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Abstrakt 
Bakgrund: Trauma är en vanlig orsak till död och invaliditet världen över. Det in-
nebär även ett lidande för patienten, både i den akuta fasen och på sikt. Ett välfunge-
rande traumateam är här av största vikt. Adekvat utbildning och träning av persona-
len är en nyckel. Tidigare forskning har visat positiva resultat av att lära sig genom 
simulering, men det finns ett behov av tids- och kostnadseffektiva alternativ. Ett 
forskningsprojekt inom Linnéuniversitetet och Region Kronoberg har därför utveck-
lat en virtuell traumasimulering, som ett led i att utveckla och förbättra utbildningen 
inom trauma. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskestudenters uppfatt-
ningar av lärande vid en virtuell traumasimulering.  

Metod: Intervjuer genomfördes med 15 specialistsjuksköterskestudenter som hade 
testat simuleringen i grupp. En fenomenografisk analys genomfördes vilket genere-
rade i tre beskrivningskategorier med tillhörande grupper av uppfattningar. 

Resultat: Den första beskrivningskategorin var ”Att få goda förutsättningar för lä-
rande” genom ett nytt och roligt sätt att lära, tillgång till regelbunden övning, att få 
lära sig i sin egen takt och ett tryggt sätt att lära sig. I den andra beskrivningskatego-
rin ”Att lära sig på olika sätt” uppfattade studenterna att de lärde sig genom att an-
vända sina sinnen, gruppinteraktion samt genom reflektion och kritiskt tänkande. 
Den tredje beskrivningskategorin ”Att ha nytta av lärandet” handlade om att stu-
denterna uppfattade att övningen ledde till att behovet av att förberedas för akuta 
situationer kunde tillgodoses samt att övningen utgjorde ett komplement till fysiska 
övningar - men inte en ersättning. 

Slutsatser: Studenter har positiva uppfattningar av lärandet vid en virtuell trauma-
simulering och kan utgöra ett viktigt komplement till fysiska simuleringar. Fler stu-
dier behöver göras för att se om det leder till ett förbättrat traumaomhändertagande. 
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Abstract 
Background: Trauma is a common global cause of death and invalidity. It causes 
the patient suffering, in the acute phase as well as in a long-time perspective. A 
well-functioning trauma team is of greatest importance. Sufficient education and 
training is the key. Previous research has shown positive results in learning by simu-
lation, but there is a need for time- and cost-effective alternatives. To achieve this, a 
research project within Linnaeus University and Kronoberg County has developed a 
virtual trauma simulation where the user interacts in a trauma situation at the emer-
gency room. 

Aim: The aim of the study was to describe Nurse Specialist student´s perceptions of 
learning by a virtual trauma simulation. 

Method: Interviews were carried out with 15 Nurse Specialist students who had 
performed the simulation in groups. A phenomenographic analysis was conducted 
which resulted in three categories of description with appurtenant groups of percep-
tions. 

Results: The first category of description was ”Getting good conditions for learn-
ing” through a new and funny way to learn, access to regular practice, learning at 
one´s own pace and a safe way to learn. In the second category of description 
”Learning in different ways” the students perceived how they learned by using their 
senses, group interaction and through reflection and critical thinking. The third cat-
egory of description ”To draw advantage from learning” consisted of the student´s 
perceptions that the virtual simulation satisfied their needs to be prepared for emer-
gency situations, and also that the simulation acted as a complement to face-to-face 
simulations - but not a replacement. 

Conclusions: Students have positive perceptions of learning by a virtual trauma 
simulation. It could be an important complement to face-to-face simulations. Furt-
her studies are necessary to determine if virtual trauma simulation can improve 
trauma care for the patient. 

Keywords 
trauma, simulation, virtual simulation, learning, phenomenograpy 
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1. Inledning 
Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över. Cirka fem miljoner 
människor dör årligen till följd av trauma, en stor del av dessa på grund av trafiko-
lyckor (WHO, 2017).  Utöver dödsfall orsakar det även ett stort lidande, invaliditet 
och stora samhällskostnader (Troëng, 2011). Adekvat utbildning och träning av 
sjukvårdspersonal är viktigt för ett gott traumaomhändertagande (Lennquist, 2007; 
National Association of Emergency Medical Technicians, 2016). Det kan ske bland 
annat med hjälp av olika typer av simulering (Abelsson, Rystedt, Susesrud & Lind-
wall, 2014). 

Som blivande ambulanssjuksköterska ligger det i mitt intresse att fördjupa mina 
kunskaper inom trauma, och förbereda mig så mycket som möjligt inför den dagen 
som man är först på plats vid en svår olycka. Det är en utmaning då det innebär en 
komplex och i vissa fall skrämmande situation som man aldrig har varit med om 
förut. Samtidigt finns det förväntningar både på sig själv och från omgivningen, att 
kunna agera kompetent och fatta snabba och korrekta beslut för att rädda patienters 
liv. Utifrån denna känsla föddes en nyfikenhet för ämnet; hur kan jag förbereda mig 
och bli bättre på traumaomhändertagande? 

Dagens teknik bjuder in till nya möjligheter och alternativa utbildningsformer. Mot 
denna bakgrund har ett forskningsprojekt inom Linnéuniversitetet och Region Kro-
noberg utvecklat en virtuell traumasimulering. Traumasimuleringen utgörs av en 
interaktiv video av ett fiktivt traumalarm på en akutmottagning. Användaren kan se 
sig runt i akutrummet i 360 grader och ställs fortlöpande frågor angående patientens 
tillstånd och behandling. Patientens tillstånd förändras beroende på hur användaren 
svarar på frågorna, där rätta svar gör att patienten stabiliseras och felaktiga svar le-
der till att patienten försämras. Om virtuell traumasimulering kan bidra till ett för-
djupat lärande och därmed en ökad kompetens hos sjukvårdspersonal, så finns det 
oerhört mycket att vinna i form av räddade liv och minskat lidande hos traumapati-
enter. Därför kommer denna studie att undersöka hur studenter inom specialistsjuk-
sköterskeutbildningar uppfattar lärandet av virtuell traumasimulering. 

2. Bakgrund 
Nedan beskrivs trauma utifrån allmänna aspekter, patienters upplevelser av att drab-
bas av trauma, sjukvårdens organisation, prehospital vård samt primärt omhänderta-
gande på sjukhus. Sjuksköterskans kompetensutveckling beskrivs utifrån lärande, 
modellen ”från novis till expert” vilket utgör teoretisk referensram, specialistsjuk-
sköterskan samt simulering. 

2.1. Trauma 
Trauma betyder ”skada genom yttre våld; kvarstående skada efter psykisk 
chock” (Svenska Akademiens ordlista, 2015a). Denna uppsats kommer att handla 
om trauma som skada genom yttre våld, med huvudsakligt fokus på ”stort trauma”, 
och den psykiska innebörden av trauma innefattas därmed inte. Nedan beskrivs 
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trauma utifrån allmänna aspekter, patientperspektiv, sjukvårdens organisation, pre-
hospital vård samt primärt omhändertagande på sjukhus. 

2.1.1. Allmänt om trauma 
I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken hos befolkningen under 45 års ålder. 
För varje död person räknar man även med att det finns cirka tre invalidiserade per-
soner. Ungefär en tredjedel av det totala antalet patienter som läggs in för trauma 
blir föremål för operation. Cirka tre fjärdedelar av de som drabbas av trauma är män 
(Troëng, 2011). Under åren 2012-2013 orsakade trauma 38 500 vårdtillfällen årligen 
som varade längre än 7 dygn. Dessa siffror inkluderar samtliga trauman oavsett svå-
righetsgrad, inklusive patienter med frakturer på lårbenshalsen (Socialstyrelsen, 
2015a). Samhällskostnaderna för trauma beräknas uppgå till cirka 60 miljarder kro-
nor per år (Jansson & Lundberg, 2016). 

De svårast skadade patienterna går under benämningen ”stort trauma”, vilket kräver 
ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande. ”Stort trauma” kan 
definieras som ”en skadehändelse där patienten uppvisar uppenbar eller misstänkt 
livshotande skada eller där det finns risk för allvarlig kvarstående funktionsnedsätt-
ning” (Ribbe et al., 2015, s. 2). Enligt Nationella traumalarmskriterier (Löf, 2017) 
definieras vilka fysiologiska och anatomiska kriterier som ska utlösa traumalarm 
”Nivå 1” med fullt traumateam och därmed identifiera de svårast skadade patienter-
na, respektive ”Nivå 2” med begränsat traumateam (se tabell 1).  
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2015 registrerades 7654 patienter i det Svenska Traumaregistret, vilket inkluderar 
patienter där traumalarm utlösts samt sekundärtransporterade traumapatienter 
(Swetrau, 2015). De vanligaste orsakerna till stort trauma som innebär potentiellt 
livshotande tillstånd är trafikolyckor (50 %), fallolyckor (30 %) samt våldshand-
lingar, självdestruktivitet eller övriga skador (20 %). Hälften av de patienter som 
avlider gör det inom några minuter efter skadetillfället. Denna grupp anses endast 
kunna räddas genom förebyggande åtgärder. En tredjedel av dödsfallen sker inom 4 
timmar efter olyckan, och resterande sker sent efter två-fem veckor (Jansson & 
Lundberg, 2016).  

2.1.2. Patienters upplevelser av att drabbas av trauma 
Att drabbas av trauma är förenat med känslor som rädsla, osäkerhet, ilska, sårbarhet 
och lidande (Paiva, Rossi, Costa & Dantas, 2010). Patienters minnen från omhän-
dertagandet på akutrummet präglas av en initial frustration, rädsla, smärta, ensamhet 
och osäkerhet. Dessa negativa känslor kan sedan övergå i en känsla av trygghet, 
som skapas av patientens upplevelse att traumateamet agerar kompetent och bryr sig 
om patienten. En tydlig traumaledare, beröring och röstläge är faktorer som bidrar 
till en positiv upplevelse för patienten (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 
Patienter som överlevt ett intensivvårdskrävande multitrauma kan ha svårt att min-
nas det initiala skedet av traumat, men kopplar ofta samman de tidiga minnena med 
en förändrad kroppsuppfattning som orsakar skam och rädsla för hur andra männi-
skor ska se på dem. En intensiv fysisk och psykisk smärta, och rädsla för att inte 
kunna röra sig, komma tillbaka till arbete och fungera som vanligt är andra minnen 
av den initiala fasen efter traumat (Paiva, Rossi, Costa & Dantas, 2010). Traumat 
kan i längden innebära en bestående påverkan på livskvaliteten, där patienten för en 
kamp för att återgå till ett normalt liv (Franzén, Björnstig & Jansson, 2006). I en 
intervjustudie med patienter som vårdats för trauma på den högsta nivåns trauma-
center, framkom att de upplevde ett fysiskt, emotionellt och socialt lidande det 
närmsta året efter olyckan. Fysiskt lidande yttrade sig som smärta, nedsatt aktivitet, 
sömnstörningar, minnesförlust och förstoppning. Det emotionella lidandet innebar 
oro, tvivel, ångest och stress. Socialt lidande orsakades av ett hot mot den tidigare 
normala sociala interaktionen, genom förändrade roller och relationer (Filhour, 
2017). 

Ett patientperspektiv innebär att patientens upplevelse av hälsa och sjukdom utgör 
utgångspunkten för vårdandet. För att uppnå detta krävs att sjuksköterskan är öppen 
och lyhörd för patientens berättelse, och försöker att se situationen från ett annat 
håll och inte enbart ur ett sjuksköterskeperspektiv. Genom reflektion kan sjukskö-
terskan träda ur den naturliga hållningen och se situationen ur ett patientperspektiv. 
Patienten som person ses som viktigare än sin sjukdom, vilket medför att de behov 
som patienten uttrycker är lika betydelsefulla som de behov sjuksköterskan identifi-
erar (Berglund & Ek, 2015). Interaktionen mellan vårdpersonalen och patienten är 
av yttersta betydelse vid trauma, där ett individualiserat bemötande där patientens 
unika behov ses leder till känslor av trygghet och förtroende. Samtidigt kan bristan-
de information, empati och intresse hos vårdpersonalen leda till ångest och osäker-
het (Franzén, Björnstig & Jansson, 2006). 
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2.1.3. Sjukvårdens organisation 
Sjukvårdens övergripande mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Människors lika värde och den enskilda människans värdighet ska 
respekteras, och vården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Sveriges regioner och 
landsting ansvarar för att akutsjukvården tillämpas enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) och beslutar över sjukhusens organisation. Varje akutsjukhus har sin egen 
organisation för traumasjukvård (Socialstyrelsen, 2015a). Sjukvårdens organisation 
vid trauma består av olika nivåer; prehospitalt omhändertagande på olycksplats och 
transport till vårdenhet, primärt omhändertagande på akutmottagning, operation, 
intensivvård och rehabilitering. Samtliga nivåer måste fungera och samverka, en 
förutsättning för att detta ska fungera är att personalen har tillräcklig kompetens 
(Lennquist, 2007). Dagens kvalificerade akutsjukvård ställer höga krav på persona-
lens kompetens för att tillgodose patienters medicinska och omvårdnadsmässiga 
behov, men även samhällets förväntningar och krav (Bremer, 2016). 

