

har ett gemensamt mål, ett gemensamt intresse och teamet fördjupar sin kunskap på 

området. Detta påverkar även de sociala processerna i en ”Community of practice”, 

som får en positiv utveckling när ett team interagerar löpande (Wenger et al., 2002).  

Genom erfarenhetsutbyte kan individen identifiera nya tillgångar hos sig själv och 

utveckla sin problemlösningsförmåga. Detta sker både på individ- och gruppnivå 

(White, 2010). Såväl den professionella som den sociala interaktionen i teamet har 

betydelse för hur väl teamet lyckas med sitt uppdrag. Högre nivå av dialog och 

sammanhang i teamet resulterar i ett mer aktivt deltagande, vilket även ger en större 

känsla av trygghet (Thrysoe, Hounsgaard, Dohn, & Wagner, 2012). I en studie 
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framkommer även att kreativitetsnivån i teamet ökar och leder till ökad kunskap 

(Andrew, Tolson, & Ferguson, 2008).  

Personalens upplevelse av simuleringsövning 

Upplevelsen från deltagarna efter traumasimulering visade på tillfredsställelse över 

den nya kunskapen, erfarenheten och träningen. De var även positiva till metoden 

simulering som sådan och de ansåg att simuleringsövningen var tillräckligt realistisk 

(Kim, Reibling, & Denmark, 2012). Genom simuleringsövningar erhålls högre grad 

av självförtroende och mycket bättre förståelse för de egenskaper som krävs för att 

bemästra komplexa situationer (Lewis et al., 2012). Deltagarna blev även medvetna 

om områden inom sin profession som de upplevde som bristfälliga och behövde lära 

sig mer om. Det framkom att simuleringsövning är användbart för att lära ut 

kunskaper både på grund- och avancerad nivå (Lighthall et al., 2003). 

Debriefing  

Debriefing är något längre samtal än avlastande samtal och debriefing är alltjämt 

vanligast efter utbildningar inom sjukvården, men är även användbar som 

inlärningsverktyg genom teamets hela livslängd. Den är till för att ge individer som 

deltagit i övningar möjligheter att diskutera och reflektera, både individens och 

teamets prestationsförmåga, vad som gick fel samt för att kunna utveckla en strategi 

som kan användas vid liknande händelser (Salas et al., 2008). Att kunna reflektera 

över hur situationer hanteras är viktigt men ges inte alltid möjlighet till i den kliniska 

verkligheten (Freeth et al., 2009). Syftet med debriefing är att individen efteråt inte 

skall känna sig ensamt ansvarig för situationens framgång eller misslyckande (Salas 

et al., 2008). 

En av de viktigaste delarna i erfarenhetsbaserad utbildning är debriefing. I 

traditionell undervisning är det svårare att genomföra än i simuleringsövningar. Vid 

jämförelse mellan grupper, med eller utan debriefing, visas signifikant bättre resultat 

angående den interpersonella kommunikationen samt i hur de löser sin uppgift inom 

debriefinggruppen (Okuda et al., 2009).  

Vid kritiska och stressiga händelser är det viktigt att tänka klart för att hålla en hög 

patientsäkerhet. För att klara av detta måste teamen tränas enhetligt, supportas och 

utvecklas i teambildning av handledare som är väl införstådd i det kliniska arbetet 

och förstår de problem som teamet ställs inför. Det är viktigt att handledarna ger 

konstruktiv återkoppling till deltagarna. Detta leder till delad förståelse för varandra 

vilket visat positiva effekter på utveckling och teamförbättring (Salas et al., 2008).  

Därefter bör det noggrant granskas vad som hände, varför, hur och vad det 

resulterade i. Slutligen bör teamet ledas till att komma till rätta med det som hände, 

varför och hur. Alltså låta teamet själva komma på vad som gjordes, vilka beslut som 

togs, saker som kunde gjorts annorlunda samt vad som behövs för att klara av detta 

och fram för allt vad som gick bra (Salas et al., 2008). 
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Metod 

Design 

För att uppnå syftet med studien, valdes en kvalitativ induktiv ansats med intervjuer. 

Intervju som metod används då syftet är att erhålla kunskap om fenomen som inte 

kan observeras, såsom känslor, tankar, avsikter eller ett beteende som ägt rum 

tidigare. Kvalitativ metod med intervjuer gör det möjligt att betrakta något ur någon 

annans perspektiv, som intervjuaren utgår ifrån är meningsfull, viktig kunskap och 

unik (Patton, 2002).  

Induktiv innehållsanalys används för att skildra intervjudeltagarnas upplevelser eller 

handlingar som är skrivna eller finns i outtalade meningar och då tidigare forskning 

om ämnet är bristfällig (Elo & Kyngas, 2008; Hsieh & Shannon, 2005; Patton, 

2002). Konventionell innehållsanalys enligt (Hsieh & Shannon, 2005) har använts 

vilket är lämpligt när ett fenomen ska studeras utifrån insamlad textmassa som i 

föreliggande studie för att beskriva vad en simuleringsövning innebär för 

intensivvårdspersonal att bemästra en kritisk situation. Genom kodning av insamlad 

data, synliggörs skillnader och likheter som sedan kategoriseras (Hsieh & Shannon, 

2005). 

Kontext 

Studien gjordes på uppdrag av en utbildningsavdelning på ett universitetssjukhus i 

sydöstra Sverige. Författarna är legitimerade sjuksköterskor och läser 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. Författarna har 

mångårig yrkeserfarenhet från sjukvård på annan ort än den där studien gjordes och 

känner därför inte informanterna. 

Studien bygger på en fullskalesimulering där simuleringen konstruerades i verklig 

miljö, med all den utrustning som krävdes för situationen och ägde rum november-

december 2011. Personalen skulle transportera en patient från 

intensivvårdsavdelning till röntgenavdelningen och blev stående i en hiss som 

stannade mellan två våningsplan. Simuleringsövningen pågick i cirka en timme och 

efterföljdes av en genomgång. Personalen som deltog i övningarna bestod av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Under simuleringsövningen var de hänvisade till 

den utrustning och läkemedel som tagits med vid transporten och de måste vidta 

olika åtgärder för att hålla patientens tillstånd stabilt med erforderliga medel.  Ett 

antal incidenter som inte var planerade inträffade under övningarna. I ett fall 

fungerade inte nödtelefonen och i två av åtta fall, blev det mörkt i hissen då 

nödbelysningen var trasig. De här händelserna i sig berodde på eftersatt underhåll 

och kontroll av hissarna. 

Urval  

Urvalet i studien var samtlig personal (N=28) som deltog i fullskalesimulering där en 

hiss stannade vid ett universitetssjukhus i sydöstra Sverige. Personalkategorier som 

inkluderades var undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor samt ST-läkare inom 

anestesi. Samtliga fick ett informationsbrev om studien och inbjöds att delta.  

Verksamhetschefen på berörd avdelning kontaktades via mail för godkännande av 

studien. Efter verksamhetschefens skriftliga godkännande, kontaktades informanter 

via mail där de fick information om studien. Mailadresser och namn tillhandahölls 
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från uppdragsgivarna på utbildningsavdelningen. Varje informant informerades om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska principer.  

Samtycke att delta i studien erhölls från 15 informanter, varav tre undersköterskor, 

sex intensivvårdssjuksköterskor och sex ST-läkare, dessa kontaktades av författarna 

för bokning av individuella intervjuer. Personalens erfarenhet från intensivvård 

varierade mellan två och 24 år. Fyra av informanterna arbetade inte kvar på berörd 

arbetsplats utan annan avdelning inom sjukhuset eller ett annat sjukhus. 

Efter att samtliga 15 informanter intervjuats, lästes materialet noga. Författarna 

upplevde att inget nytt uppkom angående informanternas upplevelser i 

simuleringssituationen eller nytta av övningen i verkligheten och bedömde därefter 

att materialet var tillräckligt 

Genomförande av datainsamling 

En intervjuguide (bilaga 1) skapades med utgångspunkt från studiens syfte och 

kontext med semistrukturerade frågeställningar (Kvale, & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden diskuterades med personer som är väl insatta inom ämnet för att 

motsvara studiens syfte.  

