
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsprogram för 

sjuksköterskor 180 hp 

Kurs 2VÅ60E 

Vt 2017 

Examensarbete, 15 hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM - 
En reflekterande lärandemodell som kan vägleda novisen till att bli expert  

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Hanna Sjögren 

Sofie Andersson 



 
 

 

Titel 

 

KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM- En reflekterande 

lärandemodell som kan vägleda novisen till expert. 

 

Författare Sofie Andersson & Hanna Sjögren 

 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  

 

Handledare Sylvi Persson 

 

Examinator Stig Wenneberg 

 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.  

351 95 Växjö  

 

Nyckelord KTC, lärandemodell, reflektion, simulering, sjuksköterskestudent 

 

  

 
SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Kliniska träningscentrum (KTC) där studenter får träna i simulerad vårdmiljö har 

utvecklats på svenska universitet. Lärandemodellen har målet att sjuksköterskestudenterna 

ska sammankoppla teoretisk och praktisk kunskap samt tillhandahålla ett reflekterande 

förhållningssätt. Genom simuleringsträning är målet att utveckla sjuksköterskestudenternas 

medvetenhet om sina egna kunskaper samt begränsningar.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar och 

värderingar av ett kliniskt träningscentrum som lärandemodell samt att se om det fanns 

skillnader i uppfattningen mellan studenter i olika terminer. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkät som instrument, deskriptiv statistik samt ett 

chi-tvåtest användes. Totalt 100 sjuksköterskestudenter i termin två till fem deltog i studien.   

Resultat: Studenterna har generellt sett en positiv uppfattning om KTC och de uppskattar 

lärandemodellen som de anser främja ett reflekterande förhållningssätt. Lärandet 

sammankopplar teori och praktik och undervisande lärare håller hög pedagogisk kvalité. 

Slutsatser: Simuleringsträningen gör att studenterna känner sig säkrare i mötet med 

patienten. Utvärderingar av lärandemodeller är viktiga för att de ansvariga ska kunna 

förbättra sjuksköterskeutbildningen i framtiden. En lärandemodell är under ständig utveckling 

och det är viktigt att ansvariga för KTC hörsammar denna konstruktiva kritik som 

framkommer i studien.  Detta för att studenterna ska kunna utvecklas från novis till expert, få 

ett reflekterande förhållningssätt och följaktligen ge patientsäker vård.          
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INLEDNING 
Inom många sjuksköterskeutbildningar i Sverige används kliniska träningscentrum (KTC) där 

studenter kan träna sina kliniska färdigheter i en simulerad vårdmiljö. Detta möjliggör för 

studenterna att möta de realistiska vårdscenarion som finns inom det kommande yrket som 

allmänsjuksköterska och ger förutsättningar för att ge patientsäker vård. Att träna vid dessa 

KTC är delvis frivilligt eftersom studenterna utöver de obligatoriska genomgångarna av de 

kliniska momenten själva kan tidsboka lokalerna för att träna ytterligare. Lärare vid KTC på 

det utvalda universitetet har påtalat att deltagandet i undervisningen som inte är obligatoriskt 

har minskat och detta föranledde att denna studie utfördes. För att få fler studenter att utnyttja 

dessa träningsmöjligheter är det angeläget att undersöka vilka uppfattningar och värderingar 

som sjuksköterskestudenter har om KTC som pedagogisk lärandemodell.  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige 
I sjuksköterskeutbildningen kombineras sex kärnkompetenser; att ge personcentrerad vård, att 

samverka i team, att ge evidensbaserad vård, att få kunskap som leder till kvalitetsutveckling, 

att ge patientsäker vård samt att bearbeta och förmedla information. Att uppfylla dessa sex 

krav på kärnkompetens är viktigt för att stå väl rustad i den kommande yrkesrollen som 

allmänsjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). Vidare betonas vikten av att 

skapa läromiljöer där undervisningen ligger nära verkligheten. Högskoleverkets utvärdering 

från 2007 resulterade i att det vid flera svenska universitet utvecklades olika former av KTC 

inom sjuksköterskeutbildningen (HSV, 2007:23 R). Den pedagogiska tanken bakom detta var 

att skapa en lärandemiljö där teoretisk och praktisk kunskap integreras och där handledning 

och reflektion kontinuerligt används som stöd i lärandet (Elmqvist & Sandvide, 2011). Att 

tidigare forskning i Sverige inte belyser hur studenter uppfattar KTC gör den här 

undersökningen relevant. 

 

Kliniska träningscentrum som lärandemodell inom sjuksköterskeutbildningen 

Undervisningen på KTC har som utgångspunkt att koppla samman teoretiska och praktiska 

studier genom att studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och träna 

sina kliniska färdigheter samtidigt under obligatoriska lärarledda lektioner och på frivillig 

basis (Elmqvist, Johansson & Tiger Axelsson, 2015). Svensk sjuksköterskeförening (2013) 

betonar i sin verksamhetsplan vikten av att studenten aktivt söker kunskap och tar eget ansvar 

under sin utbildning även utöver den obligatoriska undervisningen på KTC. 

Lärandestrategierna för undervisningen på KTC har målen att studenterna ska tillhandahålla 

ett reflekterande förhållningssätt och utveckla sin förmåga att analysera och värdera kunskap 

i olika patientsituationer via upprepad teknikträning, så kallad simulering (Elmqvist, 

Johansson & Tiger Axelsson, 2015). 
 

Simuleringsträning - ett sätt att utveckla novisen och uppnå en patientsäker vård 

Simulering är en dynamisk process med möjlighet till upprepning, återkoppling, utvärdering 

och reflektion (Bland, Topping & Wood, 2011). Exempel på olika moment som kan ingå i 

simuleringsundervisningen för sjuksköterskestudenter på KTC är ergonomiska övningar, 

hygienrutiner, katetersättning, venprovstagning, blodtrycksmätning och sondsättning 
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(Elmqvist, Johansson & Tiger Axelsson, 2015). Tidigare forskning visar också att det finns 

flera fördelar med simuleringsträning. En studie av Kaddoura, Vandyke, Smallwood & 

Gonzalez (2016) visar att simuleringsträning ökar studenternas självförtroende samtidigt som 

den kliniska kompetensen förbättras. Genom att utsättas för komplexa situationer tränas 

studenterna till att reflektera och se helheten i patientsituationen för att därmed kunna 

prioritera patientbehoven och avgöra vilket som är det bästa behandlingsalternativet. Via 

simulering förbättras även studenternas insikt om sin egen förmåga och de blir medvetna om 

sina styrkor och svagheter innan de ställs inför möten med verkliga patienter. Därmed känner 

de sig även bättre förberedda att agera i sjukvårdsmiljö, deras självförtroende växer och nivån 

av stress och oro inför mötet med verkliga patienter minskar (Baxter, Akhtar-Danesh, 

Valaitis, Stanyon & Sproul; 2009). Även studenternas tekniska förmåga och kritiska tänkande 

förbättras av simulering och att reflektera i samband med simulering ansågs fördelaktigt 

(Curl, Smith, Chisholm, McGee & Das, 2016).  