I Sverige är det av geografiska skäl inte möjligt att dirigera samtliga skadade till 
stora traumacentra då det blir för långa transporttider. Detta innebär att en beredskap 
att ta hand om svårt skadade patienter måste finnas på akutsjukhus även utanför 
storstadsregionerna (Lennquist, 2007). Transport sker då till närmaste sjukhus för 
stabilisering, och därefter eventuellt vidare transport till sjukhus med högre vårdnivå 
(Socialstyrelsen, 2015a). Antalet svårt skadade patienter per år blir relativt begränsat 
på mindre sjukhus vilket ställer krav på utbildning och organisation (Lennquist, 
2007). Färre än hälften av landstingen och regionerna har dock definierat en över-
gripande målbeskrivning för traumavården. Flera landsting och regioner saknar 
även skrivna rutiner för transport av traumapatienter till andra sjukhus (Socialstyrel-
sen, 2015a). För att kvalitetssäkra svensk traumasjukvård har det utvecklats ett na-
tionellt traumaregister vid namn SweTrau som registrerar traumasjukvården genom 
hela vårdkedjan och redovisar resultat och kvalitetsindikatorer (Troëng, 2011). 

2.1.4. Prehospital vård vid trauma 
Ambulanssjuksköterskan utgör den första nivån i sjukvårdens organisation vid 
trauma (Lennquist, 2007). Inom ambulanssjuksköterskans kompetensområde ingår 
bland annat att ansvara för medicinsk ledning, prioritering och vård på skadeplats. 
Vidare ingår att känna till organisation och arbetssätt vid stora olyckor och katastro-
fer, samt att leda och medverka i omhändertagandet och vården av skadade vid kata-
strofer och krig (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjukskö-
terskeförening, 2012).  

Ambulansbesättningen består av två personal, kompetensen hos dessa varierar mel-
lan olika landsting men det är krav på att det alltid ska vara minst en sjuksköterska. 
Vissa landsting och regioner bemannar ambulansen med två sjuksköterskor, medan 
vissa bemannar med sjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Kravet på utbildning 
till specialistsjuksköterska varierar över landet. Utöver detta finns det även ett antal 
enheter (ambulanshelikopter, ambulansflyg, akutbil samt Pediatric Emergency 
Transport Service) inom landet som är bemannade med läkare specialiserade inom 
anestesi (Socialstyrelsen, 2015b).  

Det prehospitala traumaomhändertagandet vid trauma baseras vanligen på PHTLS-
konceptet (Socialstyrelsen, 2015). PHTLS står för ”Prehospital Trauma Life Sup-

!4



port” och är ett amerikanskt utbildningskoncept för prehospitalt traumaomhänderta-
gande som har funnits sedan 1983. PHTLS lär ut kunskaper om trauma, och strävar 
efter att ge användaren möjlighet till kritiskt tänkande för att fatta beslut och utföra 
åtgärder som ökar överlevnaden för traumapatienten (National Association of 
Emergency Medical Technicians, 2016). Det innebär ett standardiserat arbetssätt där 
målet vid arbetet på skadeplats är att snabbt upptäcka och åtgärda livshotande till-
stånd utifrån ABCDE-principen (A=Airway and cervical spine control, B=Breathing 
and ventilation, C=Circulation and haemorrhage control, D=Disability, E=Exposu-
re). Det är framför allt i den gruppen av traumapatientern som avlider inom 4 tim-
mar efter olyckan som dödsfall kan förhindras genom ett snabbt och effektivt pre-
hospitalt omhändertagande. Men genom en god prehospital vård kan dödsfall 
kanske även förebyggas inom den gruppen som avlider inom de närmsta veckorna 
(Jansson & Lundberg, 2016). 

Kontexten som ambulanssjukvård bedrivs inom är ofta komplicerad och utmanande, 
långt ifrån medicinsk support och med begränsade resurser. Stora krav ställs på tea-
marbete samtidigt som ambulanssjuksköterskan måste kunna arbeta självständigt 
och under stor press (Bremer, 2016). Särskilt stressande situationer kan vara trau-
man där barn är inblandade, där hälften av ambulanssjuksköterskorna i en studie 
upplevde stressymtom såsom hjärtklappning och skakningar när de var på väg ut till 
sådana larm. Majoriteten (80 %) av ambulanssjuksköterskorna i samma studie ansåg 
till en stark eller väldigt stark grad att mer traumaövningar skulle kunna förbättra 
deras vård av barn som drabbats av trauma prehospitalt (Bölenius, Vestin, Saveman 
& Gyllencreutz, 2017).  

2.1.5. Primärt omhändertagande på sjukhus 
Det initiala omhändertagandet på sjukhus i Sverige vid trauma bygger till största del 
på ATLS-konceptet (Advanced Trauma Life Support). ATLS innebär ett strukturerat 
omhändertagande, där patientens livshotande skador behandlas i en prioriterings-
ordning enligt ABCDE. Akutsjukhusen i Sverige har i regel kriterier för traumalarm, 
där ”rött” eller ”orange” larm alternativt ”stort” eller ”litet” traumalarm aktiveras. 
Traumateamet som omhändertar patienten består vanligen av en kirurg som är trau-
maledare, anestesiläkare, anestesisjuksköterska, ortoped samt sjuksköterska och un-
dersköterska från akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2015a). Sammansättningen 
varierar dock över landet, och det kan ingå personal från andra specialiteter såsom 
röntgenläkare, röntgensjuksköterska, operationssjuksköterska, IVA-sjuksköterska, 
thoraxkirurg och neurokirurg (Socialstyrelsen, 2015a; Akademiska sjukhuset, 2014). 

Ett välfungerande traumateam där flera yrkeskategorier deltar är en viktig faktor för 
att traumavårdskedjan ska fungera. Om inte samarbetet och teamet fungerar riskerar 
patienten att bli lidande. Några exempel på faktorer som kan orsaka ett bristande 
traumaomhändertagande är bristfällig förberedelse, stress, otillräcklig situations-
medvetenhet, sned arbetsfördelning, brist på ledarskap samt kommunikationsbrister. 
Faktorer som främjar ett gott traumaomhändertagande är kompetensutveckling och 
regelbunden teamträning (Socialstyrelsen, 2015b). 
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2.2 Sjuksköterskans lärande och kompetensutveckling 
Nedan beskrivs sjuksköterskans lärande och kompetensutveckling utifrån allmänna 
aspekter kring lärande, från novis till expert, specialistsjuksköterskan samt simule-
ring. 

2.2.1. Allmänt om lärande 
Att ”lära sig” definieras som att ”inhämta, tillägna sig kunskaper eller 
färdigheter” (Svenska Akademien, 2015b). Lärande är dock ett komplext fenomen 
som används i många olika sammanhang, och vissa menar att det är omöjligt att 
beskriva lärande i en enda definition. Lärande kan grovt ses ur fyra olika perspektiv; 
behaviorismen, det kognitiva perspektivet, pragmatismen samt det sociokulturella 
perspektivet. Dessa perspektiv har spelat varierande stor roll under olika tidsepoker 
och inom olika samhällen (Alexandersson & Swärd, 2015). 

Det behavioristiska perspektivet ser inlärning och utveckling som synonymer, ju 
mer man lär sig desto mer utvecklas man. Behaviorismen betonar repetition, och 
lägger stor betydelse till minnet och förmågan. Eleven kan symboliseras som ett 
tomt kärl som ska fyllas med kunskap. Det kognitiva perspektivets centrala innebörd 
är att den som lär sig måste reflektera och bli medveten om sina kunskaper. Det 
handlar även om en stegvis utveckling av tankemönster och en mognad, man lär sig 
steg för steg. Inom det kognitiva perspektivet finns det även en neurovetenskaplig 
gren där hjärnans funktioner såsom minne, känslor och motivation står i centrum. 
Pragmatismen handlar mycket om ”learning by doing”, där erfarenhet och utbild-
ning hänger starkt samman. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på interak-
tion och kommunikation. Elevens eget intresse ses som viktigt, och lärandet bör en-
ligt perspektivets företrädare utgå primärt från det egna intresset för att sedan bygga 
vidare till nya kunskaper (Alexandersson & Swärd, 2015). 

Inom lärande kan man tala om ytinlärning och djupinlärning. Ytinlärning kan ses 
som ett kvantitativt inriktat lärande, där man lär sig ett innehåll utan att reflektera 
djupare över betydelsen. Djupinlärning är ett mer kvalitativt inriktat lärande, där 
man ser betydelse, samband och innebörd (Marton, Hounsell & Entwistle, 2008). 

2.2.2. Från novis till expert 
Sjuksköterskans kompetensutveckling beskrivs av Patricia Benner (1993). Betydel-
sen av Benners teori har lyfts fram och diskuterats bland annat inom akutsjukvård 
(Lyneham, Parkinson & Denholm, 2008) och inom simulering (Thomas & Kellgren, 
2017). Benners teori är en vidareutveckling av Dreyfusmodellens fem olika stadier: 
novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Modellen utvecklades 
från början genom en studie av schackspelare och piloters förvärvande av färdighe-
ter, men applicerades inom omvårdnaden av Benner. De fem stadierna beskriver 
sjuksköterskans utveckling av färdigheter inom praktisk omvårdnad och klinisk be-
dömning. Modellen ska ses ur varje klinisk situation, vilket innebär att även en erfa-
ren sjuksköterska kan befinna sig på novisstadiet i en situation där han eller hon 
saknar erfarenhet av liknande situationer (Benner, 1993). 

Novisen saknar erfarenhet av situationen, och är beroende av regler som talar om 
vad som ska göras. Undervisning om objektiva mätvärden på patientens tillstånd 

!6



såsom att mäta puls och blodtryck är så kallade ”attribut”, som ger novisen möjlig-
het att fullgöra sina uppgifter. Attributen är kvantifierbara egenskaper som kan ges 
en giltig förklaring utan tidigare upplevelse av en verklig situation. Regelstyrningen 
hämmar dock en framgångsrik prestation, eftersom reglerna inte säger vad som är 
relevant i en riktig situation (Benner, 1993). 

Den avancerade nybörjaren har uppnått en viss erfarenhet av verkliga situationer, 
vilket gör att han eller hon kan urskilja så kallade ”aspekter på en situation”. Dessa 
aspekter är generella särdrag som inte kan beskrivas oberoende av kontext utan krä-
ver tidigare erfarenhet. Det kan till exempel röra sig om att urskilja tecken på tillba-
kadragenhet hos barn, eller att höra skillnad på normala och onormala tarmljud hos 
en postoperativ patient. Den avancerade nybörjaren kan formulera handlingsprinci-
per med hänsyn till attribut, men har svårt att prioritera sina åtgärder och är i behov 
av stöd i kliniska sammanhang (Benner, 1993). 

Det tredje stadiet är den kompetenta sjuksköterskan, som i typfallet utgörs av en 
sjuksköterska som har arbetat under liknande omständigheter i två-tre år. Han eller 
hon kan se sina egna handlingar utifrån en medveten långsiktig planering. Till grund 
för planeringen ligger en abstrakt och analytisk begrundan för problemet. Den kom-
petenta sjuksköterskan kan klara av oförutsedda händelser som kan uppstå i om-
vårdnaden, och planeringen bidrar till att man blir mer effektiv och organiserad. 
Snabbheten och anpassningsförmågan som besitts av den skickliga sjuksköterskan 
saknas dock (Benner, 1993).  

Den skickliga sjuksköterskan ser situationen som en helhet, och vet genom erfaren-
het vad som är att vänta i varje given situation. Det har utvecklats en förmåga att 
uppfatta när den normala bilden avviker. Den skickliga sjuksköterskan låter sig väg-
ledas av nyanser i situationer, och handlingarna är inte uttänkta utan ”kommer av sig 
självt”. Det är vanligt med skickliga prestationer hos sjuksköterskor som har arbetat 
under liknande omständigheter i tre-fem år (Benner, 1993). 