Intervjuguiden testades genom två provintervjuer, där författarna var ansvariga för 

varsin. Tillförlitlighet och användbarhet kontrollerades genom provintervjuer, för att 

undersöka om resultatet blir det samma oavsett intervjuare (Kvale, & Brinkmann, 

2009). Efter transkribering diskuterades materialet med handledaren. Det bedömdes 

vara av god kvalitet samt svarade på studiens syfte och provintervjuerna 

inkluderades i studien. Intervjuguiden behövdes sålunda inte justeras. Intervjun 

styrdes med hjälp av intervjuguiden (bilaga 2) med följdfrågor. Följdfrågornas syfte 

var att få förtydligande vid eventuella oklarheter samt att ge djup i informationen och 

som skulle kunna formuleras och anpassas till den intervjuades förmåga att förmedla 

erfarenheter och tankar (Quinn Patton 2002). Följfrågorna kunde till exempel vara; 

Vill du utveckla det du just berättade? Hur menar du? Hur tänker du nu?   

Samtliga intervjuer genomfördes mellan januari-mars 2013 och spelades in på 

diktafon vilka därefter transkriberades. Inspelning möjliggör för författaren att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet, samtidigt som ord, tonfall och 

pauser registreras (Kvale, & Brinkmann, 2009).   

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i enskilt rum under arbetstid, 

utan några störningsmoment. En informant valde att genomföra intervjun utanför 

arbetsplatsen och på ledig tid. Intervjutiden varade mellan 17 till 66 minuter, med en 

median på 33 minuter. 

Inför varje intervju upplystes informanter om studiens syfte, om varför båda 

författarna var närvarande och att eventuellt känsliga uppgifter inte kommer kunna 

härledas till enskild person eller yrkeskategori i det slutgiltiga arbetet.  

Båda författarna var närvarande vid intervjuerna och turades om att vara intervjuare 

och observatör, förutom vid en intervju då endast en av författarna deltog. Kvale och 

Brinkman (2009) lyfter fram maktsymmetrin i intervjusituationen och vikten av att 

inte informanten skall känna sig i underläge. Informanterna informerades om att en 

av författarna var ansvarig för intervjun och den andra som stöd och observatör till 

intervjuaren för att eventuellt vid behov ställa följfrågor som intervjuaren missade. 
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Dataanalys 

Analysen av intervjuerna behandlades genom en induktiv kvalitativ konventionell 

innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon. Intervjumaterialet transkriberades 

ordagrant och lästes igenom noggrant och upprepade gånger för att förstå helheten. 

Författarna valde att transkribera materialet tillsammans då båda var med på 

intervjuerna. Därefter analyserades och tolkades transkriptionerna var för sig. 

Materialet lästes ord för ord, markeringar i texten gjordes för att fånga centrala 

begrepp, intervjuguiden fanns med hela tiden under processen. Koder skapades 

direkt från data (Hsieh & Shannon, 2005). I nästa steg i processen arbetade författarna 

tillsammans och sökte konsensus i vilka koder som reflekterade mer än en aspekt. 

Författarna kom tillsammans överens om koder tills samstämmighet uppnåddes. 

Resultatet, i form av koder, reducerades sedan till ett antal betydelsebärande 

subkategorier som skulle ge en essentiell förståelse och kunskap om det som 

studerats. För att sortera ett stort antal koder är det lagom att ha mellan 10-15 

huvudgrupper. Hantering av ett stort material kan underlättas genom att forskaren 

skapar subkategorier som sedan delas upp till kategorier. Ett stort antal subkategorier 

kondenserades till färre subkategorier med gemensam innebörd och tillräckligt 

innehåll. Subkategorierna grupperades i kategorier utifrån områden som identifierats 

och namngavs (Hsieh & Shannon, 2005). 

Etiska ställningstaganden 

Varje informant informerades skriftligt via mail samt muntligt vid intervjutillfället 

om studien syfte, metod, frivillighet att medverka och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan förklaring samt att resultatet kommer behandlas med 

sekretess. Inför varje intervju betonades att ingen kommer kunna pekas ut vid 

eventuell avvikelse som kan uppfattas som negativ eller stötande. Intervjuarna 

strävade efter att skapa en miljö där informanten kände sig säker och fri att prata. 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, ska den enskilda 

människan skyddas och människovärdet respekteras (SFS 2003:460). Enligt 

Helsingforsdeklarationens senaste uppdatering 2008, ändrades definitionen av 

forskning i etikprövningslagen. Enligt denna ändring krävs ingen etikprövning för 

forskning inom högskolan på grund- eller avancerad nivå (WMA Declaration of 

Helsinki). 

Informanterna informerades om konfidentialitet genom att intervjuerna 

avidentifieras. Materialet som samlades in under studiens gång förvarades på ett 

säkert sätt för att sedan avidentifieras och ombenämnas. Efter studiens slut kommer 

allt intervjumaterial förstöras (WMA Declaration of Helsinki). 

Trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet i en kvalitativ studie används begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). En studies trovärdighet 

ökar med forskarens förmåga att så utförligt som möjligt redogöra för 

analysprocessen för läsaren (Elo & Kyngas, 2008; Patton, 2002). Läsaren får då 

möjlighet att bedöma studiens överförbarhet, det vill säga om och hur resultatet kan 

appliceras på en annan miljö (Polit & Beck, 2008). Det är även viktigt hur och vilka 

informanter som väljs ut, vilket kan påverka tillförlitligheten. Strävan är att få så stor 

variation som möjligt (Patton, 2002). 
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För att få ett stort material som är trovärdigt och svarar på studiens syfte måste 

kvalitén på intervjuguiden vara väl förberedd. Detta gjordes genom kontakt med 

personer på utvecklingsavdelningen som tillsammans med författarna skapade 

guiden. Därefter genomfördes två provintervjuer. För att testa fyndens kvalitét och 

pålitlighet granskades fynden av två sakkunniga inom intensivvård och simulering 

som metod. Trovärdigheten styrktes ytterligare genom att två av informanterna fick 

läsa och vid behov göra korrigeringar i sina transkriberade intervjuer (Hsieh & 

Shannon, 2005). Föreliggande studie genomfördes under en period av åtta veckor 

med en intervjuguide som inte förändrades över tid, för att öka pålitlighet med kort 

datainsamlingstid (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). 

Genom att inkludera samtliga informanter som deltog i simuleringsövningen; män, 

kvinnor, olika yrkeskategorier, olika åldrar och med varierande erfarenhet i den här 

studien, ökar möjligheterna att belysa området utifrån fler erfarenheter och på så vis 

öka trovärdigheten. Författarna förde intervjuerna varannan gång och varierade med 

att vara en aktiv lyssnare som kompletterade med frågor under tiden intervjuerna 

pågick som resulterade i att det blev få variationer, vilket styrker trovärdigheten. 

Båda deltog vid samtliga intervjuer utom vid en och intervjuguiden följdes noga.  

Tillförlitlighet innebär noggrannhet i forskarens ställningstagande under hela 

processen. Genom att vara konsekvent och följa intervjuguiden samt att båda 

författarna deltog ändrades inga beslut under denna process (Graneheim & Lundman, 

2004). Studiens tillvägagångssätt ska beskrivas detaljerat för att studien ska kunna 

upprepas och visa på stabilitet av resultatet samt att det är bestående över tid (Polit & 

Beck, 2008). För att uppnå stabilitet har författarna lagt vikt vid beskrivning av hur 

analysförfarandet och metoden har utförts. 

 

Analysprocessen med koder, subkatergorier, kategorier och dess samband har 

författarna försökt åskådliggöra tydligt för att öka trovärdighet och överförbarheten.  

Vid användandet av konventionell innehållsanalys finns det en risk att forskaren i 

analysprocessen inte fångar en full förståelse av kontexten (Hsieh & Shannon, 2005). 