 

Studenter belyser dock att det både finns positiva och negativa aspekter med realism i 

simuleringsmiljön. De uppskattar lärandemiljön som används vid simuleringsträningen men 

kan också känna en viss oro för att ta med inställningen de hade under träningen ut i verkliga 

patientsituationer. Detta eftersom träningen i en simulerad undervisningssituation endast 

utförs på dockor och inte alltid känns verklighetstrogen (Au, Sao Lo, Cheng, Wang & Vans, 

2016). I lärandemiljön uppskattas det att lärarna tar sig tid att reflektera och svara på frågor 

men trots det anses det vara mer givande och realistiskt att möta patienter i verklig 

sjukhusmiljö (Parsh, 2010). Vid simuleringsundervisning känner studenterna trygghet då 

lärandemiljön tillåter misstag eftersom ingenting händer med patienten (Christiansen, Buus 

Böje & Frederiksens, 2015). Som student tillåts det att göra fel och studenter anser att det är 

viktigt att lära av sina misstag under simuleringsundervisningen och genom reflektion efteråt 

minskar chansen att göra samma fel i ett senare skede vilket också medför ökad 

patientsäkerhet (Lestander, Lehto & Engström, 2016). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska hög patientsäkerhet främjas inom hälso- och sjukvården och vårdgivaren är 

skyldig till att bedriva ett organiserat patientsäkerhetsarbete. För att uppfylla detta ändamål 

syftar KTC:s verksamhet till ett lärande där just patientsäkerhet är i fokus. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen grundas i ett vårdvetenskapligt och livsvärldsteoretiskt 

perspektiv. Sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor lär ständigt genom att se nya 

perspektiv i hälso- och vårdprocesserna och prioriteten inom vården är att främja lärande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta lärande grundar sig i livsvärlden och kan förstås genom 

det sätt människan förhåller sig till sin existens och till sina vardagliga aktiviteter (Ekebergh, 

2015). Undervisningen på KTC sammankopplar teoretisk och praktisk kunskap och 

kännetecknas av reflektion i lärandet och har som mål att studenterna ska utvecklas från 

noviser till experter i sin kommande yrkesroll som allmänsjuksköterska. Den teoretiska 

referensramen i denna studie baseras därför på teorierna ”Från novis till expert” och 

”Reflektion i lärande och vård”.  

 

Från novis till expert 

Patricia Benner (1993) menar att det finns två olika sorters kunskap, teoretisk och praktisk 

som behöver integreras i sjuksköterskestudentens utbildning för att utvecklas från novis till 

expert. Den teoretiska kunskapen innebär att få vetskap om olika saker, till exempel 
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förklaringar till samband eller bakomliggande faktorer till varför kroppen fungerar som den 

gör. Praktisk kunskap är att lära genom att göra olika moment, exempelvis att ta venprov och 

genom detta lära sig att knyta an denna praktik samt teoretisk kunskap för att göra det på ett 

så patientsäkert och korrekt sätt som möjligt. Genom att därefter använda sig av den praktiska 

kunskapen och reflektera över varför utförandet teoretiskt sett ser ut som det gör, utvidgas 

både den praktiska och den teoretiska kunskapen hos individen.  

 

Genom sjuksköterskeutbildningen utvecklas sjuksköterskestudenter och får en grundkunskap 

för att kunna hantera sin kommande yrkesroll. En modell som visar hur 

sjuksköterskestudenter utvecklas kallas Dreyfusmodellen och den innebär att det finns fem 

olika stadier som en nybörjare inom sjuksköterskeyrket behöver passera innan det går att 

kalla sig expert (Benner, 1993). Stadium ett är novis vilket innebär att individen saknar 

erfarenhet inom området. Andra stadiet kallas avancerad nybörjare och betyder att individen 

har klarat av ett tillräckligt antal situationer för att med hjälp av sin erfarenhet veta vilket sätt 

att agera på i liknande situationer. I stadium tre är sjuksköterskan kompetent och behärskar då 

olika situationer och kan hantera oförutsägbara händelser i omvårdnaden. Fjärde stadiet är 

skicklig och då ligger sjuksköterskans tidigare erfarenheter till grund för hur situationen 

uppfattas och förståelsen präglas av en helhetssyn som avgör vilket beslut som fattas. I 

stadium fem har sjuksköterskan uppnått den mängd erfarenhet som krävs för att med kunskap 

och intuition kunna lösa olika situationer på ett skickligt sätt och därmed kunna kalla sig 

expert (Benner, 1993). Varje sjuksköterska har olika kunskaper även om de gått exakt samma 

utbildning och ser saker ur olika perspektiv. Genom att vara med om och dokumentera olika 

patientfall ackumuleras unik klinisk erfarenhet som påverkar sjuksköterskors reflektion kring 

varje patient och vårdsituation. Det innebär att varje sjuksköterska bär på unik kunskap och 

erfarenhet som kan plockas fram vid olika patientmöten och allteftersom sjuksköterskan 

utvecklas och hamnar i liknande situationer agerar individen utifrån de tidigare 

erfarenheterna genom att reflektera över tidigare tillvägagångssätt (Ibid.).  

 

Reflektion i lärande och vård  

Lärandet på KTC ska integrera teoretisk och praktisk kunskap och reflektion ska vara en 

viktig grundsten. Reflektionsprocessen kan förklaras som en process där reflektion leder till 

ny förståelse och tillämpbar kunskap. I sjuksköterskeutbildningen är det viktigt att erhålla ett 

lärande som medför en vetskap om hur bästa möjliga agerande ska se ut i olika 

vårdsituationer. Lärandet är individuellt och utgår således från varje individs livsvärld. De 

erfarenheter människan bär med sig ligger således till grund för hur vi uppfattar och lär oss 

olika saker Ett lyckat lärande kännetecknas av en förståelse för den tidigare erfarenheten och 

att i mötet med ny kunskap kunna beskriva den tidigare erfarenheten genom reflektion 

(Ekebergh, 2015). Enligt den franske filosofen Merleau-Ponty är reflektion mer än en 

tankeprocess. Det är en pågående process människan går igenom där vi omprövar våra 

tidigare erfarenheter och gradvis utvecklar en medvetenhet om oss själva som unika individer 

(Ibid.). I sjuksköterskeutbildningen ska på ett liknande sätt en progression i kunskapsnivå ske 

mellan olika terminer. Detta kan liknas med den beskrivning som Benner (1993) förmedlar. 

Den utvecklingen som sjuksköterskestudenten genomgår under utbildningen kan också leda 

till att uppfattningen om lärandemodellers användbarhet förändras. Denna tankegång ledde 

till studiens hypotes utifrån det övergripnade syftet. 
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PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskeutbildningen ska förbereda studenter för verkliga vårdsituationer och samtidigt 

garantera en patientsäker vård i den kommande yrkesrollen som allmänsjuksköterska. För att 

tillgodose dessa krav ges studenter möjlighet att träna i simulerade vårdmiljöer på KTC vid 

flera svenska universitet. Målet med dessa KTC är bland annat att knyta samman teoretisk 

och praktisk kunskap. Sjuksköterskestudenterna förväntas utöver den schemalagda 

undervisningen även ta eget ansvar och aktivt utöka sin kunskapsbas genom att söka 

information under sin utbildning men enligt lärare har deltagandet vid KTC-undervisningen 

minskat under senare tid. Sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor genomgår olika stadier i 

sin yrkesutveckling där första stadiet är novis och slutstadiet är expert. I början av 

sjuksköterskeutbildningen befinner sig studenten på novisstadiet och saknar erfarenhet medan 

sjuksköterskan som uppnått expertstadiet samlat den mängd erfarenhet som krävs för att veta 

vilket sätt som är rätt att agera på och garanterar mest patientsäkerhet i olika situationer.  

 

För att uppnå tillräcklig handlingskunskap och agera rätt i olika vårdsituationer är 

simuleringsträning och reflektion under lärandet viktiga delar i kunskapsutvecklingen. Varje 

erfarenhet som medföljs av reflektion underlättar agerandet i liknade situationer. Även 

handledarna och de ansvariga vid KTC behöver reflektera över lärandemodellen. Då tidigare 

forskning i Sverige saknar kunskap kring sjuksköterskestudenternas uppfattningar är det 

relevant med denna typ av undersökning. Klinisk träning är en del i 

sjuksköterskeutbildningen som möjliggör teoretisk och praktisk kunskapsutveckling och 

därmed leder studenterna mot det slutliga målet att bli expert och följaktligen kunna ge 

patienterna säkrast möjliga vård. Är det så syftet med KTC uppfattas av majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna? 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar och värderingar 

av ett kliniskt träningscentrum som lärandemodell, samt att se om det fanns skillnader i 

uppfattningen mellan studenter i olika terminer. 