Det som kännetecknar experten är en intuitiv uppfattning av varje situation, där ex-
perten angriper problemområdet direkt utan att slösa tid på att välja mellan ofrukt-
bara alternativa lösningar. Experten har en grundlig förståelse av helhetssituationen, 
och handlar flexibelt och skickligt. Han eller hon har inte samma behov av att an-
vända sig av analytiska redskap, förutom i situationer då experten ställs inför nya 
situationer eller inser att situationen inte utvecklas som förväntat. Experter löser ofta 
kliniskt komplicerade situationer med en påtaglig framgång vilket gör dem lätta att 
känna igen (Benner, 1993). 

2.2.3. Specialistsjuksköterskan 
Utvecklingen av specialistsjuksköterskor startade i USA och Kanada på 1960-talet. 
Sedan dess har över 50 länder världen över infört specialisering av sjuksköterskor 
inom en rad olika områden. Internationellt sett så har införandet av specialistsjuk-
sköterskor lett till förbättrade karriärsmöjligheter för sjuksköterskor, samtidigt som 
det har lett till en ökad patientsäkerhet, högre effektivitet och nöjdare patienter 
(Jangland et al., 2013). Definitionen och rollen som specialistsjuksköterska kan va-
riera beroende på var i världen man befinner sig, och det finns olika grader av spe-
cialistsjuksköterskor. ”Nurse Practitioner” och ”Nurse Specialist” är två olika defi-
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nitioner som förekommer (ICN, 2002; ICN, 2009). Nurse Practitioner kan sägas 
motsvara ”avancerad specialistsjuksköterska” i Sverige vilket är en masterutbild-
ning som tillkommit på senare år med inriktning mot kirurgi och akutsjukvård, och 
är därmed inte riktigt synonymt med specialistsjuksköterska (Weilenman, 2016). 
ICN:s defintion av Nurse Specialist är mer förenlig med termen specialistsjukskö-
terska; 

”The nurse specialist is a nurse prepared beyond the level of a generalist nurse and 
authorised to practice as a specialist with advanced expertise in a branch of the 
nursing field. Specialist practice includes clinical, teaching, administration, re-
search and consultant roles” (ICN, s. 6, 2009) 

Utbildningen till specialistsjuksköterska i Sverige är en vidareutbildning på magis-
ternivå för sjuksköterskor. Den omfattar 60-75 högskolepoäng och innefattar flera 
olika inriktningar, bland annat ambulanssjukvård, akutsjukvård, anestesi, distrikts-
sköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård 
samt öppen hälso- och sjukvård för barn. Specialistsjuksköterskan besitter fördjupa-
de omvårdnadskunskaper, och ansvar för att säkerställa en god kvalitet i omvårdna-
den och förbättra säkerheten inom vården (Vårdförbundet, 2016). Specialistsjukskö-
terskans roll har definierats inom respektive specialitet genom olika kompetensbe-
skrivningar som har tagits fram (Svensk Sjuksköterskeförening, 2018).  

2.2.4. Simulering 
Att använda sig av formella utbildnings- och träningsprogram förbättrar personalens 
möjligheter att agera kompetent i traumasituationer. Det finns olika typer av utbild-
ningsformer, såsom självständigt lärande, gruppövningar och olika typer av simule-
ring. Var och en har sina fördelar och nackdelar utifrån effektivitet och kostnad, men 
det är av vikt att träning utförs regelbundet (National Association of Emergency 
Medical Technicians, 2016). Enligt Socialstyrelsen är landstinget ansvariga för att 
regelbundet planera för träning och övning så att personal kan upprätthålla och ut-
veckla katastrofmedicinsk beredskap och genomföra insatser vid allvarliga händel-
ser (SOSFS 2013:22).  

Simulering används sedan många år tillbaka vid utbildning av sjukvårdspersonal, till 
exempel genom att träna med avancerade simuleringsdockor, vilket är särskilt an-
vändbart för att träna samarbete och ledarskap. I dessa sammanhang används ofta 
konceptet crew resource management (CRM), som är ett koncept som utvecklats 
inom flyget för att förebygga haverier och som sedan anammats av sjukvården (Ax-
elsson et al. 2016). För att förebygga vårdskador och öka sjukvårdspersonalens 
kompetens skapar allt fler sjukhus världen över kliniska träningscentra, där möjlig-
heter finns till simulering och färdighetsträning. Även högskolor och universitet har 
börjat att utvecklat liknande enheter, där simulering används som ett pedagogiskt 
hjälpmedel i undervisningen. Realistisk undervisning ses som ett viktigt steg i den 
pedagogiska utvecklingen. Genom att simulera och upprepa olika scenarion kan 
patientsäkerheten ökas och misstag förebyggas, eftersom det ger tillfälle att träna på 
olika moment utan att utsätta patienter för några risker (Elmqvist, Johansson & Ti-
ger Axelsson, 2015).  
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Simulering används inom sjukvården bland annat för att öva på trauma, hjärt- och 
lungräddning, intubation, ventilation och triagering. Efter millenieskiftet har det 
skett en utveckling av forskningen inom simulering, där majoriteten av studierna 
som publicerats kommer från Nordamerika. Simulering sker med hjälp av till exem-
pel dockor, filmer, bilder, skådespelare, djurkadaver och virtual reality (Abelsson, 
Rystedt, Susesrud & Lindwall, 2014).  

Traumasimulering har visat sig ha flera positiva effekter. Det ökar sjuksköterskestu-
denters självförtroende och förbereder dem på verkliga traumasituationer (Kapucu, 
2017). Simulering leder även till att sjuksköterskor uppfattar att de får ökade kun-
skaper och färdigheter inom traumasjukvård. Att genomföra en traumasimulering 
med en docka kan bidra till ökat lärande genom att man tränas att tänka och arbeta 
systematiskt enligt ABCDE. Det kan även även  ge en ökad trygghet i verkliga 
traumasituationer om man har övat på liknande fall genom simulering (Abelsson, 
Rystedt, Susesrud & Lindwall, 2018). 

Den tekniska utvecklingen har banat väg för virtuell simulering. Virtuell simulering 
är tids- och kostnadseffektivt, och stimulerar dessutom till samarbete (Herault et al., 
2018). Genom audiovisuella intryck, realistiska scenarion och interaktion kan stu-
denters lärande stimuleras (Koivisto et al., 2017). Virtuell simulering har visat sig 
vara en effektiv utbildningsform för sjuksköterskestudenters lärande kring prehospi-
tal traumasjukvård, och de har positiva upplevelser av utbildningsformen (Tao, 
2011). I en randomiserad kontrollerad studie visade det sig att sjuksköterske- och 
läkarstudenter som genomfört en virtuell simulering inför praktik på operationsav-
delning hade mindre rädsla, gjorde mindre fel, hade mer kunskap och en i högre 
utsträckning samarbetande attityd i jämförelse med kontrollgruppen (Del Blanco et 
al., 2017). Genom att låta studenter se en video som visar patientens perspektiv i en 
traumaövning förbättras studenternas prestationer i övningen (Goolsby, Chen & 
Schwartz, 2015). Även Johnston, Parker & Fox (2017) visar att tillägg av video till 
simulering förbättrar studenters prestationer, genom att de lättare kan omsätta sina 
kunskaper till praktisk handling. Det är dock viktigt att det inte uppstår tekniska 
svårigheter, då det annars kan leda till att virtuell simulering upplevs som stressande 
(Cobett & Snelgrove-Clark, 2016). Virtuell traumasimulering har även studerats hos 
erfaren sjukvårdspersonal, och man fann att utbildningsformen har en potential i att 
träna och förbättra traumateamets kommunikation (Krange, Moen & Ludvigsen, 
2012). 

3. Problemformulering  

Trauma kan orsaka död, invaliditet och lidande för patienten. Personalens kompe-
tens är av stor betydelse för utgången, och ett empatiskt och professionellt bemötan-
de kan minska patienters känslor av utsatthet. Den svårt skadade traumapatienten 
innebär en stor utmaning för specialistsjuksköterskan som ska utföra högspecialise-
rad vård under stor press och ibland med begränsade resurser. Adekvat träning och 
utbildning förbättrar specialistsjuksköterskans möjligheter att ge en optimal vård i 
sådana svåra situationer. Ett komplement till fysiska övningar med figuranter eller 
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simuleringsdockor, kan vara virtuella övningar. Virtuella övningar kan sannolikt 
göras mer lättillgängliga, vilket innebär att övning kan ske mer regelbundet och 
sannolikt till en lägre kostnad. Om virtuella övningar kan leda till ett ökat lärande 
och därmed en förbättrad traumavård, så finns det oerhört mycket att vinna för pati-
enten, sjukvården och för samhället. Tidigare forskning har visat att vårdpersonal 
och studenter har positiva erfarenheter av traumasimulering, men det finns ett behov 
att ta reda på mer om fenomenet virtuell traumasimulering. 

4. Syfte 
Syftet är att beskriva specialistsjuksköterskestudenters uppfattningar av lärande vid 
en virtuell traumasimulering. 

5. Metod 

5.1 Ansats 
För att svara på syftet användes en kvalitativ design, där intervjuer genomfördes och 
sedan analyserades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Den kvalitativa designen 
skapar kunskap om ett fenomen så som det tolkas, erfars samt vilken mening som 
människor tillskriver fenomenet (Henricsson & Billhult, 2013). Eftersom syftet var 
att beskriva uppfattningar, så valdes en kvalitativ design.  

Fenomenografi är en metod som handlar om att identifiera olika uppfattningar av ett 
visst fenomen, i det här fallet lärandet vid virtuell traumasimulering, och sedan be-
skriva dessa uppfattningars inbördes relation. Inom fenomenografisk forskning skil-
jer man på den första ordningens perspektiv där forskaren riktar sitt fokus mot fe-
nomenet i sig, och den andra ordningens perspektiv där forskaren riktar sig mot 
människors sätt att uppfatta eller förstå fenomenet. Fenomenografiska studier riktar 
sig mot den andra ordningens perspektiv. Fenomenografi är en metod som har ut-
vecklats inom den pedagogiska forskningen och lämpar sig väl när problem kring 
lärande studeras (Larsson & Knutsson Holmström, 2013). Då studien handlar om 
uppfattningar av lärandet föll det sig naturligt att välja fenomenografi som analys-
metod. 

5.2 Kontext 
Den virtuella traumasimuleringen spelades in på akutmottagningen i Växjö. Den 
visar ett simulerat traumalarm, där sjuksköterskor inom olika specialiteter (akut-
sjukvård, intensivvård, anestesisjukvård och ambulanssjukvård) och läkare (akutlä-
kare, kirurg, anestesiläkare) omhändertar en patient (figurant) som har inre blöd-
ningar och skallskada efter en trafikolycka. Användaren kan se sig runt i trau-
marummet 360 grader. I simuleringen ställs användaren fortlöpande alternativfrågor 
om teamarbete samt patientens tillstånd och behandling. Vid rätt svar stabiliseras 
patientens tillstånd, och vid felaktiga svar så försämras tillståndet (Herault et al., 
2018). 
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5.3 Urval 
Ett strategiskt urval användes där personer som är olika eftersträvades i urvalet, då 
detta anses som fördelaktigt inom fenomenografi (Larsson & Knutsson Holmström, 
2013). Studenter från specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulans-, akut- 
och intensivvård på Linnéuniversitetet i Växjö som hade testat den virtuella trau-
maövningen inkluderades i studien. Övningen ägde rum i en lokal på Linnéuniversi-
tet och pågick under ungefär en timma. Totalt 17 studenter genomförde övningen 
antingen parvis eller i grupper upp till fem personer. Studenterna fick själva boka tid 
när de hade möjlighet att delta, varför det var olika många som testade övningen 
samtidigt. Studenterna fick en preliminär muntlig och skriftlig information av lärare 
på skolan om studien som planerades. Studenterna kontaktades sedan av författaren 
efter två-tre månader, och tillfrågades om de ville delta i studien genom att bli inter-
vjuade. Då det endast var en manlig deltagare i urvalet, så tillfrågades ytterligare två 
manliga studenter om deltagande i studien. De fick då genomföra övningen till-
sammans hemifrån via en länk.  