För att minska denna risk har analysen genomförts av båda författarna, först var för 

sig sedan gemensamt.  

  

För att styrka de kategorier som framkommit utifrån textmaterialet under processen, 

har varje subkategori styrkts med citat från intervjutexten (Graneheim & Lundman, 

2004). Citaten har numrerats mellan 1-15 för att underlätta för läsaren att förstå 

intervjumaterialet i resultatet och utläsa text från orginalkällan. Detta för att visa på 

överensstämmelse till det objektiva och neutrala. Resultatet skall härledas från 

deltagare och studiesammanhang och inte att författarna har lagt till med sina egna 

förutfattade meningar eller personliga värderingar. Resultatet ska återspegla vad som 

har framkommit i intervjun (Polit & Beck, 2008).   
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Resultat  
I analysen av insamlat textmaterial identifierades nio subkategorier; känslor, realism, 

observatörens betydelse, debriefing/avlastande samtal, samarbete, individens 

behållning av simuleringsövning, faktorer som påverkar teamet, genomförda 

förändringar på avdelningen efter simuleringsövningen och agerande i verkligheten. 

De koder som synliggjordes under analysen och som samanställts under varje 

subkategori, utgör studiens resultat. Dessa nio subkategorier delades in i två 

kategorier; upplevelser av situationen och betydelsen av lärandet. Kategorierna 

beskriver vad övningen hade för inverkan både för individen och på teamet, vilket 

gjorde att huvudkategorin blev simuleringsövning (Se tabell 1).  

 

Tabell 1. Innehållsanalys av intervjuer angående simuleringsövningens innebörd för 

intensivvårdspersonal för att bemästra en kritisk situation 

Kategori Upplevelser av situationen 

Subkategori Känslor Realism Observatörens 

betydelse 

Debriefing  Samarbete 

Koder -Det var inte så 

farligt 

-Kan bara göra 

mitt bästa 

-Snurrar i tanken 

-Försöker bevara 

lugnet 

-Blir spänd 

-Blir taggad, 

stressad, bestämd 

-Adrenalin-påslag 

-Tänker inte klart 

-Blir blockerad 

-Det blev mörkt – 

svårt att se och 

kontrollera 

utrustningen 

-Trångt, hur ska 

man komma åt? 

-Mycket 

apparatur, små 

hissar 

-Man blir väldigt 

ställd 

-Jag såg saker de 

andra inte såg 

-Panik att fastna i 

en hiss- jobbigare 

än jag trodde 

-Otäckt att vara 

instängd i en hiss 

-Klart 

pedagogiskt syfte 

-Realistisk, 

välplanerad 

-Uppstressad som 

det var på riktigt 

-

Fullskalesimulerin

g ger mer 

-Även enkla 

övningar är bra 

-En docka-den 

överlever ju, 

känns lite lojt 

-Svårt att se 

allvaret då det är 

en docka 

-Det var så 

verklighetstroget 

att observatören 

försvann 

-I sin vanliga 

miljö 

-Den var 

komplicerad och 

avancerad 

-Den var 

verkligen 

verklighetstrogen 

-Relevant och 

specifik 

-Uppriggad precis 

med respirator 

och sprutpumpar 

-Agerade som det 

var en riktig 

patient 

-hemlighållas så 

nästa grupp inte 

vet vad man ska 

göra  

-Observatören såg 

saker som vi inte 

såg 

-Ledde oss in i 

övningen 

-Har en 

övergripande roll 

- Var ett stort stöd 

-Observatören 

styrde så det blev 

realistiskt 

-Observatören gav 

tips och idéer 

-Observatören 

berättade att jag 

inte lyssnade 

 

-Repetition 

-Får ventilera 

sina tankar och 

upplevelser 

-Vad vi gjorde, 

kunde ha gjort 

och borde ha 

tänkt på 

-Vad hände och 

varför 

-Fick reda på 

vad alla hade 

upplevt 

-Diskuterade 

bra-dåligt samt 

vad som kan 

förbättras, göras 

annorlunda 

-Nya idéer 

kommer fram 

-Lär sig av 

andras 

erfarenhet och 

misstag 

-Delgavs 

erfarenhet från 

andra övningar 

-Hur andra 

tänker 

-Man ser 

helheten 

-Fick 

bekräftelse 

-Utan 

återkoppling 

kan man göra 

felaktiga saker 

utan att få reda 

på det 

 

-Hjälpte 

varandra 

-Samarbetet 

fungerade när 

vi började 

lyssna på 

varandra 

-Fick bra koll 

tillsammans 

-Funderar 

tillsammans 

-Vi försökte 

alla, pratade 

och hade en 

dialog 

-Vi delade på 

ledarrollen 

-Det var en icke 

hierarkisk 

situation 

-Sjuksköterskan 

styrde doktorn 

-Samverkan om 

ledarskapet, 

sjuksköterskan 

leder med 

läkaren 

närvarande, 

relaterat till 

erfarenhet 

-Det var 

teamwork 

-Prata högt och 

hjälpas åt 

-Stödjer sig på 

varandras 

kunskap 

-Räknade ihop 
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Fortsättning på tabell 1. Innehållsanalys av intervjuer angående simuleringsövningens 

innebörd för intensivvårdspersonal för att bemästra en kritisk situation 

Kategori Betydelsen av lärandet 

Subkategori Individens 

behållning av 

simuleringsövning 

Faktorer som 

påverkar teamet 

Genomförda 

förändringar på 

avdelningen efter 

simuleringsövning 

Agerande i 

verkligheten 

 

Koder -Tänka i alternativa 

banor 

-Jobba ihop en 

strategi 

-Vilka läkemedel 

som ska prioriteras 

-Man kan 

improvisera 

-Att man kan 

återanvända sprutor 

-Ger rutin 

-Att det finns 

ljuskälla i 

laryngoskopet 

-Säkrare roll i skarpt 

läge 

-Övning behövs mer 

när man är ny än om 

man har jobbat i 30 

år 

 -Stötta och leda 

mindre erfarna 

-Ökad egen 

personkännedom 

-Ökad trygghet 

-Större beredskap 

-Mer noggrann 

-Sätter sig i 

ryggmärgen 

 

-Mer samarbete 

med andra aktörer 

är bra 

-Vi kan bli bättre 

på teamarbete 

-Effektivare team 

kräver mindre folk 

-Dela upp sig, 

organisera sig för 

att klara uppgiften 

-Det är 

kommunikationen 

det brister på 

-Övar ihop 

-Mycket hände 

samtidigt, viktigt 

att ha en ledare då 

-Känner personen 

och vet hur den 

reagerar 

-Små team- mer 

tydliga roller, 

mindre 

kommunikationspr

oblem 

-Inte för många 

runt patienten, ska 

vara tydligt vem 

man jobbar mot 

 

 

-Omvandlingstabell 

för att beräkna hur 

mycket syrgas det 

finns i tuberna 

-Bärbar telefon som 

kan tas med vid 

intrahospitala 

transporter 

-Ficklampa placerad 

på transportvagnen 

-Checklista inför 

transporter  

-Ändrade om i 

hissarna 

 

-Det stora 

strömavbrottet 

fick mig att 

tänka på 

hissimuleringe

n.  

-Formeln för 

hur man 

räknar ut 

syrgasmängde

n har satt sig i 

alla fall. 

 

 

Kritisk situation 

I resultatet framkom även vad informanterna anser att en kritisk situation är. Den 

kategorin lyftes ur sitt sammanhang då den inte speglar simuleringsövningens effekt, 

utan mer konkret vad begreppet står för. Enligt intensivvårdspersonal är en kritisk 

situation när det händer något allvarligt utöver det vanliga och det innebär en direkt 

fara för patientens liv. Det gäller då att agera inom några sekunder för att patienten 

inte ska skadas eller avlida. Enligt informanterna kan en kritisk situation till exempel 

bero på att det inte finns tillräckliga resurser, en kritisk luftväg, hjärtstopp eller att 

den inträffar utanför IVA, där resurserna är begränsade. 