 

Hypotes 

H0: Det finns ingen skillnad i uppfattningen om KTC mellan studenter i olika terminer.  

H1: Det finns skillnad i uppfattningen om KTC mellan studenter i olika terminer.  

  

METOD 
 

Design 
Syftet med undersökningen avgör vilken ansats som bör användas (Trost & Hultåker, 2016). 

Designen som valdes var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv statistik och ett chi-

tvåtest som statistisk analysmetod. Denna typ av undersökning mäter människors 

inställningar vid ett visst tillfälle utan att ta hänsyn till vad som skett tidigare eller vad som 

kommer att ske senare (Ejlertsson, 2012). Eftersom intentionen med studien var att objektivt 

undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar och värderingar av ett kliniskt 

träningscentrum som lärandemodell samt att se om det fanns några skillnader i uppfattning 
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mellan studenter i olika terminer valdes en enkätundersökning som insamlingsmetod för att i 

viss grad kunna generalisera resultatet (Ibid.). Då ett chi-tvåtest gjordes i undersökningen är 

det vetenskapliga synsättet huvudsakligen positivistiskt och arbetssättet i metoden deduktivt 

(Bryman, 2011). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under mars och april månad 2017 efter att studien skriftligt 

godkänts av programansvarig vid aktuellt universitet (Bilaga 1). En enkät utformades med 

övervägande kvantitativa variabler med undantag av en fråga som var av kvalitativ karaktär. 

Samtliga frågor utöver den demografiska datan hade fasta svarsalternativ med 

kommentarsfält där studenterna kunde ge ytterligare synpunkter och därmed komplettera den 

kvantitativa datan. Fasta svarsalternativ innebär exempelvis ja/nej-frågor eller bra/dåligt-

frågor (Ejlertsson, 2014). Efter datainsamlingen sammanställdes och bearbetades resultaten 

med deskriptiv och analyserande statistik. 

 

Urval och urvalsförfarande 

Urvalet bestod av sjuksköterskestudenter i termin två till sex vid ett universitet i södra 

Sverige. Inklusionskriterier var att respondenterna skulle vara studenter på 

sjuksköterskeprogrammet och ha deltagit i den kliniska undervisningen på KTC. Eftersom 

undervisningen på KTC vid studiens genomförande ej påbörjats för studenterna i termin ett 

exkluderades dessa.  

 

Enkät 

Efter att programansvarig vid det aktuella universitetet givit tillstånd att starta studien 

genomfördes en pilotstudie med fem deltagare. Syftet med pilotstudien var att testa om 

enkäten var tillräckligt tydligt utformad, frågorna kom i rätt ordningsföljd samt vilka frågor 

som eventuellt skulle revideras eller exkluderas (Bryman, 2011). Ett befintligt frågeformulär 

som ej testats tidigare ligger till grund för studien och reviderades utifrån studiens syfte. 

Revideringen av enkätfrågorna bestod av justeringar av mätskalor samt förtydligande av 

fråga nummer åtta. Den slutliga mätskalan på fråga fem till åtta bestod av fem skalsteg i form 

av siffrorna 0 till 4 där 0 betydde dålig, 1 ganska dålig, 2 varken bra eller dålig, 3 ganska bra 

och 4 bra. Även mätskalan på fråga tio bestod på liknande sätt av siffrorna 0 till 4 där 0 

betydde betydelselöst och 4 betydelsefullt.  Utifrån syftet reviderades också 

meningsuppbyggnaden på fråga fem till nio samt tolv för att frågorna skulle få en mera 

kvantitativ framtoning. Den slutgiltiga enkäten bestod av totalt 12 frågor och inleddes med 

fyra frågor om demografiska data. Därefter följde frågor om studenternas uppfattning om 

KTC, tillgängligheten till KTC, deras syn på lärarnas och huvudhandledarnas kvalitet. Lärare 

definieras i studien som någon som tidigare arbetat som sjuksköterska men numer undervisar 

på KTC och huvudhandledare är sjuksköterskor som arbetar på KTC och är verksamma inom 

yrket idag. Vidare ställdes frågor om studenterna ansåg att lärandet bedrevs utifrån 

Vårdhandboken som är ett styrdokument inom vården. Därefter kom frågor om hur värdefullt 

studenterna ansåg det vara att utnyttja KTC inför den kommande yrkesfunktionen, vilka 

moment som var mest relevanta samt om de ansåg att de fick integrera teori och praktik på 

det kliniska träningscentret. Efter varje fråga medföljde ett kommentarsfält där studenterna 

fick möjlighet att utveckla svaret.  

 

Ett missivbrev (Bilaga 2) bifogades till enkäten (Bilaga 3) för att öka studenternas förståelse 

av syftet med studien och därefter delades enkäten ut till de studenter i termin två till fem 
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som uppfyllde inklusionskriterierna vid schemalagda föreläsningstillfällen eller via mail. 

Studenterna fyllde sedan i lugn och ro i enkäten och under tiden befann sig författarna i ett 

närliggande rum. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att finnas tillgänglig om det 

uppstod eventuella frågor kring ifyllandet av enkäten. Studenterna i termin fem och sex fick 

skriftlig information på sociala medier om att det gick att delta i studien via e-mail.  

 

Validitet och reliabilitet 

Vanliga bedömningsbegrepp i en kvantitativ undersökning är reliabilitet och validitet. Om en 

mätning visar samma resultat vid upprepning har undersökningen hög reliabilitet och om valt 

instrument mäter alla aspekter av det som är tilltänkt att mäta innebär det att validiteten är 

hög (Trost & Hultåker, 2014). Pilotstudien som tidigare nämnts genomfördes för att testa 

enkätens validitet och i viss mån reliabilitet. Fem sjuksköterskestudenter i termin sex fyllde i 

och lämnade synpunkter på enkäten. Vid den slutgiltiga enkätutlämningen närvarade 

författarna i ett närliggande rum för att finnas till hands som det uppkom några oklarheter och 

frågor. Detta sätt minskade det interna och det externa bortfallet. Ytterligare en åtgärd för att 

minimera bortfall var formuleringen av missivbrevet där syftet med studien förklarades, att 

deltagandet var anonymt och att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011).  

 

Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades enligt Brymans (2011) modell för kvantitativ 

dataanalys. Att tidigt i processen reflektera över vilka analysmetoder som ska användas när 

kvantitativa data ska analyseras är viktigt för det fortsatta tillvägagångssättet i dataanalysen 

(Ibid.). I studien användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM SPSS statistics). För att kunna göra statistiska beräkningar i programmet kodades varje 

enkätfråga (Ejlertsson, 2012). Antalet personer och den procentuella andelen personer i de 

olika kategorierna indelades därefter i frekvenstabeller. Resultatet redovisades med både text, 

diagram och tabeller. Att blanda text, diagram och tabeller gör att resultatet blir lätt att tolka 

och förstå (Bryman, 2011). När resultatet sammanställdes i tabeller redovisades inte det 

interna bortfallet om det inte fanns något. Fråga 11 var av kvalitativ karaktär men materialet 

analyserades inte med en kvalitativ analysmetod. Således är resultatet på den frågan 

preliminär och behöver utforskas ytterligare. Likaså tillförde kommentarsfältet under varje 

fråga information som redovisas som ett komplement till den kvantitativa datan. 