Studenterna erhöll ett informationsbrev om studiens tillvägagångssätt (se bilaga 1), 
och lämnade informerat samtycke. Fyra studenter som hade testat övningen deltog 
inte i studien; två valde att tacka nej till deltagande, en student svarade inte och en 
student hade avbrutit utbildningen och exkluderades därmed. Detta innebar att totalt 
15 informanter ingick i studien; sex från akutsjukvårdsutbildningen, fyra från inten-
sivvårdsutbildningen och fem från ambulanssjukvårdsutbildningen. Det var tre män 
och tolv kvinnor, i åldern 25-46 år (genomsnitt 31,8 år). De hade 1-25 års erfarenhet 
av sjuksköterskeyrket (genomsnitt 6,4 år). Elva av informanterna hade tidigare erfa-
renhet av traumalarm genom yrket i varierande grad, och fyra informanter hade ing-
en eller mycket liten erfarenhet av traumalarm. 

5.4 Datainsamling 
Intervjuerna var av semistrukturerad typ, vilket innebär att en intervjuguide med 
öppna frågor används, där ordningen som frågorna ställs i kan anpassas efter vad 
som kommer fram i intervjun (Danielsson, 2013). Öppningsfrågan är central i fe-
nomenografiska studier, ska få informanten att fokusera på fenomenet och bör vara 
samma för samtliga informanter (Larsson & Knutsson Holmström, 2013). Intervju-
erna inleddes därför med frågan ”Vad är din uppfattning av lärande vid en virtuell 
traumasimulering?”. Övriga frågor och följdfrågor ställdes allt eftersom hur infor-
manten svarade (Se bifogad intervjuguide i bilaga 2). De första två intervjuerna som 
genomfördes var planerade att fungera som pilotintervjuer, men då intervjufrågorna 
bedömdes vara lämpliga och inte behövde förändras så inkluderades även dessa två 
intervjuer i analysen.  

Intervjuerna genomfördes individuellt via Skype, vilket innebar att kommunikatio-
nen skedde med både bild och ljud. Informanterna hade möjlighet att välja själva 
var de befann sig när intervjuerna genomfördes, i majoriteten av fallen var det in-
formantens hemmiljö. Datainsamlingen pågick under cirka 2 veckor, och intervjuer-
na genomfördes under både morgon, middag och kväll. Enstaka störande moment 
uppstod under några intervjuer, såsom att ljudet hakade upp sig under korta stunder, 
att informantens telefon ringde eller att det var ett barn som ropade. I ett fall funge-
rade inte webkameran för informanten. Informanterna gavs möjlighet att ställa frå-

! (1)11



gor innan inspelningarna påbörjades. Intervjuerna varade mellan 9-20 minuter (ge-
nomsnitt 14,4 minuter). Intervjuerna spelades in elektroniskt, och transkriberades 
sedan ordagrant. 

5.5 Dataanalys 
Analysen genomfördes enligt de sju steg som beskrivs av Sjöström & Dahlgren 
(2002); 

1) Första steget var att bekanta sig med materialet, genom att läsa igenom de tran-
skriberade intervjuerna.  

2) Sedan identifierades samtliga uppfattningar som svarade på syftet. Totalt 211 
uppfattningar framkom. Uppfattningarna kunde bestå av en eller flera meningar. 
För att identifiera uppfattningar så riktades uppmärksamheten mot den andra 
ordningens perspektiv. Det framkom några uttalanden om tekniska problem så 
som att ljudet var dåligt eller att Internet krånglade, till exempel; ”så var ljudet 
lite dåligt, det var svårt att höra ibland vad som sades”. Dessa uttalanden sågs 
inte som informantens sätt att uppfatta eller förstå fenomenenet, och bedömdes 
därmed tillhöra den första ordningens perspektiv och inkluderades därmed inte i 
analysen. Uppfattningarna kodades med siffror och kopierades till en egen spalt i 
dokumentet med transkriberat material. Syftet med att koda med siffror beskrivs 
ej av Sjöström och Dahlgren (2002), men gjordes för att det sedan skulle vara 
enkelt att gå tillbaka och hitta uppfattningarna men även för att säkerställa att 
gruppen representerades i analysen. Den fenomenografiska analysen ska presen-
tera den kollektiva förståelsen av fenomenet och inte enskilda personer (Larsson 
& Holmström, 2013). Första siffran i koden angav från vilken informant det var, 
och andra siffran angav vilken uppfattning det var i ordningen från den infor-
manten. 

3) Det tredje steget som innebär en kondensering för att finna det centrala i längre 
citat, skedde parallellt med att uppfattningarna identifierades. Vissa ord som an-
sågs överflödiga ord ersattes med punkter. 

4) Fjärde steget innebar en preliminär gruppering av liknande svar. Detta gjordes 
genom att klippa ut lappar av samtliga uppfattningar, uppfattningarna lades se-
dan ut på ett bord. För att försöka hitta olika variationer av uppfattningar jämför-
des deras likheter och skillnader, vilket resulterade i 12 preliminära grupper som 
gavs preliminära namn (se tabell 1). Uppfattningarna sorterades under varje 
grupp (se tabell 2). 

5) Det femte steget innebar att jämföra kategorier, där målet är att försöka etablera 
gränser mellan kategorierna. Detta gjordes genom att uppfattningarna och grup-
perna lästes igenom upprepade gånger och jämfördes, vissa grupper slogs då till-
sammans eller bytte namn. Genom att mönster och likheter mellan grupperna 
identifierades, så framkom tre olika kategorier som innehöll nio grupper av upp-
fattningar (se tabell 3).  

6) Det sjätte steget var att namnge kategorierna för att sammanfatta deras essens.  
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7) Det sjunde och sista steget var sedan att jämföra kategorierna, och beskriva den 
unika karaktären av varje kategori samt förhållandet kategorierna emellan. 

Tabell 2: Preliminära grupper av uppfattningar

Tänka till
Kritiskt 

tänkande/
konstruktivt

Diskussion med 
andra

Behov av fler 
scenarion

Tillgängligt Göra det i sin 
takt/reflektera

Inger trygghet/
förberedelser Komplement

Roligt/positivt Realistiskt Visuellt Överblick

Tabell 3: Exempel på uppfattningar inom en preliminär grupp

Grupp: Roligt/positivt

”men det var kul och 
spännande, något nytt 
så .. det känns väldigt 
modernt och i tiden att 

man gör sådana 
övningar” (2-10)

”alltså jag ser det som 
en utveckling, alltså den 
här typen av utbildning, 

det är roligt att man 
tittar på nya sätt att 

lära ut inom vården, så 
det var.. spännande 

liksom” (3-16)

det var ju roligt också 
så det var ju inte .. 

alltså det var ju 
intressant så det var 

roligt på det sättet, så 
det var rätt kul att det 
var nåt lite annorlunda 

eller så (8-8)

”men utifrån att jag sett 
den en gång så har jag 

en väldigt positiv 
inställning till 

det” (9-12)

”jag upplevde den som 
väldigt bra, det var 
väldigt lärorikt .. jag 
hade inte, när jag har 
studerat, vi har aldrig 

haft möjlighet till något, 
inte egentligen nåt 
liknande” (10-1)

”jag tyckte det var 
roligt eftersom det var 
ett nytt sätt att lära sig 

på” (12-1)

”jag är väldigt positivt 
inställd till den 

”skratt”. jag har tänkt 
det flera gånger efter 
jag gjort den att gud 

vad bra det var.. de har 
tänkt till” (13-9)

”vi ville nästan haft en 
längre film när vi tittade 
på den, att den tog slut 

ganska fort. att man 
vill.. öva ändå mer 
liksom. för det var 

väldigt kul som 
sagt” (15-11)

”det är även roligare 
så, än att läsa en bok 

för en bok kan vem som 
helst läsa” (12-5)

"jag upplevde det som 
väldigt positivt och 

lärorikt” (3-17)

”alltså jag kände väl 
överlag att det var en 

väldigt positiv 
upplevelse” (2-9)

”man har ju gått i 
skolan så pass länge att 

man, att gå på en 
föreläsning .. det är 

liksom upplevt allt det 
där, så det är ganska 
roligt att få ett nytt 

intryck” (12-7)

”och det blir mycket 
roligare att göra det, en 
virtuell än att man ska 
sitta och läsa en bok 
hela tiden” (13-18)

”det är ändå ett 
annorlunda sätt att lära 
sig på.. kändes lite som 

ett nytt, nytt 
lärandesätt” (15-8)

”vi hade ju bara 
positiva, ser bara 

positivt på det. just ur 
lärandesynpunkt och att 

det var ett roligt sätt 
och ett nytt sätt att lära 
sig saker på” (15-14)

”det var ju spännande 
att tänka på att 

utbildningen är på 
väg .. att bli mer 

interaktivt och virtuellt” 
(3-9)
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5.6 Etiska överväganden 
Det grundläggande inom forskningsetiken är att värna människors lika värde, in-
tegritet och självbestämmande. Genom att ta stöd av etiska principer minskas risken 
för att de som deltar i studien på något sätt kommer till skada, utnyttjas eller såras 
(Kjellström, 2013).  Studien har genomförts enligt Helsingforsdeklarationens prin-
ciper (World Medical Association, 2017) samt vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Grunderna inom de forskningsetiska principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Informanterna erhöll skriftlig information om studien, samt lämnade infor-
merat samtycke. De informerades om att de hade möjlighet att avbryta deltagande i 
studien utan att det påverkade dem och gavs möjlighet att ställa frågor. Uppgifter 
hanterades med sekretess, så att endast författare och handledare hade tillgång till 
dem. Inga uppgifter om deltagarna har använts eller utlånats för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften. Eftersom studien planerades att publiceras 
som en artikel så skickades en etikansökan in till Etikkommittén Sydost (EPK 
456-2018) som gav rådgivning till studiens utformande, och mindre justeringar 
gjordes utifrån Etikkommitténs synpunkter.  

4. Resultat 
I resultatet beskrivs studenternas uppfattningar av lärandet vid den virtuella trauma-
simuleringen inom tre beskrivningskategorier: ”Att få goda förutsättningar för lä-
rande”, ”Att lära sig på olika sätt” samt ”Att ha nytta av lärandet”. Inom kategorier-
na ryms nio olika grupper av uppfattningar, se tabell 4. 

Tabell 4: Tabell över resultatets beskrivningskategorier och grupper av 
uppfattningar

1. Att få goda 
förutsättningar för 

lärande

2. Att lära sig på 
olika sätt

3. Att ha nytta av 
lärandet

Ett nytt och roligt  
sätt att lära

Att lära sig genom att 
använda sina sinnen

Behovet av att 
förberedas för akuta 

situationer kan 
tillgodoses

Att få tillgång till 
regelbunden övning

Att lära sig genom 
gruppinteraktion

Ett komplement till 
fysiska övningar - men 

inte en ersättning

Att få lära sig i sin egen 
takt

Att lära sig genom 
reflektion och kritiskt 

tänkande

Ett tryggt sätt att lära 
sig
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Kärnan i den första kategorin är studenternas uppfattningar kring hur det var att lära 
sig av övningen. Inom den andra kategorin beskrivs studenternas uppfattningar 
kring hur de lärde sig av övningen. Den tredje kategorin handlar om studenternas 
uppfattningar kring hur de kunde ha användning av lärandet. I slutet av resultatet 
förklaras beskrivningskategoriernas inbördes relation. 

4.1 Att få goda förutsättningar för lärande 
Inom den första beskrivningskategorin framkom att studenterna uppfattade att den 
virtuella traumasimuleringen skapade goda förutsättningar för lärandet. Fyra olika 
grupper av uppfattningar identifierades inom kategorin. Genom att övningen be-
skrevs som ett nytt och roligt sätt att lära där de fick tillgång till regelbunden öv-
ning, och där man kunde få lära sig i sin egen takt genom ett tryggt sätt att lära sig, 
så fick de goda förutsättningar för att lära sig.  

4.1.1 Ett nytt och roligt sätt att lära 
Studenterna beskrev genomgående övningen i positiva ordalag. Den uppfattades 
som rolig, intressant och att det var spännande med något nytt. De hade inte upplevt 
något liknande tidigare. Flera studenter var positivt överraskade, och beskrev att 
övningen hade gjort ett stort intryck vilket gjorde att de kom ihåg övningen som om 
den var igår. 

”Jag är väldigt positivt inställd till den. Jag har tänkt det flera gånger efter 
jag gjort den att gud vad bra det var” (13) 

De uttryckte ett behov av att finna nya metoder för att lära sig, och såg den virtuella 
övningen som ett bättre alternativ än att till exempel läsa en bok genom att kunska-
pen fastnade lättare. 