 

Upplevelser av situationen 

Den här kategorin beskriver vad informanterna upplevde i samband med 

simuleringsövningen och består av fem subkategorier. Informanterna blev väldigt 

medvetna om situationen, där en del började prata tillsammans och en del var för sig. 

Andra blev tysta och började tänka mer, en del kom på lösningar som ingen annan 

tänkte på och vissa blev helt paralyserade och visste inte hur de skulle börja och fick 
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fråga observatören som då gav tips och idéer om hur de kunde tänka. De var 

verkligen utlämnade och tvungna att samarbeta i situationen, vilket visar sig vara en 

viktig del som det reflekterats mycket om. De upplevelser som informanterna delgav 

under intervjuerna vittnar om hur den här simuleringsövningen verkligen har 

påverkat dem och att de förstår helheten och kan dra paralleller av detta i sina 

yrkesroller. 

 

Känslor 

Genom att verkligen stanna hissen i verkligheten, väcktes många känslor till liv. 

Känslorna som uppstod var både negativa och positiva, men framförallt var 

känslorna knutna till verkligheten, vilket belyser informanternas engagemang i 

situationen. De allra flesta hade aldrig fastnat i en hiss tidigare och visste inte hur de 

skulle reagera. Några hade tänkt tanken tidigare och funderat över vad som kan göras 

i en sådan situation, men för de flesta blev det en ny erfarenhet som de skulle klara 

av och bemästra. Frågor om hur lång tid det tar innan de får hjälp och vad som 

händer när larmknappen trycks in, var vanliga och påverkade känslorna när de blev 

medvetna om att det tar längre tid än de hade trott. Resultatet av känslorna mynnar ut 

i två företeelser; hur stressen påverkat informanterna samt deras bedömning av den 

tillfälliga arbetsmiljön. I den första företeelsen beskriver informanterna positiv stress 

som att en del får adrenalinpåslag, blir bestämda och taggade medan andra inte kan 

tänka klart, blir blockerade och blir väldigt ställda.  

 

”Även att det är en övning får man adrenalinpåslag och man kanske 

inte tänker klart som man ska…” (intervju 9) 

 

Flera informanter beskrev att känslan för att få panik över att fastna i en hiss var mer 

påfrestande än vad de trodde medan andra inte tyckte att det var så farligt som de 

hade föreställt sig. Genom att vara medveten om sina reaktioner i olika sammanhang 

kan det ge en större säkerhet i situationen och fokusering på arbetsuppgiften kommer 

vara det primära, vilket påverkar patientsäkerheten.    

 

”För det första så har jag nog innan alltid tyckt att det, eller att den 

känslan av att det skulle inte va så speciellt kul å fastna i en hiss med 

en patient, en dålig patient. Men jag kände att det är helt okej å göra 

det…” (intervju 5)  

 

Den andra företeelsen av känslorna är kopplade till den faktiska arbetsmiljön, där 

informanterna beskriver svårigheter med att kontrollera utrustningen på grund av 

mörkret, litet utrymme som gjorde det svårt att komma åt samt mycket apparatur som 

skulle få plats i en liten hiss. De blev även medvetna om hur varmt det blev inne i 

hissen efter ett tag.  

 

Samarbete 

Betydelsen av samarbete var tydlig och det löstes på flera olika sett. Det framkom 

tydligt att alla behövdes i teamet och att allas kompetens var avgörande för utgången. 

I situationen arbetade samtliga mot samma mål, inga andra hjälpmedel än det de 

hade med sig kunde användas och ingen utifrån med mer kunskap kunde heller 

komma dit. Informanterna beskriver hur de hjälpte varandra genom att de pratade, 

tänkte, räknade och styrde varandra tillsammans. Ett tydligt exempel, är uträkning av 

syrgasen, där informanterna är vana vid att det finns obegränsat med syrgas på 
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avdelningen och att det inte tar så lång tid att transportera patienten. Det innebar att 

den som visste mest, oavsett utbildning, fick berätta hur det skulle räknas ut till de 

övriga som sedan kunde lösas tillsammans. Då de i vardagen arbetar med olika 

moment är de olika skickliga inom olika områden.  

 

”Men vi stod med ganska lite erfarenhet och kunskap alla, så vi 

verkligen pusslade ihop vad vi hade…” (intervju 4) 

 

Kommunikationen lyftes fram som en förutsättning för att lyckas med samarbetet 

och resulterade i att informanterna kunde diskutera fram olika alternativ och ta 

gemensamma beslut.  

När det var brist på förståelse för varandra och när informanterna inte lyssnade på 

varandra blev det svårt att samarbeta. 

 

”vi förstod nog inte varann i början och lyssnade nog inte heller på 

varann, så att vi …skratt… vi skrek nog lite olika saker, tror jag, 

eller aa… så att så det blev nog lite rörigt först där, tror jag. Men 

sen… så kom vi överens och började o lyssna och förstå varann lite 

bättre…” (intervju 15)  

 

Vissa informanter berättar att det förväntas av dem att ta en tydlig ledarroll. Men att 

det skulle vara så var inte helt klart i alla grupper. Det som behövdes var erfarenhet 

och goda ledarerfarenheter. I och med detta försvann den traditionella hierarkin i 

vissa grupper och informella ledare trädde fram som tog rollen. Informanterna lyfte 

även fram att det var viktigt att ha en dialog och ge råd till den som leder för att 

stötta dem genom arbetet.  

 

Grad av realism 

Att simuleringsövningar ska vara så realistiska som möjligt är genomgående i 

intervjuerna. Jämförelse gjordes mot HLR- övningar som kan upplevas som tråkiga 

och inte verklighetsanpassade. Upplevelsen är att simuleringsövningar ska vara så 

realistiska och avancerade som möjligt för att skapa den rätta inställningen och 

agerandet hos deltagarna. Flera informanter jämför känslan från andra 

övningssammanhang med den aktuella simuleringsövningen och erfor att trots olika 

faktorer, som till exempel dockan, blev upplevelsen tillräckligt verklighetstrogen och 

de agerade som att det var på riktigt. Informanterna påtalade även att det blev så pass 

realistiskt att observatören försvann i bakgrunden då han periodvis var inaktiv och 

endast observerade.  

  

”Men det här i hissen, där var det allvar från början, vi tog det på 

allvar allihopa. Ja vi var fokuserade, vi tog oss an uppgiften som 

det var en patient…” (intervju 3)   

 

Orealismen i övningen beskrevs såsom att det var svårt att se allvaret när patienten är 

en docka då de ändå vet att dockan överlever, trots allt. Genom att ha samtlig 

utrustning kopplad till dockan som i verkligheten, som sprutpumpar, respirator och 

övervakningsutrustning är det lättare att agera genom att se värden och inte behöva 

fråga sig fram hela tiden. Även skådespelare ansågs kunna tillföra övningar realism, 

men då när kommunikation och delaktighet var i fokus.  
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”Men här var det ju uppriggat precis, det enda som inte var riktigt 

var ju patienten för det låg en docka i sängen. Men annars hade vi 

ju liksom, det var ju sprutpumpar, respirator och det var allting…” 

(intervju 3) 

 

Andra synpunkter som framkommer är att övningen var genomtänkt och strukturerad 

och ägde rum i den naturliga miljön och därför var det verklighetstroget och lätt att ta 

situationen på allvar. Även samövning med andra aktörer gjorde att simuleringen 

blev realistisk. De fick trycka på larmknappen i hissen och invänta svar på riktigt. Då 

fick de även reda på hur lång tid det skulle ta innan de kunde komma ut därifrån. 