 

För att få vetskap om studenternas generella uppfattning om KTC ändrats över tid 

genomfördes också ett chi-tvåtest för jämförande statistisk analys mellan studenter i termin 2-

3 och 4-5. Signifikativt för chi-tvåtest är att mätskalan antingen är nominal- eller 

ordinalskala, vilket innebär att mätvärdena antingen går att kategoriseras eller rangordnas 

(Ejlertsson, 2012). För att förenkla genomförandet av chi-tvåtestet och få en tydligare bild 

mellan studenternas uppfattningar lades svarsalternativen 0-1 samt 3-4 ihop på fråga 5 för att 

redovisas som Dålig, Varken bra eller dålig och Bra.  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
En etisk egengranskning gjordes vilken visade att det ej fanns skäl till ansökan om 

etikprövning eftersom de första sex frågorna besvarades med nej (Etikkommittén Sydost, 

2016) (Bilaga 4). Ett godkännande av programansvarig vid ansvarig institution möjliggjorde 

studien. För att säkerställa studiens kvalitet och uppfylla de etiska kraven följdes de etiska 

riktlinjerna. I enlighet med Helsingforsdeklarationens (2013) fyra etiska krav; 
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informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet gavs 

information via ett missivbrev till deltagarna. I missivbrevet förklarades studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och anonymt, att respondenten kunde avbryta när som helst samt att 

tystnadsplikt gällde. De enkäter som mailades till författarna raderades direkt efter utskrift för 

att bevara deltagarnas anonymitet. Enkätmaterialet förvarades i en låst byrålåda under 

pågående studie och makulerades efter att studien avslutats. 

 

RESULTAT 
 

Demografiska data och deskriptiv statistik 
 

Fråga 1. Könsfördelning 

Det totala antalet deltagare i studien som fyllde i enkäter var 100 studenter. Antalet kvinnor 

som deltog var 80 stycken (80%) och antalet män var 18 stycken (18%). Två studenter valde 

att inte svara på frågan och således blev det interna bortfallet 2 (2%). 

 

 

Fråga 2. Åldersfördelning 

Totalt deltog 99 studenter i åldern 19-45 år. Medianen var 23 år. En deltagare valde att inte 

svara på denna fråga, vilket medförde att det interna bortfallet blev 1% (Tabell 1). 

 

 

 

Tabell 1. Åldersfördelning av deltagande studenter  

 

 Antal (n) Min. värde Max. värde Median 

Ålder 99 19 45 23 

Totalt (n) 99 

 

 

 

Fråga 3. Terminstillhörighet 

Totalt 29% av studenterna gick i termin 2, 29% i termin 3, 19% i termin 4 och 23% i termin 5 

(Diagram 1). Ingen student från termin 6 deltog. 
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Diagram 1. Fördelning av terminstillhörighet uttryckt i procent 

 

 
 

 

 

Fråga 4. Tidigare vårderfarenhet 

Totalt svarade 91 studenter på frågan om de hade vårderfarenhet innan påbörjad utbildning. 

Nio studenter valde att ej besvara frågan, vilket gav ett internt bortfall på 9%. Studenterna 

hade i genomsnitt två års vårderfarenhet. Det fanns de som inte hade någon erfarenhet alls 

och den med längst erfarenhet hade arbetat inom vården i 27 år (Tabell 2). 

 

 

 

Tabell 2. Erfarenhet av att vårda uttryckt i år hos deltagande studenter  

 

 Antal (n) Min. värde Max. värde Median 

Erfarenhet 91 0 27 2 

Totalt (n) 91 

 

 

 

Fråga 5. Studenternas generella uppfattningar och värderingar av KTC 

Totalt 74 (74%) av studenterna värderade KTC som ganska bra eller bra. Cirka en femtedel 

(21%) tyckte att KTC varken var bra eller dåligt och fem (5%) tyckte att det var ganska dåligt 

(Tabell 3).  

 

Av texten i kommentarsfältet framgick det att studenterna tyckte att det var bra med en 

teoretisk och praktisk undervisning som förberedelse inför verksamhetsförlagd utbildning 

29 %

29 %

19 %

23 %

Terminstillhörighet

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5
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(VFU). Lärandemiljön ansågs vara god och att samtala med fiktiva patienter och sedan få 

reflektera uppskattades. Studenter menade att det var fördelaktigt att träna i en säker miljö där 

misstag inte ledde till något allvarligt. En negativ kommentar löd: ”Känns otydligt och 

ovärdigt, blir ofta oseriöst”. Vissa respondenter ville ha möjlighet att träna oftare på KTC 

tillsammans med lärare och en student saknade den senaste utrustningen.  

 

 

 

Tabell 3. Studenternas generella uppfattningar om KTC 

 

Fråga 0. Dålig 

 

1. Ganska 

dålig 

2. Varken 

bra eller 

dålig 

3. Ganska 

bra 

4. Bra 

5. Vilken 

uppfattning har 

Du om KTC? 

0 (0%) 5 (5%) 21 (21%) 49 (49%) 25 (25%) 

 

 

 

Fråga 6. Studenternas uppfattning om tillgängligheten till KTC  

Totalt 74 (74%) av studenterna ansåg att tillgängligheten till KTC var bra eller ganska bra. 

Endast 8 (8%) studenter uppfattade tillgängligheten som ganska dålig. Resterande 18 (18%) 

tyckte att tillgängligheten varken var bra eller dålig (Tabell 4).  

 

Studenterna tyckte att tillgängligheten till KTC hade blivit bättre än tidigare i utbildningen 

för att det går att boka sal även på kvällstid. Dock tyckte många att bokningssystemet var 

krångligt. Flera ansåg att tillgängligheten var bra, men att de ändå inte gick till KTC och 

utnyttjade träningsmöjligheten. Någon student efterfrågade att kunna träna mer med lärare på 

plats vid vilken tidpunkt som helst medan en annan ansåg att det var positivt att KTC var 

tillgängligt även när lärare inte medverkade. Några studenter påtalade att det vid lärarledd 

undervisning var för stora studentgrupper och att det ledde till långa väntetider vilket 

medförde minskad tid för reflektion. 

 

 

 

Tabell 4. Studenternas uppfattning om tillgängligheten till KTC 

 

Fråga 0. Dålig 

 

1. Ganska 

dålig 

2. Varken 

bra eller 

dålig 

3. Ganska 

bra 

4. Bra 

6. Hur tycker Du 

att 

tillgängligheten 

till KTC är? 

0 (0%) 8 (8%) 18 (18%) 44 (44%) 30 (30%) 
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Fråga 7. Studenternas syn på KTC-lärarnas medverkan 

Totalt 68 (68%) av studenterna tyckte att KTC-lärarnas medverkan var ganska bra eller bra. 

Endast 7 (7%) ansåg medverkan var ganska dålig eller dålig. Resterande 25 (25%) av 

studenterna menade att KTC-lärarnas medverkan varken var bra eller dålig. Då fråga 7 och 8 

liknar varandra redovisas de tillsammans i jämförande syfte (Tabell 5). 

 

Studenternas syn på lärarnas medverkan varierade. Många ansåg att lärarnas pedagogiska 

kvalité var hög och att de var hjälpsamma, insatta och noggranna. Andra menade däremot att 

lärarna gav olika instruktioner vid moment och att de inte alltid följde Vårdhandboken. En 

student menade att det nästan alltid fanns tillgång till hjälpsamma lärare som svarade på 

eventuella frågor på KTC. Många studenter efterfrågade fler lärare vid lärarledd 

undervisning, eftersom det var långa väntetider på grund av stora elevgrupper.  

 

Fråga 8. Studenternas syn på huvudhandledarnas medverkan 

Totalt 52% av respondenterna svarade att huvudhandledarnas medverkan var ganska bra eller 

bra, medan 31% tyckte att huvudhandledarnas medverkan varken var bra eller dålig. Endast 

9% ansåg att huvudhandledarnas medverkan var ganska dålig eller dålig Frågan hade ett 

bortfall på 9%, vilket kan förstås utifrån kommentarsfälten under frågan eftersom en del 

studenter inte visste vilka huvudhandledarna var (Tabell 5).  