”Hittar man nya sätt och lära sig så blir det nog roligare i och med att det 
blir intressant, att läsa en bok kan ju vem som helst göra, men vissa studen-
ter tycker nog det är mer roligt att få göra nånting, en ny upplevelse för det 
fastnar. Så är det.” (12) 

Uppfattningen var att traditionella läromaterial såsom böcker och föreläsningar var 
förenat med en viss tristess, och därmed svårigheter att upprätthålla koncentratio-
nen. Genom att lärandet blev roligt så kunde de minnas bättre efteråt. De beskrev 
även att övningen kändes modern, och såg potential för hur övningen skulle kunna 
användas i framtiden både inom vården och inom utbildning;  

”Alltså jag upplevde det som väldigt positivt och lärorikt. Det har en stor 
potential för, användandet av det inom vården. Både med studenter och mer 
personal” (3) 

Studenternas uppfattningar kring att det var positivt, roligt och modernt tolkades 
som goda förutsättningar för ökat lärande. 

4.1.2. Att få tillgång till regelbunden övning 
Övningen uppfattades som tillgänglig på så sätt att man kan använda den när man 
själv vill, vilket möjliggör mer regelbunden traumaövning. De beskrev svårigheten i 
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att sällan vara med om verkliga trauman, och att det kunde gå lång tid mellan fysis-
ka traumaövningar. Där sågs en potential med den virtuella övningen. 

”Man har ju inte så jättemånga traumalarm, och man har övningar man 
har de inte själv så ofta. Då är det ett väldigt bra sätt att hålla sig uppdate-
rad tycker jag” (9) 

En fördel med att övningen kunde göras flera gånger som nämndes var att man kun-
de hitta nya aspekter i videon om man såg den flera gånger.  För att övningen skulle 
vara lättillgänglig och komma till användning inom verksamheten i framtiden så 
betonades det att det skulle vara enkelt och smidigt att komma åt övningen, till ex-
empel genom en länk på arbetsplatsens intranät.  

En annan uppfattning som framkom var att det var hur mycket man har övat som 
spelade stor roll just i akuta situationer; 

”Kan man ändå sitta hemma och ha det som ett lärandemoment och man 
kan ju göra det flera olika gånger. För om man vill bli duktig på det räcker 
det ju inte att träna på det en gång utan man måste ju ändå göra det några 
gånger. Det är ändå en färskvara i minnet när man, ja man glömmer ju 
ganska fort olika grejer så” (15) 

Att öva regelbundet var något som uppfattades som viktigt för lärandet, då man an-
nars glömmer fort. Möjligheterna till regelbunden och lättillgänglig övning tolkades 
som en god förutsättning för lärandet. 

4.1.3. Att få lära sig i sin egen takt 
Studenterna beskrev att det var positivt att man kunde göra övningen i sin egen takt, 
i lugn och ro. Det sågs som en fördel jämfört med att lyssna på föreläsningar då man 
bättre kunde tillgodogöra sig lärandet; 

”Det här var ju mycket bättre sätt att lära sig på än att gå till skolan 8-5 
och sitta och lyssna på massa föreläsningar och .. ta in 15 minuter av den 
dagen. Istället för att .. om man då kollar på en virtuell övning. Pausa. An-
das lite. ”skratt” Sätta igång igen. Man gör det i sitt eget tempo så då får 
man in det på ett helt annat sätt” (13) 

Det sågs även som en fördel att man hade möjlighet att pausa vilket möjliggjorde 
reflektion och diskussion;  

”Man kan pausa, man kan stoppa .. sätta sig ner och diskutera, man känner 
efter och pratar igenom .. pausar så länge man behöver, det tror jag är svå-
rare med en riktigt traumaövning, då kan man inte pausa utan då får man 
reflektera efteråt. Här kan man göra en fortlöpande reflektion” (1) 

Att få göra det i sin takt var också något som beskrevs medföra att man fick en 
chans att tänka till själv innan någon annan hade gjort det åt en; 

”Står du om man säger i ett skarpt läge på traumaövning då är det ju väl-
digt mycket folk, det är ju inte så att man pausar traumaövningen för att 
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ställa en fråga. Men i den här traumaövningen som är virtuell. Man fick en 
chans att tänka till själv innan nån annan gjorde det åt en” (5) 

Reflektion var något som flera studenter kopplade samman med att man hade tid på 
sig och kunde pausa. Det medförde även att de kunde kolla upp sådant de var osäkra 
på under tiden, till exempel genom att läsa på om läkemedel i FASS. 

4.1.4. Ett tryggt sätt att lära sig 
Det framkom att studenterna uppfattade att det var ett tryggt sätt att lära sig, där 
man inte kände sig stressad eller fick prestationsångest - något som man lätt kunde 
känna i fysiska traumaövningar;  

”Det finns ingen, man upplever ingen stress eller prestationsångest utan 
man är helt bortkopplad från det .. det finns inga förväntningar på att göra 
någonting alltså aktivt med patienten, det kan man inte. Men om man gör 
ett simuleringsfall det är folk som tittar på och ser på .. det är inte alltid så 
himla lätt. Det är ett lite mer avslappnat sätt att lära sig kanske” (3) 

Andras förväntningar samt att det är mycket folk vid en fysisk övning nämndes som 
något som kunde skapa stress. Att man upplevde en mindre stress vid den virtuella 
övningen hängde samman med att man inte förväntades göra aktiva handlingar med 
patienten, men även att man var en mindre grupp. Det förekom också uppfattningar 
om att det var lättare att komma till tals vid övningen; 

”Kanske är lättare att alla får komma till tals, man ser varandra mer när 
man sitter och tittar varandra i ögonen än att man, nån står vid fötterna och 
grejer och nån donar med sitt uppe vid nackkragen” (2) 

Studenterna uppfattade att den virtuella övningen var i en förlåtande miljö, där man 
tilläts göra fel. 

4.2 Att lära sig på olika sätt 
Inom den andra beskrivningskategorin framkom att studenterna uppfattade olika sätt 
som de de lärde sig på genom övningen. Tre olika grupper av uppfattningar identifi-
erades inom kategorin. Det framkom att studenterna uppfattade att de lärde sig ge-
nom att använda sina sinnen, genom gruppinteraktion samt genom reflektion och 
kritiskt tänkande. 

4.2.1. Att lära sig genom att använda sina sinnen 
Studenterna beskrev på flera sätt hur de lärde sig genom att använda sina sinnen, 
framför allt genom att se. Att få använda sig av flera olika sinnen och intryck sågs 
som en fördel; 

”Det här är ju bättre skulle jag säga, för då får du både text, alltså du får ju 
en text och du får se och du hör .. det är ju bra så för då får man alla, alltså 
många sinnen får man ju med sig i det här då, och sen att man diskuterar 
alltså med varandra. Man får hjälp av alla sina intryck liksom” (8) 

Möjligheten att se traumarummet ur olika vinklar gjorde att de kunde se alla roller i 
traumateamet, vilket gav en överblick och en helhetsförståelse av situationen. Det 
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ledde till en ökad förståelse av teamsamarbetet och organisationen. De beskrev att 
man är så fokuserad på sin egen roll, både i övning och i verkliga traumasituationer, 
så att det är svårt att se vad andra gör; 

”Ett scenario på en docka .. då får jag mer bara min specifika roll  som jag 
ansvarar för så om jag är sjuksköterska 1 eller 2, då får jag liksom min 
blick, det är den jag tränar på, nu får jag en överblick för vad alla gör så så 
det blir ju lättare att se vad alla gör” (11) 

Även om man inte behövde kunna alla specifika uppgifter som ingick i andras rol-
ler, till exempel att som ambulanssjuksköterska veta vilka anestesiläkemedel som 
skulle användas för att söva patienten, så uppfattades det ändå som nyttigt att få en 
förståelse för olika roller. I rollen som akutsjuksköterska beskrevs hur det kunde 
vara svårt att vara ”spindeln i nätet” för att det är så många personer inblandade och 
många moment att göra, men att övningen då var bra genom att man kunde se hel-
heten. 

Det framkom uppfattningar att det visuella intrycket gjorde att man mindes bättre. 
Svårigheter beskrevs kring att omsätta skriftlig information till praktisk handling, 
men genom att koppla tillbaka till ett bildminne så blev det lättare; 

”Men har man liksom en bild på näthinnan att jag har sett det här, jag har 
deltagit virtuellt i detta, då tror jag det är mycket lättare att koppla tillbaks 
till den bilden liksom, för det blir ju som ett minne på ett annat sätt än bara 
text” (5) 

Studenterna beskrev även att de lärde sig genom att observera hur ett gott trauma-
omhändertagande ska gå till. Genom att se goda förebilder i personerna som agerade 
i filmen så kunde man ta efter; 

”Jag ser också en fördel att man ser hur andra gör också.. Man kan, ta ef-
ter och man kan observera dom och hur dom agerar i en situation, vad de 
säger.” (14) 

Det framkom även att man kände att man deltog samtidigt som man kunde observe-
ra; 

”Men man är fortfarande delaktig .. så det är inte bara att man .. att man 
bara observerar, eller att man deltar, utan det är både också” (8) 

Det upplevdes som positivt att det var realistiskt, och att det var lättare att tillgodo-
göra sig lärandet när det kändes realistiskt; 

”Med den här filmen där man då kanske kunde titta runt lite mer än en fast 
display där blicken är fast .. så skulle jag tro för min del att det blir större 
inlevelse i det och därmed skulle jag nog säga att det .. att jag kan ta tillgo-
do informationen bättre” (7) 

Det visuella intrycket gjorde att övningen kändes realistisk och att man kunde leva 
sig in i situationen. Vissa hade tvekat på om det var ett verkligt traumalarm som spe-
lats in eller om det var en figurant. 
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4.2.2. Att lära sig genom gruppinteraktion 
Studenterna hade väldigt positiva uppfattningar av den interaktion som uppstod i 
gruppen som genomförde övningen. Frågorna ledde till en diskussion om hur man 
skulle svara, vilket gynnade lärandet; 

”Det som var bra var ju att det var fler som såg videon så det fanns möjlig-
het också att diskutera .. det bästa alternativen som man skulle göra. Men 
om man tittar i en grupp, då kan jag säga att man lär sig. Man diskuterar 
vilket alternativ man ska välja och komma fram till något gemensam” (9) 

De uppfattade att det var bättre att göra övningen i grupp än det hade varit att göra 
den individuellt, bland annat för att man inte hade kunnat få samma feedback om 
man hade gjort det själv. Ibland hade de olika uppfattningar om vilket svar som var 
rätt, vilket ledde till en bra diskussion; 

”Ibland blev det ganska bra diskussioner för alla hade inte samma uppfatt-
ning heller. Man fick diskutera sig fram till vem som, vilken bana man skulle 
köra på och sådär” (1) 

Att man hade olika synvinklar, och ibland hade olika bakgrund och inriktning, sågs 
som fördelaktigt då man fick ta del av andra perspektiv. När man kom från samma 
specialistutbildning så beskrevs att man tänkte på liknande sätt, men om det var med 
någon från en annan utbildning så breddades kunskapen. Diskussionen ledde till att 
man mindes bättre och att kunskapen satte sig djupare genom att man fick förklara 
eller få något förklarat för sig;  

”Är du med i ett fall och så får du en diskussion, så kommer jag ihåg det så 
mycket bättre efteråt. Om jag läser nånting i en bok .. eller en textrad .. det 
här är si och så. Då blir man ju utanför svaret du kanske minns det på en 
tenta. Om man ska diskutera ett ämne ganska djupare så då och nån får 
förklara för mig eller jag ska förklara för dom. Då minns jag det också 
mycket djupare, då sitter det mer i ryggmärgen” (11) 

Det framkom även att det kunde ge en stärkt teamkänsla att genomföra övningen 
tillsammans, och att det kunde leda till att man får en bättre förståelse av hur de and-
ra i gruppen tänker vid ett trauma i verkligheten. 