 

Observatörens betydelse  

I intervjuformuläret ställdes inga direkta frågor om observatörens roll men vid bland 

annat frågan om debriefing lyfte informanterna fram observatören som en betydande 

person och betonade att denne bland annat hade varit ett stort stöd under 

simuleringsövningen. De menade på att observatören hade en övergripande roll som 

kunde ge  tips och idéer samt styrde så att det blev realistiskt. Observatören såg även 

saker som informanterna inte uppfattade och kunde då leda dem vidare i övningen så 

det fortsättningsvis skulle bli så realistiskt som möjligt. Informanterna insåg även 

vilket arbete som låg bakom men betonar vikten av detta för att det ska bli bra.   

 

”Man blir ju uppstressad eller uppjagad som det skulle va en riktig 

patient, det gör man ju liksom för xx står ju där och hejar 

på…skratt…och säger vad tänker du på nu, hur gör du nu och såna 

där saker…” (intervju 2) 

 

Debriefing   

Flera av informanterna uppgav att de inte kommer ihåg debriefingen eftersom det 

hade gått så lång tid sedan det hände. Genom att gå igenom scenariot en gång till 

under intervjun var det dock flera som erinrade sig om tillfället.  

 

Det påpekades att debriefingen var ett värdefullt moment som sydde ihop 

informanternas erfarenheter och hade en utvecklande effekt både på individ- och 

gruppnivå. De beskrev också att helheten av övningen blev tydlig. Genom debriefing 

kunde informanterna även reflektera över sitt eget handlande om varför de hade gjort 

si eller så. De fick också ventilera sina tankar och upplevelser samt diskutera vad det 

var som hände och varför det blev så. Informanterna diskuterade även vad som var 

bra och dåligt med varandra samt vad som kan förbättras och göras annorlunda vid 

liknande händelser. 

 

”jag ger ordinationer som jag inte förstår varför de inte görs, men 

då säger personen att jag var helt upptagen med att dra upp det 

här, hade ingen chans att lyssna på vad du sa, därför hände det här 

och det här…få en större förståelse varför saker sker eller inte 

sker. Eller hur jag uppfattas av andra…”( intervju 8) 

 

Genom att lyssna på övriga informanter fick de ta del av flera olika perspektiv, vilket 

ledde till en ökad förståelse för varandras agerande. Det innebar även att 

informanterna fick reda på vad de andra tyckte om dem och deras agerande. Detta 

kan i sig leda till bättre kommunikation då medvetenheten ökar för olika sätt att 
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handla i situationen.  Debriefingen var ett betydelsefullt verktyg som bidrog till att 

nya idéer och lösningar växte fram. En informant ansåg att utan debriefing kan 

felaktigheter göras, utan att få reda på det. 

 

”det var ett bra tillfälle att få reda på hur andra upplever en själv, 

man har ju sånt tunnelseende i såna situationer” (intervju 7). 

 

Då simuleringsövningen var väldigt annorlunda och svårigheter uppstod som de inte 

hade utsatts för tidigare var det oerhört nyttigt att höra av observatören hur de andra 

grupperna hade löst problemen som uppstod. Observatören gav också sin upplevelse 

av övningen och återkoppling till individerna där denne bland annat påpekade att 

informanter inte alltid lyssnade på varandra. Informanterna betonar vikten av att lära 

sig av andras misstag som en viktig del.   

Betydelsen av lärandet 

Kategorin beskriver betydelsen av simuleringsövningen som ett lärtillfälle för 

individen och teamet. Flera strukturer och medvetenhet om hur kritiska situationer 

kan förekommas och hur förberedelser bör vara blev tydliga i denna del. Även 

teamets struktur poängterades samt brister i systemet som blev synliga belystes. En 

av de viktigaste bitarna i den här delen är ändå informanters medvetenhet i 

verkligheten som fått dem att agera vid riktiga händelser efter simuleringsövningen.  

 

Individens behållning av simuleringsövning 

Simuleringsövningen hade flera positiva effekter för informanterna. Informanter 

påtalar att de efter simuleringsövningen fick en mental förberedelse och skapade sig 

en mental handlingsplan inför liknande situationer. Situationen som simulerades var 

ny för informanterna men genom övningen blev den specifika händelsen, att fastna 

med svårt sjuk patient i hissen, mer konkret och bilden mer tydlig och det klargjorde 

vilka förberedelser som behövs för att reda upp en sådan situation. Informanter 

uttryckte att de genom övningen kom till insikt om att de inte hade tillräcklig 

kunskap, över vilka resurser de hade i situationen. Med övningen i minnet är de mer 

medvetna om riskerna i en sådan situation och förbereder sig mer vid 

transportsituationer, tillexempel genom att alltid ha med sig telefonnummer till 

doktorn, kontrollerar att det finns syrgasluft med marginal, tillräckligt med 

läkemedel eller tar med sig lite extra material, tillexempel sprutor. De utvecklar en 

kompetens kring utrustningen som kan användas på alternativa sätt som till exempel 

att använda laryngoskop som ljuskälla och återanvända sprutor. 

 

”Det gav mig en mental förberedelse om det skulle hända. Jag fick 

en mental handlingsplan om jag skulle hamna i en sådan 

situation…” (intervju 8) 

 

”man fick ju en ordentlig tankeställare, att man är väldigt sårbar… 

så tänker jag nog till med vem jag går med också, … man måste ha 

folk som kan agera om det händer nånting… så kan jag tänka mig 

att det är fler som tänker så…”. (intervju 15) 

 

Övningen sitter kvar i minnet och skapar rutin som i sin tur ger en ökad trygghet i 

krissituationer. På individnivå beskriver informanterna att de blir säkrare i sin roll 

och lär sig om hur de själva agerar i krissituationer och därmed får ökad egen 
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personkännedom. Även en ökad kännedom om arbetskamraternas kompetens och 

deras agerande i en kritisk situation blir tydlig. Med en mental handlingsplan i 

beredskap upplever informanterna att de blir lugnare och detta leder till att den 

negativa stressen reduceras då hanteringen på plats inte blir främmande. 

Flera informanter nämnde att övningen är mer passande för nya i yrket och att de 

som jobbat i många år får en roll där de blir mer ledande och stöttande för de mindre 

erfarna. En del tyckte dock att det är viktigt att även erfarna deltar då teamets 

dynamik påverkas av samtliga i teamet och övningen leder till att även den erfarne 

åter blir mer uppmärksam och skärpt för att hantera situationen på ett bra sätt. Det 

framfördes att det var viktigt med regelbundna övningar eftersom arbetsgruppen är 

stor och personalen i teamen ofta byts ut. Återkommande övning leder till ett mer 

samspelt team.   

Faktorer som påverkar teamet 

En erfarenhet av simuleringsövningen är att små team resulterar i tydligare roller, där 

teamet fungerar bättre. När teamet begränsas till ett visst antal där alla vet sina roller, 

underlättar det kommunikationen och samarbetet blir mer effektivt. Det krävs även 

en tydlig ledare, som kan styra arbetet i teamet.  

 

”Man arbetar ju oftast bättre om man är några få runt patienten och det kanske är 

en verkan av att vi har jobbat med tänkta akuta situationer...” (intervju 9) 

 

Flera informanter uttryckte vikten av att öva med de kollegor som i vanliga fall 

arbetar på den egna enheten. Men resultatet efter övningen visar även på ett bättre 

samarbete i skarpt läge, med de personer som hade deltagit i övningen men inte 

arbetat på enheten tidigare. Genom övning erhålls större kännedom om varandra, 

både nya och gamla kollegor. 

 

”Fast nu har jag jobbat med dom efteråt och det kan man nog säga 

att det har kommit nåt positivt av övningen, för det känns som vi 

lättare samarbetar direkt efter. Så den gjorde att man blev mer 

samarbetad...” (intervju 14) 

 

En effekt av simuleringsövningen var att ett flertal blev varse andra aktörer som de är 

beroende av, tillexempel hur lång inställelsetid personal från hissbolaget hade och 

huruvida nödbelysning finns att tillgå. Informanterna är överens om att nyckeln för 

att lyckas i en krissituation är kommunikationen, ett bra samarbete och ett mindre 

team. 