 

Flertalet studenter ansåg att huvudhandledarna var kompetenta och kunniga inom sitt område, 

samt hade god pedagogisk kvalité. En student påtalade en viss skillnad i pedagogisk 

kompetens mellan de sjuksköterskor som arbetade på sjukhuset nu jämfört med de lärare som 

arbetade som sjuksköterskor för tio år sedan. Detta eftersom de kändes mer pedagogiska då 

de är ute i den kliniska verksamheten nu och gör momenten de lärde ut i stort sett varje dag. 

Citat från en student: ”De har varit bra men jag tycker att de ibland glömmer att vi är 

studerande och tar för givet ibland att vi förstår allt de säger”.  

 

 

 

Tabell 5. Studenternas uppfattning om KTC-lärarnas och huvudhandledarnas medverkan  

 

Fråga 0. Dålig 

 

 

1. Ganska 

dålig 

2. Varken 

bra eller 

dålig 

3. Ganska 

bra 

4. Bra Internt 

bortfall 

7. Hur tycker Du 

att KTC-lärarnas 

medverkan är? 

1 (1%) 6 (6%) 25 (25%) 42 (42%) 26 

(26%) 

0 (0%) 

8. Hur värderar Du 

huvudhandledarnas 

medverkan på 

KTC? 

6 (6%) 2 (2%) 31 (31%) 32 (32%) 20 

(20%) 

9 (9%) 
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Fråga 10. Betydelse av träning på KTC inför kommande yrkesfunktion 

Största delen av respondenterna (90%) tyckte att det var ganska betydelsefullt eller 

betydelsefullt att träna inför sin kommande yrkesfunktion, medan 9% ansåg att det varken var 

betydelsefullt eller betydelselöst. Endast en student tyckte att det var ganska betydelselöst 

(Tabell 6).  

 

”EXTREMT VIKTIGT!” och ”Väldigt betydelsefullt” var exempel på kommentarer på 

frågan. En student påtalade vikten av att få in rutiner på hur varje moment ska genomföras 

och en annan menade att det var väsentligt att få in kunskapen i ryggmärgen. ”Genom övning 

kan jag maximera chansen att lyckas när jag möter patienten”. Dock tyckte en student att 

”Det känns som att man leker ibland…” medan andra ansåg att den tidigare 

yrkeserfarenheten som undersköterska medförde att träningen på KTC ej var nödvändig. 

 

 

 

Tabell 6. Betydelsen av träning på KTC inför kommande yrkesfunkton  

 

Fråga 0. 

Betydelselöst 

1. Ganska 

betydelselöst 

2. Varken 

betydelsefullt 

eller 

betydelselöst 

3. Ganska 

betydelsefullt 

4. 

Betydelsefullt 

10. Hur 

värdefullt är 

det att träna 

Din kom-

mande 

yrkesfunktion 

på KTC? 

0 (0%) 1 (1%) 9 (9%) 14 (14%) 76 (76%) 

 

 

 

Fråga 11. Studenternas mest uppskattade träningsmoment (öppen fråga) 

Det preliminära resultatet pekar på att de träningsmoment som studenterna uppskattade mest 

med träningen på KTC var att upprepande få öva på vårdteknik som exempelvis att ta 

venprover, sätta PVK och CVK, KAD-sättning, intubering och infusioner, droppräkning, 

beredning och ergonomi. En del studenter ansåg att reflektion tillsammans med lärarna var 

viktigt och att få träna på att möta patienter på ett professionellt sätt tyckte ett fåtal var 

betydelsefulla moment. Cirka en tredjedel av studenterna i termin fem tyckte att de lärde sig 

mer när de fick ta venprover samt ge injektioner på varandra, eftersom det inte kändes lika 

verklighetstroget att göra detta på dockor. 

 

Frågorna 9 och 12. Uppfattning om undervisning bedrivs utifrån Vårdhandboken och om 

teori och praktik integreras på KTC (dessa frågor sammanställs och kombineras i tabell 7 då 

de behandlar liknande ämne). 

Majoriteten av studenterna (89%) ansåg att undervisningen på KTC bedrevs utifrån 

Vårdhandboken och lika stor andel (89%) tyckte också att det gavs möjlighet att integrera 

teori och praktik på KTC. Det interna bortfallet på dessa frågor var < 6% (Tabell 7).  
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Av kommentarerna under respektive fråga framgick att undervisningen inte alltid bedrevs 

utifrån Vårdhandboken, men ”till viss del”, ”ibland” eller ”för det mesta” gjordes det. Tre 

studenter tyckte dock att undervisningen ”alltid” bedrevs utifrån Vårdhandboken och att 

lärarna var ”proffs”. Två studenter skrev att vissa lärare uttryckte att deras lärometoder var 

bättre än Vårdhandbokens medan några studenter menade att en del lärare var osäkra på den 

senaste informationen och vad det faktiskt stod i Vårdhandboken. Detta medförde att läraren 

blev osäker vid förfrågning, samt att studenterna blev konfunderade och inte visste hur 

momenten skulle utföras.  

En student kommenterade ”Genom att momenten tränas utan tidspress kan vi elever gå 

igenom teorin samtidigt som momenten tränas praktiskt. Det hålls även föreläsningar innan 

momentövning, vilket gör att teorin är färsk när den praktiska övningen görs”. Totalt sju 

studenter tyckte att teori och praktik delvis integrerades, men de tyckte att den teoretiska 

kunskapen kunde utökas innan momenten utfördes praktiskt. 

 

 

 

Tabell 7. Uppfattning om undervisning bedrivs utifrån Vårdhandboken och om teori och 

praktik integreras på KTC  

 

Fråga Ja Nej Internt bortfall 

9. Anser du att 

undervisningen 

bedrivs utifrån 

Vårdhandboken? 

89 (89%) 5 (5%) 6 (6%) 

12. Anser du att det 

ges möjlighet att 

integrera teori och 

praktik på KTC? 

89 (89%) 6 (6%) 5 (5%) 

 

 

 

Statistisk analys av skillnader  

Frågorna 3 och 5: Uppfattningar om KTC beroende av terminstillhörighet  

I denna samredovisning svarade totalt 57 studenter i termin två och tre svarade totalt 57 

studenter på frågan om vilken uppfattning de hade om KTC. Av dessa hade 15 (26%) en 

dålig uppfattning om KTC och 15 (26%) hade en  bra uppfattning. Totalt 27 (47%)  av 

studenterna svarade att uppfattningen varken var bra eller dålig. Av totalt 42 svarande 

studenter i termin fyra och fem svarade 11 (26%)  att de hade en dålig uppfattning om KTC 

och 10 (24%)  hade en bra uppfattning. Totalt 21 (50%)  svarade att uppfattningen varken var 

bra eller dålig (Tabell 8). 
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Tabell 8. Uppfattningar om KTC beroende av terminstillhörighet. 

 

 

 

 

Fråga 3 

 

Fråga 5. Uppfattningar 

 

 

 

Total 
 

Dålig 

Varken bra eller 

dålig 

 

Bra 

Termin        2-3 

 

                    4-5 

15 (26%) 

 

11 (26%) 

27 (47%) 

 

21 (50%) 

15 (26%) 

 

10 (24%) 

57 

 

42 

 

 

 

Ett chi-tvåtest gjordes för att se om det fanns några skillnader i den generella uppfattningen 

om KTC mellan studenter i termin 2-3 och 4-5. Testet visade att p-värdet var 0,954 vilket 

innebar att det inte fanns några signifikanta skillnader i uppfattning om KTC mellan studenter 

i de olika terminerna. Detta medförde att nollhypotesen behölls. Hade värdet istället varit 

under 0,05 hade det funnits skillnader och nollhypotesen hade förkastats (Ejlertsson, 2012).  