4.2.3. Att lära sig genom reflektion och kritiskt tänkande 
Studenterna utmanades till reflektion och kritiskt tänkande. De beskrev att frågorna 
som ställdes tillförde en ytterligare dimension genom att man fick ”tänka till”. En 
uppfattning som framkom var att det blev som ett kunskapstest, där man fick ett 
kvitto på vad man kunde vilket sågs som positivt. Eftersom man visste att det skulle 
komma frågor så ledde det till att en ökad uppmärksamhet, för att man var tvungen 
att vara redo för att svara på frågorna 

”Det var ju som ytterligare en dimension, inte bara att sitta och titta på en 
film och hur de gör utan att man själv får tänka till. Efter första frågan där 
och när man vet att det kommer ett antal frågor så var man ju mer upp-
märksam i själva övningen också” (6) 
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De beskrev också att man ”snäppade” upp för att det skulle gå så bra som möjligt 
för patienten. Det sågs som positivt att ens agerande fick konsekvenser, genom att 
patienten kunde försämras eller förbättras beroende på hur man svarade. Övningen 
stimulerade till ett kritiskt tänkande där man fick reflektera över varför man gör sa-
ker och ting; 

”Varför gör jag det jag gör, varför tror jag att det är på det här sättet? Det 
gör att man blir mycket bättre sjuksköterska oavsett vilken inriktning man 
har att hela tiden ha ett kritiskt tänkande varför gör dom så, hur tänker 
dom, ska jag tänka på det sättet eller inte och vilka fördelar har det och.. 
man använder huvudet mycket mer när man gör sån här övningar. Som ing-
en bok eller föreläsning kan ersätta liksom” (13) 

Det sågs som lärorikt att man kunde lära sig av sina misstag. Dock sågs det som en 
nackdel att man inte fick en förklaring i videon till varför ett svar var felaktigt, då 
det uppfattades som viktigt att få veta varför man hade fel; 

”Nej det är fel men varför är det fel .. jag vill också veta varför någonting 
är fel .. liksom att det här är fel på grund av det här och det här. På videon 
så fick vi inga svar på varför det var fel” (11) 

I vissa fall beskrev studenterna att de tog reda på vad som var rätt svar, genom att 
söka på internet. Att få utmanas till reflektion och kritiskt tänkande sågs som posi-
tivt för lärandet. 

4.3. Att ha nytta av lärandet 
Inom den tredje beskrivningskategorin framkom att studenterna uppfattade att de 
hade en nytta av lärandet som övningen bidrog med. Två grupper av uppfattningar 
identifierades inom beskrivningskategorin. Studenterna uppfattade att övningen bi-
drog till att Behovet av att förberedas för akuta situationer kan tillgodoses samt att 
övningen kunde vara ett stöd inför fysiska övningar genom att utgöra ett komple-
ment till fysiska övningar - men inte en ersättning. 

4.3.1. Behovet av att förberedas för akuta situationer kan tillgodoses 
Det var tydligt att studenterna såg ett behov av att bli mer förberedda inför verkliga 
traumasituationer, och önskade att det skulle införas mer virtuella övningar i framti-
den. De såg även en potential i att utveckla övningen till att handla om andra akuta 
situationer; 

”Jag ser ju att man hade kunnat utveckla detta till alla olika, till exempel 
att vi hade kunnat ha det på en intensivvårdsavdelning, hur gör vi när det 
här händer .. så man kan spela in många fler situationer” (1) 

Andra potentiella scenarion som nämndes var till exempel förlossning, barn-HLR 
och skottskador - sådant som de uppfattade som ovanligt. Studenterna beskrev att 
det var svårt att känna sig säker på något som man sällan ställs inför. De uppfattade 
att övningen kunde förbereda dem inför verkliga situationer; 
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”Vi har sällan trauma .. då är det oftast nåt lite lindrigt .. och då är man 
oftast nervös .. det här ändå kändes lite äkta och så. Så då känns det ändå, 
att jag har varit med på nåt sätt ändå” (10) 

Genom att övningen kändes realistisk, så skapades en igenkänning som kan medföra 
att en verklig traumasituation känns mer bekant och som om man har varit med om 
det tidigare; 

”Då har man nån referensram liksom, precis som i den här traumaövningen 
som jag deltog i.. man känner igen miljön, man känner igen omhänderta-
gandet, man känner igen förloppet. Det blir inte en total chock” (5) 

De uppfattade att övningen kunde inge en ökad trygghet, vilket uppfattades leda till 
en ökad patientsäkerhet.  

4.3.2. Ett komplement till fysiska övningar - men inte en ersättning 
Studenterna såg också att övningen kunde förbereda dem på att genomföra en fysisk 
traumaövning genom att den utgjorde ett komplement till fysiska övningar. De be-
skrev en osäkerhet kring att ha fysiska traumaövningar, men att den virtuella öv-
ningen kunde bidra till en ökad självsäkerhet; 

”Jag tror också att det är bra att göra en sån här virtuell traumaövning 
först innan man gör en riktigt traumaövning på akuten för då övar man ju 
på att våga säga vad man tycker och tänker. För det tycker jag oftast är 
ganska svårt för jag tänker att det är, nej jag vågar inte säga nåt för jag 
kanske inte har rätt. Så jag tror att man kanske blir lite mer självsäker” (1) 

Det uppfattades som viktigt att en fysisk övning skulle fungera bra, eftersom det 
krävdes mycket resurser och det sällan fanns tillfälle att genomföra fysisk övning. 
De beskrev att det var positivt att kombinera fysisk och virtuell traumaövning ge-
nom att man fick lära sig på olika sätt och att övningen därigenom utgjorde ett kom-
plement. Genom att den virtuella övningen innebar ett annat perspektiv där man såg 
traumasituationen utifrån, så kunde den vara ett komplement trots att den saknade 
det praktiska omhändertagandet;  

”Jag är ju mycket för det här learning by doing men jag tycker ändå det 
kan vara bra att se det utifrån ett utifrån-perspektiv att man kan se andra 
grejer som man kan tänka på nästa gång, nej men så där ska man ju inte 
göra. Jag ser det som ett komplement” (4) 

Att lära sig praktiskt genom att arbeta med händerna och känna beskrevs som vik-
tigt, och en fördel med fysiska övningar. Men det kunde också uppfattas som posi-
tivt att inte behöva fokusera på det praktiska omhändertagandet i den virtuella öv-
ningen, då man som oerfaren lättare kunde tillgodogöra sig genom att kunna fokuse-
ra på andra saker än det praktiska; 

”Att kasta sig in i en, en fullskalig traumaövning utan att ha nån erfarenhet 
av det .. jag kan tänka mig att det kan vara svårt att tillgodogöra sig det 
också .. och då kanske en sån här film kan vara nyttig, för då kan man lik-
som se och arbeta in tänket utan att faktiskt behöva tänka på .. det praktis-
ka, biten” (7) 
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Det var tydligt att studenterna uppfattade att övningen inte kunde ersätta fysiska 
övningar. De praktiska momenten som görs i en fysisk traumaövning kunde inte 
ersättas, men trots detta sågs det som ett positivt komplement; 

”För alltså muskelminne och kroppsminne är ju ändå jätteviktigt i omhän-
dertagandet att man har rätt handgrepp, att det liksom är enkla saker som 
hur placerar jag mig i förhållande till stockvändning. Så jag tror inte det 
kan ersätta de fysiska traumaövningarna, men jag tror att det är ett jättebra 
komplement” (5) 

Närheten till patienten, där man kunde känna på patienten, saknades i den virtuella 
övningen jämfört med en fysisk övning. De beskrev att vissa praktiska moment, 
såsom stockvändning av patienten, var svåra att lära sig utan att öva på det praktiskt 
i verkligheten. 

4.4. Beskrivningskategoriernas inbördes relation 
Samtliga beskrivningskategorier visar att studenterna uppfattade övningen som po-
sitiv utifrån olika aspekter. Beskrivningskategoriernas inbördes relation förklaras 
här istället utifrån om fallet hade varit det motsatta. Beskrivningskategoriernas hie-
rarki är i fallande ordning, där den första kategorin står högst genom att förutsätt-
ningarna ses som fundamentala för att övningen ska kunna bidra till lärande. Om 
studenterna till exempel hade uppfattat övningen som tråkig och otillgänglig, så 
hade den sannolikt inte kommit till användning överhuvudtaget oavsett hur lärorik 
den var. Den andra kategorin som innefattar hur studenterna lärde sig av övningen 
ses som nästa steg i hierarkin. Om det hade framkommit att studenterna hade upp-
fattat att övningen inte lärde dem något, eller att sätten de lärde sig på inte skiljde 
sig från att lära sig genom att till exempel läsa en bok, så hade övningen inte heller 
haft något större värde även om den hade använts för att den var rolig. Den tredje 
kategorin ses som lägst i hierarkin, då den handlar om de positiva konsekvenser som 
övningen ledde till utöver själva lärandet i sig, vilka på sätt och vis kan ses som en 
sorts bonus. Även om studenterna hade uppfattat att lärandet inte hade bidragit till 
en bättre förberedelse inför akuta situationer eller fysiska traumaövningar, så hade 
man kunnat argumentera för att lärandet i sig som övningen medförde hade varit 
positivt på andra sätt. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer studiens metod att diskuteras utifrån begreppen tro-
värdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henric-
son, 2013). Syftet var att undersöka studenters uppfattningar av lärande vid en vir-
tuell traumasimulering. Något som stärker studiens trovärdighet, är att valet av kva-
litativ metod med fenomenografisk analys är en lämplig metod utifrån studiens syfte 
vilket motiveras i metodbeskrivningen. Därmed ökar sannolikheten att studenternas 
uppfattningar av lärandet faktiskt var det som undersöktes och framkom i analysen.  
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5.1.1 Urval 
Urvalet bestod av 15 informanter. 20 informanter anges som tillräckligt i en feno-
menografisk studie för att hitta de uppfattningar som finns av ett fenomen, men 
även studier med färre deltagare kan generera viktiga resultat då en mättnad oftast 
uppnås efter tio-tolv intervjuer där inga nya uppfattningar framkommer (Larsson & 
Knutsson Holmström, 2013). Det överensstämmer med vad som framkom i inter-
vjuerna, där en mättnad kunde identifieras genom att liknande uppfattningar till stor 
del återkom och inga nya uppfattningar framkom i de sista intervjuerna som gjordes 
vilket stärker trovärdigheten. Det är dock svårt att veta säkert att inga nya uppfatt-
ningar hade framkommit om fler informanter hade deltagit. Dock var det en svårig-
het att rekrytera fler informanter, då det inte fanns fler studenter som anmält sitt in-
tresse till att testa övningen. Bortfallet på fyra studenter var inte möjligt att påverka. 
Men det var även en fråga om tid och resurser, och att analysmaterialet inte skulle 
bli oöverskådligt stort vilket kan vara en risk vid fenomenografiska studier (Larsson 
& Knutsson Holmström, 2013).  

Då ett strategiskt urval som innefattar personer som är olika anses fördelaktigt inom 
fenomenografi (Larsson & Knutsson Holmström, 2013), så eftersträvades det i re-
kryteringen av informanter genom att inkludera studenter från de olika utbildning-
arna, och genom att fler manliga informanter rekryterades. Endast tre informanter 
var män vilket kan tyckas lite, men samtidigt utgör de 20 % av urvalet vilket är en 
något större procentuell andel än andelen manliga sjuksköterskor i Sverige vilket 
utgörs av 12 % (Socialstyrelsen, 2016). Genom att det fanns en variation i urvalet, 
ökar sannolikheten för att resultatet är överförbart. Om till exempel endast intensiv-
vårdsstudenter hade intervjuats, hade det varit svårt att veta om studenter inom and-
ra specialiteter hade uppfattat övningen likadant. Då samtliga studenter hade erfa-
renhet av att arbeta som sjuksköterskor, ökar även sannolikheten att resultatet är 
överförbart på gruppen sjuksköterskor. 

Några studenter genomförde övningen i tvärprofessionella grupper, men då vissa 
studenter kände varandra, kan detta ha påverkat resultatet. Till exempel kan uppfatt-
ningen att det kändes tryggare att genomföra den virtuella övningen tillsammans 
med andra jämfört med att göra en fysisk traumaövning, hänga samman med att de 
kände sig trygga med sina studiekamrater. Det kan även ha bidragit till att de såg det 
som en positiv och rolig upplevelse. Även min egen relation till informanterna i 
form av att jag själv är student på specialistutbildningen med inriktning mot ambu-
lanssjukvård, kan ha påverkat informanternas medverkan i studien.  