 

Genomförda förändringar på avdelningen efter simuleringsövningen 

Simuleringsövningen ledde även till att ett antal brister blev synliga och kunde 

åtgärdas med enkla medel. Det upprättades bland annat en checklista inför 

transporter, omvandlingstabell för att beräkna hur mycket syrgas det finns i tuberna, 

ficklampa som ska finnas placerad på transportvagnen och en bärbar telefon ska tas 

med vid intrahospitala transporter. 

 

”Nu har ju avdelningen efter den här övningen också en telefon, 

som man kan ta med sig när man går till röntgen eller transporter, 

en annan sak som kom fram också, var väl ficklampor, att man 

kollar att det finns på transportvagnen…”(intervju 14) 
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Agerande i verkligheten 

Informanter har direkt kunnat påvisa nyttan av simuleringsövningen där de 

reflekterat och agerat i verkliga händelser. Informanter beskriver att de inför 

patienttransport till exempel har konfererat ytterligare en gång med ansvarig läkare, 

innan de gav sig iväg med patienten, eftersom de var medvetna om riskerna, som ett 

resultat av simuleringsövningen. På samma sätt beskriver de en situation med patient 

i ambulans, där läkaren bedömde risken för komplikationer vara för stor och personal 

återvände med patienten till IVA, för att ytterligare optimera patientens tillstånd och 

på så sätt minska riskerna för komplikationer under transport. 

 

”Vi hade ju faktiskt ett stort strömavbrott, som inte gick att 

åtgärda, så det hade kunnat hända att man stannat i en hiss…. Jag 

hamnade på klinfys när det hände. Det första jag gör, andra 

gången… när jag trodde att strömmen inte återvänder… i fem eller 

tio minuter… då springer jag faktiskt iväg från klinfys till IVA. För 

då tänker jag faktiskt, där kan det va en brist hos dom, just nu…” 

(intervju 13) 

 

”det var ett strömavbrott på xx i början av året och då 

transporterade vi en patient från operation till NIVA, och då stod vi 

och tittade på tuberna och funderade lite och hade med mig sedan 

simuleringen och extra viktigt då jag hade med mig en ST-läkare, 

som jag kunde lära ut och informera, Så jag förberedde mig, det 

hade kunnat hända. Det var ändå ett uppvaknande…” (intervju 5) 

 

Informanter berättar om erfarenheter där de reflekterat under moment som skulle 

kunna leda till en kritisk situation och då förberett sig genom att till exempel räkna ut 

hur mycket syrgas de hade och om det skulle räcka, som ett resultat av erfarenhet 

från simuleringsövning. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Studiens informanter redogjorde för sina upplevelser och iakttagelser under 

simuleringsövningen vilka grupperades enligt följande; upplevelser i situationen och 

betydelsen av lärandet. 

I resultatet inom kategorin känslor, har upplevelsen dels handlat om hur stressen över 

att fastna i en hiss påverkat informanterna och dels om deras bedömning av den 

tillfälliga arbetsmiljön. Arbetsmiljön var trång med mycket apparatur och det var 

svårt att komma åt överallt. Informanterna var inte beredda på att 

simuleringsövningen skulle äga rum i form av ett hisstopp i verkligheten, vilket 

resulterade i att de blev tvungna att även hantera olika känslor som var direkt 

relaterade till situationen att vara fast i hissen. Situationen blev realistisk och gav ett 

stresspåslag hos många. Norris & Lockey (2012) belyser betydelsen som ett 

lärtillfälle över att bli utsatta av olika typer av stress som till exempel över att 

befinna sig i ett litet utrymme eller obehagliga känslor som uppstår av att sitta fast i 

en hiss. Det visar sig kunna påverka prestationen hos personalen genom att orsaka 

obeslutsamhet i det praktiska handlandet och ineffektivitet. Genom att ha utsatts för 

den här sortens stress i övningssammanhang vet informanterna hur de reagerade och 

behöver inte fokusera på det vid en liknande händelse i verkligheten.  

Samarbetet fungerade olika bra vid simuleringstillfället. Informanterna lyfte fram att 

det var viktigt att ha en dialog och ge råd till den som leder. Den traditionella 

hierarkin försvann i vissa grupper och informella ledare trädde fram beroende på 

erfarenhet och ledaregenskaper. När samarbetet inte fungerade bra berodde det på att 

kommunikationen var bristfällig och informanterna inte lyssnade på varandra. 

Kommunikationen framkom som ett viktigt verktyg för att lyckas med 

genomförandet. Detta nämns även i Capella (2010) att en av de största 

grundorsakerna till misstag inom vården sker på grund av bristfällig kommunikation. 

Ett bra samarbete åskådliggjorde informanterna genom att diskutera fram olika 

alternativ och ta gemensamma beslut. Detta tydliggörs ytterligare i Wengers 

lärandeteori ”Community of practise” där deltagandet i ett arbetsteam innebär ett 

slags praktiskt handlande och någon form av tillhörighet. Informanterna i ett 

arbetsteam har då ett gemensamt mål som stärker teamet och utvecklar positiva 

sociala processer vid interaktionen med de andra teammedlemmarna (Wenger, 

1998).  

Graden av realism upplevdes huvudsakligen hög, verklighetstrogen och det 

upplevdes som att det gav mer än enkla övningar och föreläsningar. Detta bekräftas i 

en review artikel där det uppvisats att simuleringsövningar visar på signifikant bättre 

resultat än traditionella föreläsningar och problembaserat lärande (Okuda et al., 

2009). Flera informanter upplevde att det var så pass verklighetstroget att de 

stundtals glömde bort observatören och blev uppstressade på riktigt. Detta kan även 

relateras till tidigare nämnd artikel som också visade på effekten av 

simuleringsövningar för att lära sig att utveckla förmågan att bedöma en kritisk 

situation för att identifiera sällan förekommande tillstånd (Okuda et al., 2009).  

Resultatet i föreliggande studie visar hur realistisk den här simuleringsövningen var 

och hur den påverkade informanterna känslomässigt på flera plan. De fick känna på 

hur det är att sitta fast i en hiss och lösa uppgiften tillsammans då ingen annan hjälp 

gick att tillgå. En annorlunda arbetsmiljö men ändå i en vardaglig händelse som inte 
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alla tänker på att det kan hända. Sjukvårdspersonal är vana att ha all utrustning och 

alla hjälpmedel runt omkring sig och att hjälp kommer snabbt om de larmar. Nu 

tvingades informanterna ta tag i situationen själva och lösa den efter bästa förmåga. 

Flera känslor beskrevs där de blev ställda av att bli stående i en hiss. Genom att 

strömmen bröts på riktigt slocknade belysningen och det blev väldigt mörkt och 

varmt i det trånga utrymmet.  Det blev tydligt hur olika alla reagerar och hur det tog 

sig i uttryck.   

Observatörens roll upplevdes som ett stort stöd, denne hade en övergripande roll och 

ledde dem in i övningen. Denne gav tips och idéer och uppfattade saker som 

informanterna själva inte var medvetna om, till exempel att vissa inte lyssnade på 

varandra. Detta belyser också en studie där informanterna ansåg det vara positivt 

med en observatör som inte var deltagande och som kunde lyfta fram aspekter under 

debriefingen som informanterna själva inte uppfattade (Freeth et al., 2009). 

Informanterna kände att debriefingen var värdefull då reflektion och ventilering av 

känslor och upplevelsen tog stor plats. Det bidrog till att informanterna fick mer 

förståelse för varandras agerande och misstag kunde diskuteras för att förebygga att 

de sker igen. Okuda et al., (2009) lyfter fram betydelsen av debriefing som en av de 

viktigaste momenten då det vid en jämförelse av en grupp med och en grupp utan 

debriefing, visade på att gruppen med debriefing hade signifikant bättre resultat 

angående den interpersonella kommunikationen. Detta bekräftas av Salas et al. 

(2008)  som menar på att debriefing leder till delad förståelse för varandra vilket har 

positiva effekter på utveckling och teamförbättring. Även i tidigare forskning har det 

framkommit att det krävs fortlöpande träning, reflektion och debriefing på sin 

prestation för att skapa ett framgångsrikt team (Norris & Lockey, 2012). 