 

Bortfallsanalys 

Totalt delades 103 enkäter ut under perioden 30 mars till 10 april 2017. En rimlig 

svarsfrekvens bör vara mellan 50-75% (Trost & Hultåker, 2016). För att resultatet skulle 

räknas som pålitligt borde 51-77 enkäter besvarats i de olika terminerna. Efter 

insamlingsperiodens slut var 100 enkäter ifyllda, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 97%. 

i termin 2-4. Detta gav ett externt bortfall på totalt tre personer, vilket blev 3%. Räknar man 

dock också in termin 5-6 också blir svarsfrekvensen betydligt lägre. Av möjliga 214 

respondenter svarade då 103, en svarsfrekvens på 48%. Bortfallet var enligt följande; I termin 

två delades 31 enkäter ut vid två lärarledda lektioner och två personer valde att inte delta i 

enkäten. Således blev det externa bortfallet 6%. I termin tre lämnades 30 enkäter ut vid 

helklassföreläsning. Endast en valde att inte delta vilket gav ett externt bortfall på 3%. I 

termin fyra deltog 19 studenter utan externt bortfall. Samtliga 64 studenter i termin fem 

erbjöds deltagande via e-mail eftersom de inte hade lärarledda lektioner. Totalt deltog 23 av 

dessa 64 möjliga vilket gav ett externt bortfall på 65%. I termin sex erbjöds 67 studenter att 

delta via e-mail på grund av att de var ute på praktik. Trots påminnelser deltog ingen av dessa 

studenter. Det interna bortfallet i enkäten var <10% på 11 av 12 frågor. Fråga 11 hade ett 

bortfall på 17%, vilket kan förklaras av att det var en fråga som var kvalitativt ställd och 

krävde ett mera utförligt svar.  
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Tabell 9. Externt bortfall  

Termin Deltagande Bortfall 

Termin 2 31 2 

Termin 3 30 1 

Termin 4 19 0 

Termin 5 23 41 

Termin 6 0 67 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Enkät som metodval  

Avsikten med undersökningen avgör vilket metodval som ska användas. Då intentionen var 

att omvandla information till siffror och mängder för att statistiskt kunna mäta frekvenser, 

snarare än att mäta subjektiva upplevelser, var kvantitativ forskning mer passande än 

kvalitativ forskning med intervjuer (Trost & Hultåker, 2016). Syftet med studien var att 

undersöka vilka uppfattningar och värderingar sjuksköterskestudenter har om KTC och därför 

ansågs enkäter vara det bästa metodvalet. Oavsett vald metodik finns positiva och negativa 

aspekter. Enkäter är en enkel metod som snabbt går att använda på ett stort urval. Dock är 

bristen på möjlighet att ställa kompletterande frågor en nackdel vid enkätundersökningar. Om 

respondenten misstolkar frågan och därefter svarar kan svaren inte korrigeras (Ejlertsson, 

2014). En fördel med enkäter är att respondenten i lugn och ro kan betänka de olika 

svarsalternativen utan att bli påverkad av intervjuaren, så kallad intervjuareffekt. Intervjuer 

har däremot de positiva aspekterna att vid svårigheter att förstå frågan så kan respondenten be 

intervjuaren tydliggöra den och om intervjuaren vill att respondenten ska utveckla svaret 

finns möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  

 

Utformandet av enkäten och dess validitet 

Enkäten i studien utgick ifrån tidigare frågeformulär men reviderades för att möta syftet med 

studien. Att använda en egenkonstruerad enkät gör det möjligt att styra antalet frågor, 

frågornas innehåll samt ordningsföljd (Eliasson, 2013). Fokus vid utformningen av enkäten 

var att layouten skulle locka respondenterna till att vilja svara på frågorna men också på 

frågeformuleringen och att frågorna skulle vara enkla att besvara (Bryman, 2014). I enkäten 

användes en udda femgradig svarsskala från 0-4 på vissa frågor där 0 motsvarade dålig och 4 

bra. Detta medförde att det fanns ett svarsalternativ som var neutralt och som inte tvingade 

studenterna att ta ställning för eller emot. Enligt Ejlertsson (2014) finns det jämna och udda 

svarsskalor och om en fyrgradig skala istället hade använts hade studenterna tvingats ta 



15 

 

ställning för ett visst svarsalternativ, vilket hade varit att föredra eftersom skillnaden mellan 

bra och dåligt hade blivit mer tydlig. 

 

I enkäten minimerades antalet öppna frågor för att materialet skulle vara lätt att sammanställa 

och analysera Trost & Hultåker (2016). Valet att ha en öppen fråga gjordes för att få en ökad 

förståelse och för att den kändes relevant för syftet. Öppna frågor kan vara tidskrävande att 

analysera då kodning av svaren krävs och svaren kan vara svåra att tyda på grund av oläsliga 

handstilar eller alltför långa eller korta svar. Kodning som tillvägagångsätt kan orsaka 

vinklade svar som kan skapa mätfel beroende på hur svaren tolkas. Fördelar med att i denna 

studie ha kommentarer under varje fråga var att respondenten hade möjlighet att utveckla sitt 

svar, vilket underlättar analysen (Ejlertsson, 2014). Validitetsmässigt hade det varit 

fördelaktigt att exkludera fråga åtta från enkäten då majoriteten av studenterna inte hade 

någon uppfattning om vilka huvudhandledarna var. 

 

En pilotstudie utfördes för att få kännedom om den valda strukturen för enkäten kunde 

användas i den slutgiltiga enkäten, samt för att få synpunkter på förändringar (Bryman, 

2011). Pilotstudien ledde till flera förändringar i formuläret som gjorde enkäten mer 

lättförståelig och var således betydelsefull för att höja validiteten i den slutgiltiga enkäten då 

helheten förbättrades. Undersökningens validitet och reliabilitet hade kunnat stärkas om 

metodvalet sammanknutit enkät och intervjuer, då det renderat i en djupare förståelse för 

studenternas svar. En kombination av enkät och intervjuer kan vara gynnsam vid större 

undersökningar (Eliasson, 2013). Baserat på studiens omfattning och tidsbegränsning valdes 

att endast utföra en enkät. Enkätens validitet och reliabilitet hade även kunnat stärkas med ett 

test-re-test, vilket hade inneburit att en grupp sjuksköterskestudenter fått fylla i enkäten flera 

gånger vid olika tillfällen för att se om svaren överensstämmer. Om svaren matchat vid alla 

tillfällen hade enkätens reliabilitet stärkts (Ejlertsson, 2014). I denna studie valdes detta test 

att uteslutas på grund av tidsbrist.  

 

Svarsfrekvens och bortfall 

Den höga svarsfrekvensen på 97% i termin 2-4 kontrasteras med den låga svarsfrekvensen i 

termin 5-6. Motivation är en viktig faktor för att höja svarsfrekvensen i undersökningar 

(Pahlmblad, Sturesson & Granberg, 2015). För att motivera studenterna till att svara på 

enkäten och därmed förbättra svarsfrekvensen begränsades antalet frågor eftersom risken med 

för många frågor är att respondenterna kan drabbas av enkättrötthet och tappa 

koncentrationen (Ejlertsson, 2014). Ett annat sätt att motivera studenterna till att delta i 

enkäten var det bifogade missivbrevet där bland annat förklaringen till studien beskrevs 

(Pahlmblad, Sturesson & Granberg, 2015). 

 

Att majoriteten av studenterna i termin fem och samtliga i termin sex dock valde att inte delta 

i studien beror troligtvis på att de erbjöds att fylla i enkäten via mail. Vid webbenkäter blir 

svarsfrekvensen ofta lägre och ett av skälen är att enkäten glöms bort (Trost & Hultåker, 

2016). Detta sänker studiens validitet för dessa terminer, och även studien som helhet.   