5.1.2. Datainsamling 
Datainsamlingen skedde med intervjuer via Skype. Valet av intervjuer som datain-
samlingsmetod kändes som ett självklart val utifrån syftet och metodvalet. Individu-
ella intervjuer är det som vanligen används inom fenomenografi (Larsson &  Knuts-
son Holmström, 2013). Det anses fördelaktigt att genomföra en eller flera provinter-
vjuer för att testa frågorna och komma in i rollen som intervjuare (Danielsson, 
2013). Två pilotintervjuer genomfördes som sedan inkluderades i analysen då de 
föll väl ut. Handledaren tog del av det transkriberade materialet av pilotintervjuerna 
och godkände sedan fortsatta intervjuer. Intervjuerna blev förhållandevis korta vil-
ket kan ses som en svaghet. Trots detta framkom en riklig variation av uppfattningar 
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som svarade på syftet, och det kändes som att det blev ett djup i intervjuerna där 
informanterna berättade allt de hade att säga. Då samtliga informanter tillfrågades 
om de hade något mer att tillägga innan intervjun avslutades, gavs de även möjlig-
het att bekräfta att de hade fått sagt allting om fenomenet. Den korta erfarenheten 
som informanterna hade av fenomenet, de hade trots allt bara gjort övningen en 
gång, bidrog sannolikt till att intervjuerna inte blev så långa. Jag upplevde det som 
svårt i vissa fall att få informanterna att utveckla resonemang genom att ställa följd-
frågor till dem. I flera fall när jag frågade om informanten kunde utveckla ett svar 
eller berätta mer, så kom de inte på något mer att säga. Min ringa erfarenhet av att 
genomföra intervjuer kan givetvis ha påverkat intervjuernas kvalitet. Kanske hade 
en mer erfaren intervjuare lyckats att få fram mer uppfattningar och därmed längre 
och mer utförliga intervjuer. Om andra frågor hade ställts kanske även andra upp-
fattningar hade framkommit. En potentiell nackdel var att det hade gått relativt lång 
tid från att studenterna testade övningen tills dess att intervjuerna genomfördes (cir-
ka två-tre månader), men trots detta kunde informanterna ge detaljerade och djupa 
beskrivningar i intervjuerna. Två intervjuer genomfördes dagen efter övningen med 
de informanter som rekryterades i efterhand för att utöka antalet manliga deltagare. 
Uppfattningen är att dessa intervjuer inte blev mer utförliga varken innehållsmässigt 
eller tidsmässigt, i jämförelse med övriga intervjuer. Därför är bedömningen att ti-
den som hade gått mellan övning och intervju inte påverkade datainsamlingen i stör-
re utsträckning. 

Det kan ha påverkat intervjuerna att Skype användes, istället för att mötas i verklig-
heten. Utifrån trovärdighetssynpunkt är det svårt att veta om det hade gett samma 
resultat om intervjuerna istället hade genomförts i ett verkligt möte. Skypeintervjuer 
har på senare år börjat att användas inom kvalitativ forskning. Det har sina fördelar, 
till exempel är det lättare att rekrytera deltagare då hinder i form av till exempel 
geografiska avstånd försvinner. Det gör det även smidigare för informanten. När en 
webkamera används, är autenticiteten jämförbar med en intervju ”ansikte mot ansik-
te”. Det finns dock vissa nackdelar; det kan vara svårare att läsa av kroppsspråk, det 
är beroende av en välfungerande teknik och det är lättare för informanter att avbryta 
intervjun om det uppstår en obekväm situation då det räcker med ett enkelt knapp-
tryck. När skypeintervjuer används behöver forskaren reflektera över dess fördelar 
och nackdelar i förhållande till forskningsfrågan (Janghorban, Laftinejad Roudsari 
& Taghipour, 2014). Min upplevelse är att det fungerade bra med Skypeintervjuer. 
De enstaka störande moment upplevdes inte ha någon större negativ inverkan på 
intervjuerna.  

5.1.3. Dataanalys 
Analysen genomfördes enligt de steg som beskrivits av Sjöström och Dahlgren 
(2002). För att få en djupare förståelse av fenomenografi som metod lästes även an-
nan litteratur som beskriver metoden (Larsson & Knutsson Holmström, 2013; Mar-
ton & Booth, 1997). De beskrivningskategorier som framkom i analysen, har förkla-
rats genom citat från informanterna. Det är enligt Marton och Booth (1997) just för-
hållandet mellan beskrivningskategorier och den tillgängliga datan som avgör tro-
värdigheten. Det kan ses som en potentiell svaghet att analysen genomfördes av en-
dast en person som dessutom saknar tidigare erfarenhet av fenomenografi som me-
tod. Dock skedde en fortlöpande kommunikation med handledaren och via grupp-

!24



handledning, där analysen granskades steg för steg. När analysen var färdig och pre-
senterad i resultatet, så fick tre av informanterna möjlighet att granska resultatet. 
Informanterna kunde bekräfta att resultatet överensstämde med deras uppfattningar. 
Denna utomstående granskning av handledare och informanter stärker trovärdighe-
ten och bekräftelsebarheten (Henricson, 2013). Analysens pålitlighet anses vara 
stärkt av att metoden har beskrivits ingående under metodavsnittet, vilket gör studi-
en möjlig att upprepa.  

5.1.4. Förförståelse 
För att påvisa pålitlighet i en studie är det viktigt att redogöra för sin förförståelse 
(Wallengren & Henricson, 2013). Den förförståelse jag hade var att jag trodde att 
studenterna skulle uppskatta övningen och finna den lärorik. Jag såg det även som 
en positiv möjlighet att kunna öva när man själv vill, då min erfarenhet av att öva 
traumasimulering med docka är att det sällan blir tillfälle. För att undvika att min 
egen förförståelse skulle påverka analysen, så deltog jag inte i den virtuella trauma-
simuleringen när den genomfördes i grupper under utbildningen. För att ändå få en 
viss inblick i fenomenet, så tittade jag kort på delar av videon vid ett tillfälle hemi-
från. På så vis kunde jag hålla mig mer objektiv, och minska risken för att förförstå-
elsen skulle påverka analysen. En nackdel är att övningens potentiella nytta be-
skrevs i informationsbrevet som utgick till studenterna. Det kan inte bortses från att 
detta kan ha bidragit till en förförståelse hos informanterna, då informationsbrevets 
beskrivning av nyttan till viss del överensstämmer med vad som framkom i resulta-
tet. Med facit i hand skulle informationsbrevet ha utformats annorlunda. 

5.1.5 Etiska överväganden 
Uppfattningen är att inga känsliga uppgifter framkom i intervjuerna, om så hade 
varit fallet hade dessa hanterats med varsamhet. Studien följde de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2002), och en etikansökan skickades till etikkommit-
tén Sydost som bidrog med rådgivning till studiens utformning vilket är en styrka. 
Det går inte att utesluta att studenterna kan ha känt en press att delta i övningen och 
i studien, trots att det var helt frivilligt. Ambitionen gentemot lärare att visa sig en-
gagerad, och välviljan att delta i studien när förfrågan sker från en annan student, 
kan givetvis ha påverkat studenternas deltagande. Det kan även ha varit så att vissa 
studenter känt en stress inför att genomföra själva övningen och att delta i studien. 
Samtidigt framkom det i resultatet att studenterna kände sig trygga i övningen och 
att det var en väldigt positiv upplevelse, vilket tyder på att studenternas deltagande i 
studien var av godo. 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet dels utifrån aktuell forskning kring simu-
lering och lärande, och dels utifrån den teoretiska referensramen. 

5.2.1. Resultatets innehåll i relation till litteraturen 
Resultatet visar på flera potentiella fördelar med den virtuella traumasimuleringen 
vilket är i linje med tidigare studier inom området (Tao, 2011; Krange, Moen & 
Ludvigsen, 2012, Del Blanco et al., 2017). Det framkom att studenterna uppfattade 
att övningen hade gjort ett positivt intryck, detta bekräftades av att de kunde berätta 
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ganska ingående om deras uppfattningar av övningen trots att det hade gått relativt 
lång tid från att de hade testat övningen till intervjutillfället. Övningen uppfattades 
som rolig och spännande vilket skapade goda förutsättningar för lärande, något som 
kan sammankopplas med motivation. Vikten av att lärandet är roligt framkommer i 
en intervjustudie med svenska läkar- och sjuksköterskestudenter. Där ansåg samtliga 
studenter i studien att den viktigaste förutsättningen för lärande är studentens egna 
motivation, vilken till största del drivs av nyfikenhet. De uttryckte att även saker 
som de tyckte var intressanta, blev tråkiga genom den stora mängden böcker de var 
tvungna att ta sig igenom. De trodde att ett mer underhållande lärande skulle bidra 
till en ökad motivation för djupinlärning (Bengtsson & Ohlsson, 2010). Enligt Koi-
visto et al. (2017) bör virtuella simuleringar ha liknande egenskaper som underhåll-
ningsspel för att uppmuntra till lärande. Detta är något som är i linje med vad som 
framkom i resultatet, och höjer den virtuella traumasimuleringens potential. 

Studenterna uppfattade att de kände sig trygga i övningen, och att de kunde genom-
föra den i sin takt, vilket uppfattades som positivt. De uppfattade även att övningen 
kunde förbereda dem inför både verkliga situationer och fysiska traumasimulering-
ar. Man kan dock se känslan av trygghet och frånvaron av tidspress som tudelad ur 
ett lärande-perspektiv på trauma. Kinesiska sjuksköterskestudenter som genomförde 
en virtuell traumasimulering beskrev hur simuleringen, som var utformad med mul-
tipla svårt skadade patienter som avled om de inte var tillräckligt snabba, skapade 
en stress som gjorde det svårt att fokusera. Samtidigt upplevde de att det gav dem 
ökat självförtroende att klara av en verklig traumasituation (Tao, 2011). Svenska 
ambulanssjuksköterskor uppfattade att frånvaron av stress vid en traumasimulering 
med en docka i jämförelse med en verklig situation, begränsade lärandet (Abelsson, 
Rystedt, Suserud, & Lindwall, 2018). Det kanske är så att det är bra med lugnare 
typer av övningar där man har god tid på sig för att tillgodogöra sig vissa kunskaper 
vid trauma, men att man behöver kombinera detta med mer stressande övningar för 
att kunna hantera den stress som uppstår i en verklig situation? 

Studenterna beskrev att de kände mindre stress i den virtuella övningen jämfört med 
en fysisk traumaövning. I en randomiserad kontrollerad studie med barnmorskestu-
denter framkom dock det motsatta förhållandet, då studenterna upplevde mer stress 
vid en virtuell simulering i jämförelse med en fysisk simulering. Stressen vid den 
virtuella simuleringen förklarades med tekniska svårigheter (Cobett & Snelgrove-
Clark, 2016). Mycket har sannolikt att göra med hur simuleringen är utformad. Det 
kan vara svårt att dra generella slutsatser, då olika typer av simulering är olika ut-
formade. Vissa tekniska svårigheter såsom att ljudet var dåligt, uttrycktes av några 
av informanterna. Detta var dock inget som presenterades i resultatet då dessa ut-
tryck hamnade inom den första ordningens perspektiv vilket förklaras i metoden. 
Det kan ändå konstateras att det är viktigt att tekniken fungerar och inte blir ett stö-
rande moment vid virtuell simulering. 

Studenterna uppfattade att diskussionen som uppstod inom gruppen var ett viktigt 
lärandemoment. Detta är något som stärks av Bengtsson och Ohlsson (2010), som 
också fann att studenter upplever att diskussion studenter emellan är ett viktigt in-
slag i lärandet då man lättare minns saker som man har diskuterat. Liknande upp-
fattningar fanns av Abelsson, Rystedt, Suserud och Lindwall (2018) där diskussion 
och reflektion efter en traumasimulering beskrevs som lika viktigt för att lära sig 
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som själva simuleringen. Att lära sig genom diskussion, reflektion och kritiskt tän-
kande kan ses som bidragande till djupinlärning. Det skapas en förståelse kring var-
för något förhåller sig på ett visst vis. En uppfattning som framkom var att det sak-
nades feedback i övningen till varför svaren var fel eller rätt. Det är något som skul-
le kunna förbättras med övningen, då feedback stimulerar till reflektion (Kovisto et 
al., 2017). 

En uppfattning som framkom var att studenterna lärde sig med hjälp av olika sinnes-
intryck. Johnston, Parker och Fox (2017) fann att man ökar sjuksköterskestudenters 
möjligheter att omsätta lärande till praktisk handling, genom att i en simulering med 
en docka lägga till audio-visuella intryck genom en video. Även Mutch-Jones och 
Jia (2018) styrker att visuella intryck är ett effektivt komplement till lärande. Ge-
nom att använda sig av en utbildningsvideo i kombination med att läsa en text, för-
bättrades studenters studieresultat signifikant jämfört med studenter som enbart läste 
text (Mutch-Jones & Jia, 2018). Kanske är det så att det är lättare att minnas vad 
man ska göra i en verklig situation, om man som en av informanterna uttryckte har 
en ”bild på näthinnan”. 