Individens behållning av simuleringsövningen påverkar arbetsteamet positivt genom 

att informanterna blev mer medvetna om riskerna, förbereder sig mer vid 

transportsituationer och lär sig att använda utrustningen på ett effektivare sätt. 

Simuleringsövningen sitter kvar i minnet och har gett en ökad trygghet inför 

krissituationer. Även andra studier visar på samma effekt, i en studie där liknande 

övning genomförts, ansåg 60 % av anestesipersonalen att de kommer att arbeta mer 

säkert till följd av övningen (Lighthall et al., 2003).   

Långtidseffekten bekräftades i en studie där simuleringsövning av specifika tillstånd 

visar på signifikant förbättring gällande skicklighet och kunskap även 14 månader 

efter övningen (Okuda et al., 2009). Resultatet i studien visar tydligt vilken positiv 

effekt och djupt intryck simuleringsövning har haft och att informanterna blivit 

skickligare på att bemästra krissituationer, tillexempel då flera informanter 

reflekterade till övningen under ett stort elavbrott på sjukhuset.  

I tidigare forskning där det utförts jämförelse mellan traditionell undervisning och 

simuleringsövning påvisades tydliga resultat, att de informanter som genomfört 

simuleringsövning uppvisade signifikant bättre resultat än de som erhållit traditionell 

undervisning (Miller, Crandall, Washington, & McLaughlin, 2012). Kategorierna 

som mättes på var bland annat samarbete, kommunikation, introduktion av ny 

personal, helhetstänkande och beslutstagande. Informanterna i föreliggande studie 

visade på att ju mindre arbetslivserfarenhet individen har desto större behållning. 

Övningen bidrar även till att uppmärksamheten ökar igen. Genom större 

riskmedvetenhet finns tendens att till exempel kollegor ”väljs” inför viss specifik 

moment som ska utföras.  
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Faktorer som påverkar teamet, upplevdes bland annat vara antalet deltagare. För att 

skapa ett effektivt team som fungerar i samarbete och kommunikation bör det inte 

vara mer aktörer än nödvändigt. Informanterna påtalade vikten av regelbundna 

övningar för att minska den negativa stressen som kan minska vid krissituationer. 

Detta bekräftas av Lighthall et al., (2003) som menar på att, för att 

simuleringsövning ska bli ett effektivt verktyg bör övningen upprepas på 

regelbunden basis. Simuleringsövning bör genomföras av fler i personalgruppen då 

personalomsättningen gör att gruppdynamiken förändras och därmed även gruppens 

samarbets- och kommunikationsförmåga. Spänningar i en grupp kan bli ett hot mot 

ett bra teamarbete, därför är det viktigt med ett gott samarbete i teamet (Freeth et al., 

2009).  

Klimatet i en organisation har också effekt på hur bra ett arbetslag kan arbeta 

eftersom klimatet i organisationen påverkar de anställdas mentala hälsa, deras 

yrkesmässiga prestation och yrkesmässiga stress, som kan ta sig uttryck i ökad 

distraktion, irritabilitet och ökad benägenhet för felhandling (Arnetz, Lucas, & 

Arnetz, 2011). Detta innebär att hur väl personalen hanterar en krissituation även kan 

påverkas av faktorer som ligger utanför det egna teamet. Det är viktigt att väga in 

faktorer som klimatet i en organisation och andra eventuella faktorer för att optimera 

personalens förutsättningar att lyckas i krissituationer.  

Inställelsetiden för hissbolaget lyfte informanterna fram som en faktor som de blivit 

mer medvetna om efter simuleringsövningen och även huruvida nödbelysning finns 

att tillgå. Det har ökat informanternas medvetenhet om hur andra aktörer påverkar en 

krissituation. 

Hur den sociala arbetsmiljön är konstruerad i en specifik situation påverkas bland 

annat av kultur, vanor och de attityder som råder inom ett team och reglerar därmed 

tillgångar och begränsningar (Wenger, 1998). Därför kommer olika team att ha olika 

förutsättningar för att lyckas i en krissituation. Genom att medvetandegöra dessa 

abstrakta faktorer och skapa ett öppet klimat ges personalen ytterligare 

förutsättningar att hantera krissituationer som kan uppstå. Det handlar även om att ge 

personalen bättre förutsättningar att lyckas genomföra själva simuleringsövningen på 

ett sätt så att de får ut så mycket som möjligt av det och inte behöver fokusera på 

exempelvis negativa attityder som kan ha negativ effekt på teamet vilket gör att 

energi och fokus läggs ner på fel sak. Tidigare forskning styrker vikten av ett bra 

klimat i teamet då det påverkar kreativitetsnivån som ökar och leder till ökad 

kunskap (Andrew et al., 2008).  

Genomförda förändringar på avdelningen efter simuleringsövning skedde i form av 

att det upprättades checklistor, praktisk utrustning som ficklampa, omvandlingstabell 

samt bärbar telefon som ska bäras med vid transporter. Det skedde även en del 

ändringar i hissarna. Ett par av informanterna har råkat ut för krissituationer efter 

simuleringsövningen och hågkomsten av övningen hjälpte dem att hantera 

situationen, genom till exempel att formeln för hur syrgasmängden och åtgången 

räknades ut.  

Implikation av resultatet från föreliggande studie kan vara ett verktyg vid   

simuleringsövningars uppbyggnad och struktur då det här framkommer vilka 

komponenter som anses vara viktiga. Simuleringsövningar bör vara så 

verkligbaserade som möjligt, äga rum i den verkliga miljön och genomföras 
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regelbundet. Kunskap från studien kan ge ett användbart verktyg vid introduktion av 

nyanställda men även för att upprätthålla kompetens hos ordinarie personal.  

Metoddiskussion  
En kvalitativ induktiv innehållsanalys användes för att besvara studiens syfte. 

Metoden är användbar vid insamling av textmassa genom intervjuer och där 

informanterna besvarar frågor med egna ord om ett visst fenomen (Elo & Kyngas, 

2008; Hsieh & Shannon, 2005; Quinn Patton, 2002). Metoden är lämplig att använda 

då lite material inom området finns sedan tidigare (Hsieh & Shannon, 2005). 

Författarna har ingen erfarenhet av den här metoden sedan tidigare, men anser att den 

passade bäst till studiens syfte. Andra ansatser som hade kunnat användas i en 

kvalitativ metod är fenomenografi eller fenomenologi. Den fenomenografiska 

ansatsen hade varit användbar om syftet varit att informanterna skulle beskriva deras 

uppfattningar om simuleringsövningar i relation till verkligheten (Marton, 1986). En 

fenomenologisk ansats hade varit lämplig om syftet handlat om informanternas 

erfarenhet av att delta i simuleringsövningar och förståelse för den övningsformen 

(Quinn Patton, 2002). Då den här studiens avsikt var att ta reda på om informanterna 

bättre kan bemästra en kritisk situation genom simuleringsövning bedömdes en 

kvalitativ innehållsanalys vara lämpligast. En annan metod som hade kunnat svara på 

syftet är Critical Incident Teknik (CIT) som tillåter forskaren att förstå komplexiteten 

av till exempel sjuksköterskans roll och funktion och interaktionerna med andra 

professioner (Shluter et al. 2007). Genom CIT hade informanterna beskrivit 

aktiviteten vid den den kritiska incidenten och konsekvenserna av aktiviteten 

(Shluter et al. 2007). Vid en eventuell uppföljning av det här arbetet skulle en 

kvantitativ ansats även kunna användas, för att samla in ett större antal informanter 

och från flera olika simuleringsövningar, där jämförelser av olika upplägg och 

realitet kan analyseras.  