 

Fråga 11 var öppen och av kvalitativ karaktär vilket orsakade ett större bortfall på 17 % 

eftersom öppna frågor oftast är mera tidskrävande och om studenten är osäker kan det leda 

till att frågan lämnas obesvarad (Trost & Hultåker, 2016). För att undvika missförstånd, svara 

på eventuella frågor och därmed minska det interna bortfallet vid de enkätutdelningstillfällen 

som var schemalagda valde författarna att närvara i ett närliggande rum vid ifyllandet av 

enkäten. Detta var ett sätt att höja studiens validitet. En nackdel vid enkätundersökningar är 
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vanligtvis att respondentens möjlighet till att ställa kompletterande frågor elimineras och det 

kan höja bortfallet (Ejlertsson, 2014).  I efterhand upplevdes detta ej som nödvändigt 

eftersom ingen student hade några frågor eller synpunkter. Om tillvägagångssättet istället 

hade varit intervjuer kunde det externa- och interna bortfallet ha eliminerats.  

 

Generaliserbarhet 

Att kunna försvara giltigheten och kunna generalisera resultatet även hos de som inte deltagit 

i studien är fokus i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Vid ett stort bortfall minskar 

chansen till att kunna generalisera men då bortfallet i denna studie var lågt påverkades inte 

generaliserbarheten i termin 2-4. Urvalet ska dock vara representativt för den valda 

populationen och sannolikheten att urvalet blir representativt för vald population ökar ju 

större urvalet är (Trost & Hultåker, 2016). Rapporteras terminerna var för sig så är studiens 

resultat generaliserbart för studenter i terminerna två till fyra på det studerade universitetet, 

men ej för studenter i termin fem och sex. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att merparten av studenterna hade en positiv uppfattning om KTC 

som lärandemodell och uppskattade att träna på KTC inför sin kommande yrkesfunktion. 

Majoriteten av studenterna ansåg att tillgängligheten till KTC var bra, att teori och praktik 

integrerades och att lärandet bedrevs utifrån Vårdhandboken. Merparten studenter menade 

vidare att lärarna och huvudhandledarna hade en hög pedagogisk kvalité.   

 

KTC som lärandemodell 

KTC som lärandemodell syftar till att utveckla sjuksköterskestudenternas teoretiska och 

praktiska kunskap, samt att främja reflektion i lärandet (Elmqvist, Johansson & Tiger 

Axelsson, 2015). Resultatet i denna studie visar att detta syfte uppfylls till stor del. För att 

studenten ska utvecklas från novis till expert inom sjuksköterskeyrket krävs 

erfarenhetsbaserad kunskap (Benner, 1993). Majoriteten av studenterna påtalar att teoretisk 

och praktisk kunskap sammankopplas och flera studenter anser att det är en utvecklande 

lärandemodell där simuleringsträningen leder framåt.  

 

Dock framkommer det att dessa kunskapsformer inte alltid sammankopplas på bästa sätt. 

Studenter uttrycker att det ibland finns en motsägelse mellan lärarnas förväntningar över var 

studenterna teoretiskt och praktiskt ska befinna sig och var studenterna själva anser att de 

befinner sig kunskapsmässigt. Detta problem belyses även i en annan studie som påtalar att 

studenternas känsla av att inte motsvara lärarnas eller sina egna förväntningar 

kunskapsmässigt inte kan likställas med var på kunskapstrappan studenterna vill befinna sig 

(Unsworth, Melling, Tuffnell & Allan, 2016). Enligt Benner (1993) är erfarenhetsbaserad 

kunskap avgörande för att bli expert i sin kommande yrkesroll. Studenternas eventuella 

känsla av osäkerhet i presterandet kan vara en anledning till att vissa studenter vill ha mer 

lärarledd KTC-undervisning. Om studenterna inte vet om momenten utförs med rätt teknik på 

grund av att genomgångarna hållit för hög teoretisk nivå, varit otydliga eller gått för snabbt så 

kan det möjligtvis motverka att de tränar frivilligt utan lärare på KTC, vilket i förlängningen 

kan hämma den erfarenhetsbaserade kunskapen.  

 

Resultatet i denna studie visar vidare att majoriteten (89%) av deltagande studenter 

uppskattar KTC som lärandemodell och det konstateras att lärarna har en betydelsefull roll i 

studenternas lärande. Synen på lärarnas och huvudhandledarnas pedagogiska kvalité är 
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övervägande positiv men studenter påpekar att det finns förbättringspunkter i den teoretiska 

undervisningen. Dels följs inte alltid Vårdhandboken av lärarna och de givna instruktionerna 

är inte alltid enhetliga. Studenterna anser vidare att lärarna inte alltid tar i beaktning vilka de 

föreläser för utan de ger för svårförståeliga instruktioner och detta kan påverka studenternas 

motivation till att lära.  

 

Lärarnas förmåga att motivera studenterna till att reflektera och få insikt var positivt 

associerat med vilken kompetens studenterna anser att lärarna besitter (Pai, 2016). Att 

reflektera över sina erfarenheter i grupp är viktigt för att lära och utvecklas i sin yrkesroll som 

allmänsjuksköterska och leder till att individens förståelse och tidigare erfarenhet prövas på 

nytt (Ekebergh, 2015). I studien framkommer det att studenterna tycker att det vid vissa 

tillfällen är för stora studentgrupper på KTC och att det leder till långa väntetider som kan 

hämma tid för reflektion. Detta kan påverka lärandet och utförandet av momenten för om inte 

reflektion sker så fås inte kunskap om rätt tillvägagångssätt vilket kan leda till att studenten 

utför momenten fel, eller inte tränar momentet alls vid frivilligt KTC på grund av osäkerhet 

om tillvägagångssättet.  

 

Betydelse av simuleringsträning på KTC inför kommande yrkesfunktion 

I takt med att den teoretiska och praktiska kunskapsbasen ökar genom nya upplevda 

erfarenheter under sjuksköterskeutbildningen utvecklas yrkeskompetensen (Benner, 1993). I 

studiens resultat konstateras det att majoriteten av studenterna anser att simuleringsträning 

vid KTC är betydelsefullt inför den kommande yrkesfunktionen som allmänsjuksköterska. 

Dock menar vissa studenter med längre erfarenhet än fem år inom vårdyrket att de inte 

behöver gå till KTC eftersom träningen inte är nödvändig då de anser att de redan har den 

erfarenhetsbaserade kunskapen som krävs för att utföra momenten på ett patientsäkert sätt. 

Här finns därmed en skillnad i uppfattningen hos studenter där vissa studenter upplever sig 

vara noviser och vill ha mer lärarledd undervisning, medan de erfarna studenterna möjligtvis 

uppfattar sig som avancerade nybörjare enligt Benners terminologi. Genom att träna får dock 

alla studenter mer tillämpad erfarenhet i hur momenten ska genomföras och de blir säkrare i 

mötet med patienten. Detta stärks i Struksnes och Engeliens (2016) studie som visar att 

simuleringsträning förbereder studenterna inför den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Samma studie påvisar en skillnad i hur studenter med tidigare vårderfarenhet upplever den 

kliniska praktiken jämfört med de utan någon vårderfarenhet alls, då de med erfarenhet kände 

sig säkrare i utförandet.  Elmqvist, Johansson och Tiger Axelsson (2015) menar att genom 

integrering av praktisk simuleringsträning ska en tydlig progression i kunskapsnivå mellan 

studenterna i de olika terminerna ges. Inledningsvis i sjuksköterskeutbildningen är studenten 

nybörjare men allteftersom studenten genomgår mer praktisk träning på KTC ökar 

erfarenhetskunskapen och studenten stiger till en högre kunskapsnivå (Benner, 1993).  