Resultatet visar att den virtuella traumasimuleringen har flera positiva effekter på 
lärandet. Om det kan bidra till ett förbättrat traumaomhändertagande, så är det inte 
bara en vinst för patienter och anhöriga - utan även ur ett samhällsperspektiv då 
trauma medför stora kostnader (Troëng, 2011; Jansson & Lundberg, 2016). Littera-
tursökningen har dock inte hittat några studier som har undersökt om traumasimule-
ring för sjuksköterskor leder till en minskad mortalitet och morbiditet. Det saknas 
även evidens kring huruvida de internationellt ledande traumakurser som finns för 
sjuksköterskor förbättrar utfallet för patienter (Ding, Metcalfe, Gallagher & 
Hamdorf, 2016), dock har införandet av PHTLS-kursen för ambulanspersonal i Sve-
rige visat sig leda till en något minskad mortalitet (Johansson et al., 2012). Sanno-
likt har olika former av traumasimulering ändå positiva konsekvenser för patienten, 
då upplevelsen hos både vårdpersonal och studenter är att det förbättrar deras kun-
skaper och färdigheter (Kapucu, 2017; Abelsson, Rystedt, Susesrud & Lindwall, 
2018; Tao, 2011; Del Blanco et al., 2017; Johnston, Parker & Fox, 2017; Krange, 
Moen & Ludvigsen, 2012). Det finns därför ett behov av att undersöka om trauma-
simulering leder till minskad mortalitet och morbiditet. Om det hade påvisats hade 
det ytterligare stärkt behovet av att utveckla olika typer av simulering. Genom att 
virtuell simulering kan vara ett tids- och kostnadseffektivt alternativ till fysisk simu-
lering (Herault et al., 2018), så finns det potentiella fördelar med tanke på dagens 
hårt pressade sjukvård där personalbrist och ekonomiska åtstramningar sannolikt 
kan försvåra genomförandet av regelbundna fysiska traumaövningar. 

5.2.2. Resultatets innehåll i relation till teoretisk referensram 
I bakgrunden beskrivs Patricia Benners modell ”från novis till expert” med de olika 
kompetensstadier som modellen innefattar (Benner, 1993). Informanterna befann sig 
på varierande stadier, vissa av dem hade redan yrkeserfarenhet från den specialitet 
som de läste. Till exempel var det några som läste ambulansutbildningen som redan 
jobbade på ambulansen som grundutbildade sjuksköterskor, och det var några som 
läste akututbildningen som jobbade på akutmottagningen. Studenterna på intensiv-
vårdsutbildningen saknade erfarenhet av intensivvård då specialistutbildning är ett 
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krav inom specialiteten. Det kan vara en svår omställning att ”halka ner” från ett 
högre kompetensstadium till novis när sjuksköterskor väljer att specialisera sig och 
därmed blir studenter igen. 

Att som student befinna sig i novisstadiet, kan medföra en viss osäkerhet. Detta 
återspeglas i resultatet genom studenternas behov av att känna trygghet i övningen, 
och bli förberedda så att de skulle bli mer trygga i verkliga situationer. Hos novisen 
eller den avancerade nybörjaren krävs regler och stöd i kliniska sammanhang (Ben-
ner, 1993). Den virtuella traumasimuleringen kan vara ett gott stöd för sjuksköters-
kor och specialistsjuksköterskor inom dessa stadier. Genom att observera hur ett 
gott traumaomhändertagande ska gå till får man lära sig regler. Om erfarenhet sak-
nas av verkliga traumasituationer, så kan ändå en viss erfarenhet och trygghet upp-
nås genom virtuell simulering. Studenterna beskrev hur realistisk övningen kändes, 
och att den gav en erfarenhet som de kan ha användning för i sitt yrke; ”man känner 
igen miljön, man känner igen omhändertagandet, man känner igen förloppet .. det 
blir inte en total chock”. 

Som Benner (1993) skriver så ska modellen ses ur varje klinisk situation, vilket in-
nebär att även en erfaren sjuksköterska kan befinna sig på novisstadiet i situationer 
där man saknar tidigare liknande erfarenheter. I yrket som specialistsjuksköterska 
inom akutsjukvården kan en rad utmanande men sällan förekommande situationer 
uppstå vilket gör att det är svårt att utveckla en erfarenhet. Kanske speciellt inom 
ambulanssjukvården där en stor bredd av patienter förekommer och det sällan finns 
möjligheter att tillkalla experthjälp. Det framkom att studenterna såg ett behov av att 
utveckla övningen till andra typer av scenarion som är ovanliga och svåra, till ex-
empel förlossningar eller situationer med barn inblandade. Bölenius, Vestin, Save-
man och Gyllencreutz (2017) fann liknande resultat där ambulanssjuksköterskor såg 
ett behov av fler övningar i barntrauma för att känna sig säkrare. Här finns även 
vinster att göra ur ett etiskt perspektiv, då det är vanligt att etiska dilemman uppstår 
vid vård av barn (Wireklint Sundström, Öberg, Jylli & Nilsson, 2016). Genom att 
känna sig säkrare och mer förberedd i mötet med barn som drabbats av trauma, är 
det sannolikt också lättare att hantera de etiska problem som kan uppstå. Det kanske 
kan vara lätt att i en stressad situation bli så fokuserad på vilka åtgärder som ska 
göras och att det ska gå snabbt, att barnets utsatthet glöms bort vilket kan skapa ett 
etiskt problem. Det kan även vara i andra situationer där erfarenhet saknas, där det 
kanske är lätt att hamna i stadierna novis eller avancerad nybörjare. Här skulle vir-
tuell simulering kunna fylla en viktig funktion, även för specialistsjuksköterskor 
med lång erfarenhet som i vanliga fall befinner sig på de mer avancerade stadierna.  

Ur ett etiskt perspektiv, är det lätt att tänka sig att patientens värdighet kan bli lidan-
de och att fokus flyttas från patienten, om specialistsjuksköterskan känner sig osäker 
i en traumasituation. I en situation där specialistsjuksköterskan befinner sig på de 
lägre kompetensstadierna, blir det mycket fokus på regler och riktlinjer. Själva 
traumaomhändertagandet med bedömning enligt A-E kan i vissa fall bli ganska sta-
tiskt och standardiserat, vilket samtidigt är meningen för att så snabbt som möjligt 
upptäcka och åtgärda livshotande skador. Det kan dock vara viktigt att inte vara så 
regelstyrd att patientperspektivet glöms bort. Bristande information, empati och in-
tresse hos vårdpersonalen kan leda till ångest och osäkerhet hos patienten som drab-
bats av trauma (Franzén, Björnstig & Jansson, 2006). Om det strukturerade omhän-
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dertagandet görs på rätt sätt, kan det inge en trygghet hos patienten då de upplever 
traumateamet som kompetent och effektivt samtidigt som de känner en empati från 
personalen (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Om specialistsjuksköterskor 
kan bli tryggare och mer kompetenta på trauma genom simulering, så kan detta san-
nolikt underlätta ett snabbt och effektivt omhändertagande samtidigt som patientens 
värdighet bevaras och därmed kan patienten uppleva en ökad trygghet och ett mins-
kat lidande i det initiala skedet. Detta kan sannolikt ha positiva konsekvenser även 
på sikt, då trauma kan medföra ett lidande lång tid efter traumat.  

6. Slutsatser 
Specialistsjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandet vid en virtuell trauma-
simulering är positiva på flera olika sätt. Genom att övningen är rolig och lättill-
gänglig ökar sannolikheten för att den kommer att användas mer regelbundet och 
det skapar förutsättningar för lärande. Att kunna lära sig i sin takt utan att känna 
stress, uppfattas som andra fördelar som ger goda förutsättningar för lärande. Stu-
denterna utvecklar sina kunskaper genom att få använda sina sinnen och få ett visu-
ellt intryck, interagera i grupp och stimuleras till reflektion och kritiskt tänkande i 
övningen. Övningen kan förbereda studenterna på framtida akuta situationer, genom 
att övningen ger dem en känsla av erfarenhet och igenkänning. Den kan även vara 
ett stöd och ett komplement till fysisk traumasimulering, men den bör inte ersätta 
fysiska övningar. Det finns ett behov av att utveckla virtuella simuleringar inom fler 
områden, speciellt sådana situationer som är ovanliga och upplevs som svåra och 
förenade med hög stress av specialistsjuksköterskan - till exempel prehospitala för-
lossningar eller svårt sjuka barn. Det skulle här vara intressant att se om virtuell si-
mulering leder till en minskad stress i sådana situationer, vilket skulle kunna göras 
genom flera olika metoder såsom enkät, kvalitativ intervjustudie eller mätning av 
saliv-kortisol. Det skulle vara av stort värde att genomföra studier för att se om det 
leder till ett förbättrat traumaomhändertagande, både utifrån hur patienten upplever 
omhändertagandet och hur det påverkar utfallet för patienten. Om virtuell simule-
ring införs inom verksamheter skulle det vara av värde att mäta olika kvalitetsmått 
såsom mortalitet, morbiditet, tid till åtgärder och andra variabler och jämföra dessa 
före/efter implementering av virtuell simulering. Patienters upplevelser av omhän-
dertagandet skulle kunna undersökas genom enkätstudie eller intervjustudie före/
efter implementering. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
Information och förfrågan om deltagande i studie av virtuell 
traumaövning 

Att öva traumaomhändertagande är viktigt för att vara förberedd och ge en optimal 
vård till patienten. Jag vill därför genomföra en studie där man utvärderar en virtuell 
övningsmiljö för studenter och aktörer inom akutsjukvården som tar hand om män-
niskor som utsatts för fysiska trauman. Den virtuella övningen möjliggör ett kom-
plement till fysiska traumaövningar och skapar på grund av sin tid- och kostnadsef-
fektivitet möjlighet till ökad övningsfrekvens.  
Studiens syfte är att beskriva uppfattningar av lärande vid en virtuell traumaövning 
för att optimera den traumavård som patienten får. 
Så här kommer studien att gå till: Du utför den virtuella traumaövningen i grupp. En 
tid efter övningen blir du intervjuad via Skype om dina uppfattningar om lärandet av 
den virtuella traumaövningen, intervjun genomförs individuellt och beräknas ta cir-
ka 30-60 minuter. Under intervjun görs en ljudinspelning. Jag kommer sedan att 
göra en fenomenografisk analys av intervjuerna, som sedan presenteras i studiens 
resultat. Citat från intervjuerna kommer att presenteras i resultatet, men inga uppgif-
ter kommer att kunna härledas till enskild person i studien. Medverkan i studien är 
frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan utan att det påverkar dig. Dock 
måste ett avbrytande av deltagande meddelas via e-post till mig senast en vecka ef-
ter att intervjun gjorts, då det annars blir svårt att radera data när analysen har på-
börjats. Inspelningarna och intervjuerna kommer att förvaras inlåst så att endast jag 
och handledaren kommer åt dem.  

Med vänliga hälsningar 

Gustav Sand, Magisterstudent specialistutbildningen i ambulanssjukvård 
Carina Elmqvist, Docent Vårdvetenskap, handledare 

Svarstalong; svara på frågorna i talongen innan studien. Önskas mer information om 
studien så kontakta mig via mail gs222j@student.lnu.se 

Jag vill gärna delta i studien   

Namn:__________________________________________________________ 

Telefonnummer:__________________________________________________ 

Mailadress: ______________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledande fråga: Vad är din uppfattning av lärandet vid en virtuell 
traumasimulering? 

Exempel på följdfrågor: Kan du beskriva mer hur du lärde dig när 
du gjorde övningen? Var det några andra sätt du lärde dig på? Kan 
du berätta mer om det? Kan du utveckla det? Hur tänker du kring 
det? 

Övriga frågor: Finns det några andra fördelar eller nackdelar som 
du ser med lärandet med övningen? Finns det några skillnader i 
hur man lär sig jämfört med en fysisk övning? Tror du att du kan 
ha nytta av övningen i ditt framtida yrke? 

Avslutande fråga: Är det något mer du har att tillägga eller känner 
du att du har fått sagt allting? 
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Bilaga 3: Etisk egengranskning 

Ja Kansk
e

Nej

1

Avser undersökningen att behandla känsliga per-
sonuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsik-
ter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlem-
skap i fackförening eller som rör hälsa eller sexu-
alliv).

X

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

X

3

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

X

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

X

5

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grup-
per såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppen-
bar beroendeställning såsom patienter eller stu-
denter som är direkt beroende av 
försöksledaren)?

X

6
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konfe-
rens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande.

X

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

X

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

9

I den skriftliga informationen beskrivs projektet 
så att deltagarna förstår dess syfte och upplägg-
ning (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 med-
verkan klart framgår. (För studier med minderåri-
ga krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.)

X
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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 angi-
vande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens omhändertagande 
eller behandling eller, om studenter, betyg etc.

X

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

X
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