Utifrån syftet skapades en intervjuguide som diskuterades med personal, från 

utvecklingsavdelningen, som är väl insatt i ämnet och ändringar utfördes flera gånger 

innan provintervjuerna genomfördes. Genom att genomföra två provintervjuer, där 

författarna ansvarade för varsin, testades tillförlitligheten och eventuella brister i den 

(Kvale & Brinkman, 2009). De här intervjuerna kunde inkluderas i resultatet då de 

svarade på det som skulle undersökas och resultatet överensstämde oavsett 

intervjuare. Intervjuguiden skapades med både öppna och riktade frågor som följdes 

upp med följdfrågor som möjliggjorde för informanterna att utveckla sina svar så 

mycket som möjligt (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna var inledningsvis trevande 

och det var svårt att hålla igång samtalet på ett naturligt vis men blev bättre efter 

hand. Trots det framkom liknande svar genom hela studien. För att öka 

trovärdigheten av studien har författarna försökt värdera dess nytta, genom att så 

tydligt som möjligt redogöra för studiens ämnesområde, genomförande och resultat 

(Quinn Patton, 2002). Att båda närvarade vid intervjutillfället upplevde författarna 

som en styrka genom att observera varandra, lättare kunde greppa helheten och 

följdfrågor som intervjuaren missade ställdes av den som var observatör.  

Efter godkännande från verksamhetschefen kontaktades informanterna via mail. 

Flera personer fick meddelas ett flertal gånger för att få svar. Det kan ha uppfattats 

som ett måste att delta och intervjuarna var noga med att påtala att det var frivilligt 

och att de kunde avbryta när som helst de ville. En del av deltagarna hade slutat 

arbeta på avdelningen och jobbar nu på andra avdelningar eller sjukhus. För att få så 

många informanter som möjligt till studien involverades även fyra som nu har andra 
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arbeten. De kunde inte tillföra vad simuleringsövningen hade medfört för teamet och 

avdelningen efteråt. Men då flertalet informanter jobbar kvar, tror författarna inte att 

det påverkade resultatet.   

För att deltagarna inte skulle behöva komma in på ledig tid, genomfördes samtliga 

intervjuer, utom en, på informanternas arbetsplats. På så vis skapas också en så trygg 

och bekväm miljö som möjligt, vilket är viktigt för att få informanterna att känna sig 

komfortabla vilket gör att de kan berätta så frispråkigt som möjligt (Kvale & 

Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2008). Det negativa i det är att informanterna kan 

känna sig stressade av att behöva skynda på och gå tillbaka till sina arbetsuppgifter. 

Eftersom författarna inte har någon erfarenhet tidigare av att genomföra kvalitativa 

intervjuer kändes det bra att vara två och den som inte var aktiv kunde lättare lyssna 

och känna av vilka följdfrågor som kunde ställas. Till studiens nackdel hör dels 

författarnas begränsade erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer och dels 

informanternas eventuella känsla av underläge. Detta kan ha påverkat 

tillförlitligheten negativt. Författarna uppfattade dock inte någon sådan känsla under 

någon av intervjuerna, tvärtom att samtalen blev djupare på det viset. 

Intervjuerna spelades in på band och på så vis kunde författarna koncentrera sig på 

frågorna och svaren i lugn och ro. En del intervjuer kändes lite stela och konstlade i 

början, men lossnade och kändes mer naturliga efter bara en kort stund. Om det beror 

på bandspelaren, eller situationen att intervjuas vet inte intervjuarna, men tror att det 

beror på en ovan situation för samtliga. 

En annan aspekt är att intervjuerna var begränsade till en specifik simuleringsövning. 

Syftet var att studera vad en simuleringsövning innebär för intensivvårdspersonal för 

att bemästra en kritisk situation. Det skulle öka överförbarheten om urvalet varit 

större och fördelat på fler simuleringsövningar. Då kunde fler olika 

simuleringsövningar granskats och vilken betydelse de har för personal att bemästra 

kritiska situationer. Det skulle även hjälpa utbildningsavdelningen hur de kan lägga 

upp övningarna. Det skulle naturligtvis krävt en större insats och fanns ingen 

möjlighet att genomföra i den här studien, men det skulle vara intressant att jämföra 

med mer studier och se om liknande resultat skulle komma fram. 

Konventionell innehållsanalys bygger på kodning och kategorisering av den 

insamlade textdatan (Hsieh & Shannon, 2005). Det gäller att följa samtliga steg för 

att minimera feltolkningar i processen. Författarna läste texterna noggrant och strök 

under koderna var för sig. Därefter jämfördes materialet och kodernas innebörd 

diskuterades tillsammans. Kodningarna var väldigt lika och endast få avvikelser från 

varandra hittades. De diskuterades då och ett gemensamt beslut om hur det skulle 

tolkas i sammanhanget. Kodningen och kategoriseringen har granskats av en väl 

insatt person i ämnet vilket styrker trovärdigheten (Hsieh & Shannon, 2005). 

Konklusion 

Studien visar att simuleringsövningar är lämpliga för att synliggöra brister på olika 

nivåer, till exempel materiella, individuella eller organisatoriska. 

Simuleringsövningen har lett till ökad insikt i hur helheten fungerar och flera 

deltagare har visat på agerande i verkligheten med övningen i starkt minne. Det är av 

stor betydelse med debriefing efter övning för att öka förståelsen för varandra samt 

få ett tankemässigt grepp om situationen. Genom övningen kan både individen och 

även organisationen utarbeta olika strategier för att hantera samt åtgärda brister. 
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Simuleringsövning är ett användbart verktyg för att öka patientsäkerheten och 

därmed en ökad vårdkvalitet.  

Eftersom förflyttningar sker dagligen, intra- och interhospitalt, är det viktigt att 

fortsätta med simuleringsövningar då det är vanligt med komplikationer under dessa 

transporter. Resultatet visar på betydelsen att simulera inom alla enheter som utför 

transporter och inte bara inom intensivvård. Avdelningar där svårt sjuka patienter 

vårdas, bör öva för att förebygga allvarliga händelser i samband med kritiska 

situationer.  

 
Att planera transporten av en svårt sjuk patient kan liknas vid en expedition; 

deltagarna ska vara utvalda, förberedelserna utmärkta, utbildningen omfattande och 

överraskningar förväntade. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Syfte med studien är att studera vad en simuleringsövning innebär för intensivvårdspersonal för att 

bemästra kritiska situationer. 

Om du tänker tillbaka på situationen under simuleringsövningen – vad innebar 

simuleringsövningstillfället för dig som individ och undersköterska, intensivvårdssjuksköterska, läkare 

och teamet?  

Du har varit med om en speciell simuleringsövning där ni fastnade i en hiss. 

1. Tycker du att den här hissimuleringen var en kritisk situation? 

Vad är en kritisk situation för dig? 

Hur upplever du en kritisk situation? 

2. Vad förväntas av dig i en kritisk situation? 

Följd frågor……  

3. Vad tycker du om simuleringsövning som träning?  

Följd frågor…… Vad gav det dig?  

4. Vad tycker du att simuleringsövningen (hissen) har inneburit för dig som 

undersköterska, intensivvårdssjuksköterska, läkare, för att bemästra kritiska 

situationer?  

Följd frågor…… För avdelningen/teamet? 

Har du upplevt något liknande efteråt? Har du haft nytta av övningen då? 

Du nämnde debriefing, vad tycker du om det? Har du tänkt om det härmed debriefing? Vad 

tycker du om det?  

5. Hur har din egen roll i teamet, samt teamet som helhet påverkats efter 

simuleringsövningen? 

Följd frågor…… vad har det inneburit för dig idag? 

6. Har du varit med om simuleringsövningar tidigare? 

Följfrågor…..jämfört med denna vad tycker du? 

7. Är det något ytterligare du vill berätta? 

Följd frågor…… 

 

Följdfrågor: (som stöd under samtalet) 

VIKTIGAST: upprepa ex du sa att det var ”lärorikt” vad menar du…. 

Hur menar du nu…? När Du säger så, hur menar Du då…? 

Vill du utveckla det du just berättade…? 

Vad beror det på? Vad innebar det för dig? Hur tänker du nu? 

 