 

Patientsäkerhet - KTC:s övergripande syfte 

Om sjuksköterskestudenter inte får möjligheten att förbereda sig praktiskt kan detta ha 

inverkan på patientsäkerheten då upprepning av träningsmomenten är viktigt för att öka 

studenternas trygghet och få in rutinerna i momentet (Elmqvist, Johansson & Tiger Axelsson, 

2015).  Resultatet visar att studenterna uppskattar att få träna på momenten men att studenter 

främst i termin fem anser att det inte känns lika verklighetstroget att träna på dockor som på 

varandra. Flera uttrycker en önskan om att återinföra övning av moment på varandra som 

exempelvis venprov och injektioner. Frågan uppkommer om fler studenter hade utnyttjat 

träningsmöjligheten vid ett återinförande för att det känns mer verklighetstroget.        

Studenter menar vidare att det är fördelaktigt att träna på KTC eftersom det anses vara en 

säker miljö där inget kan hända med patienten om misstag begås. Det framkommer även i 
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andra studier att simuleringsträning i en säker miljö är av stor betydelse. 

Sjuksköterskestudenter tycker generellt att det är fördelaktigt att träna i KTC-miljön för att 

det går att justera eventuella fel innan det är för sent samt att simulering främjar exponering 

för verkliga kliniska situationer och att det leder till färre vårdskador ute i den verkliga 

sjukhusmiljön (Hope, Garside & Prescott, 2011; Valadares & Magro, 2014). Färre 

vårdskador kan leda till att ökad patientsäkerhet uppnås inom vården.    

 

Vidare forskning 

Arbetande sjuksköterskor har ett annat perspektiv än sjuksköterskestudenter då de kan se 

tillbaka på hur utbildningen påverkat dem i sin yrkesroll och huruvida de har haft nytta av 

simuleringsträningen. I kommande forskning hade det därför varit intressant att undersöka 

hur yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar inom vården ser på möjligheten att som 

student ha fått träna på KTC och hur denna träning hjälpt dem i yrkesrollen. En sådan studie 

kan också ge betydelsefull information om undervisningen på KTC ger de rätta verktygen för 

att kunna nå målet att bli expert. Simuleringsträningen på KTC är en tillgång som det läggs 

stora resurser på i form av bland annat personal och därför hade det varit av intresse att se hur 

ofta studenterna utnyttjar denna möjlighet utöver de obligatoriska undervisningstillfällena. I 

kommande forskning hade en undersökning behövts där studenternas syn på KTC:s 

verksamhet utvärderas mer grundligt och som besvarar frågan om KTC bedrivs på rätt sätt i 

sin nuvarande form. Vidare hade en kvalitativ intervjustudie som går djupare i studenternas 

upplevelser om var i utvecklingen från novis till expert de anser sig befinna också varit 

intressant då denna studie inte visar detta. 

 

SLUTSATS 
Studien visar liknande resultat som tidigare forskning där majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna uppskattar lärandemiljön på KTC och tycker att det är en 

utvecklande lärandemodell där utvecklingen leder framåt. Det framkommer även att 

simuleringsträningen på KTC är betydelsefull inför den kommande yrkesrollen som 

allmänsjuksköterska. Dock framkommer det i studien att det finns vissa förbättringsområden. 

Studenterna som är i slutet av utbildningen fick inledningsvis i utbildningen utföra 

träningsmomenten på varandra på KTC. Detta ansågs vara en realistisk och motiverande 

inlärningsmetod som studenterna vill att utbildningen ska återinföra. Det konstateras vidare 

att lärarnas instruktioner inför praktiska moment inte alltid överensstämde med 

styrdokumentet Vårdhandboken och att genomgångarna stundtals ligger på en för hög nivå 

och är för påskyndade vilket gör en del studenter osäkra på momentens utförande.  

 

Studenter menar att den teoretiska och praktiska kunskapen inte alltid sammankopplas på ett 

bra sätt och att det således finns en motsägelse i var studenterna befinner sig kunskapsmässigt 

och på lärarnas förväntningar. Ytterligare en förbättringspunkt som studenterna påpekar är att 

minska studentgrupperna vid KTC-undervisningen för att minska väntetiderna och på så sätt 

utöka lärandet. Studenter med längre vårderfarenhet anser att de behöver mindre 

simuleringsträning än de studenter som är nybörjare som vill ha mer lärarledd undervisning. 

Om studenterna inte har vetskap om hur momentens ska utföras kan det motverka att de 

tränar frivilligt utan lärare på KTC vilket hämmar den erfarenhetsbaserade kunskapen.   

Utvärderingar av lärandemodeller är viktiga för att de ansvariga ska kunna utveckla och 

förbättra sjuksköterskeutbildningen i framtiden.  Detta så att kommande studenter kan 

examineras ut i yrket med rätt verktyg för att kunna utvecklas från novis till expert, få ett 

reflekterande förhållningssätt och följaktligen ge patientsäker vård.          
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Bilaga 1 

 

 

BLANKETT FÖR GODKÄNNANDE AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Hej, 

Vi planerar att efter en förfrågan av berörd personal göra en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod för kommande C-uppsats och önskar få ditt godkännande. Syftet med 

enkätundersökningen är att undersöka synen på det Kliniska Träningscentret ur ett 

studentperspektiv.  

 

Härmed godkänner jag att följande enkätundersökning kan distribueras ut till studenter på 

Sjuksköterskeprogrammet. 

 

 

 

Förnamn Efternamn 

Programansvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

 

 

Missivbrev  
 

Hej!  

Vi är två studenter från Sjuksköterskeutbildningen som är inne på vår femte termin och ska 

skriva vår C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka synen på det Kliniska 

Träningscentret ur ett studentperspektiv. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring 

aktuellt ämne och undrar nu vilka åsikter Du som student har om KTC som kan vara 

värdefulla för oss och vårt arbete.  

 

Enkäten består av 12 frågor och vår förhoppning är att Du vill delta. Vid enkätutgivandet 

kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. Hoppas vi ses!  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Författare: 

Sofie Andersson  Mailadress  

Hanna Sjögren  Mailadress 

 

Handledare: 

Sylvi Persson  Mailadress 
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UTVÄRDERING KTC 
 

1. Kön:  KVINNA  MAN  

      

2. Ålder: 

 
3. Årskurs: 

 
4. Tidigare erfarenhet inom vården (år): 

 
 

5. Vilken uppfattning har Du om KTC? 

 

DÅLIGT     BRA 

 

 0  1      2      3        4   

 

Kommentar: 

 
 

 
 

6. Hur tycker Du att tillgängligheten till KTC är? 

 

DÅLIG     BRA 

 

0  1      2      3        4   

 

Kommentar: 

 
 

 
 

7. Hur tycker Du att KTC-lärarnas medverkan är? 

 

DÅLIG    BRA 

 

0  1      2      3        4   

 

Kommentar: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

8. Hur utvärderar Du huvudhandledarnas medverkan på KTC? 

 

DÅLIG             BRA 

 

0  1      2      3        4   

 

Kommentar: 

 
 

 
 

9. Anser Du att undervisningen bedrivs utifrån Vårdhandboken? 

 

JA      NEJ   

    

 

Kommentar: 

 
 

 
 

10. Hur värdefullt är det att träna Din kommande yrkesfunktion på KTC? 

 

BETYDELSELÖST   BETYDELSEFULLT 

 

0  1      2      3        4    

 

Kommentar: 

 
 

 
 

11. Vilket eller vilka moment hjälper Dig? 

 

 
 

 
 

12. Anser Du att det ges möjlighet att integrera teori och praktik på KTC? 

  

JA  NEJ 

  

 

Kommentar: 

 
 

 
 
   

Tack för Din medverkan! 
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Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  √ 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 
men som är ett led i studien)? 

  √ 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  √ 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  √ 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 
direkt beroende av försöksledaren)? 

  √ 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller 
i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  √ 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (PUL- ansvarig).   

  √ 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

√   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 
ex vid enkäter i skolklasser.) 

√   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

√   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

√   

 

 


