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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Universitet och högskolor har utvecklat kliniska träningscentrum (KTC) där 

sjuksköterskestudenterna får integrera kliniska och teoretiska kunskaper. 

Scenarioträningar innebär att ett antal färdigheter läggs samman till ett autentiskt 

patientfall och färdighetsträning innebär att lära sig tekniken eller handling med 

upprepningsmöjligheter. Tekniken har utvecklats i takt med att sjukvården blivit allt 

mer komplex. Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra två olika 

inlärningsmetoder i att koppla en infusion till en perifer venkateter bland 

sjuksköterskestudenter. Jämförelsen var mellan färdighetsträning och en kombination av 

färdighetsträning och scenarioträning. Metod: Fyrtio sjuksköterskestudenter 

rekryterades från termin 4 och indelades i en interventionsgrupp (19 studenter) och en 

jämförelsegrupp (21 studenter). Interventionsgruppen fick färdighet och scenarioträning 

och jämförelsegruppen fick färdighetsträning i att koppla en infusion till en perifer 

venkateter. Yrkeshandledare utvärderade studentens färdighet och förmåga att koppla en 

infusion under studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Utvärderingen skedde med 

hjälp av ett frågeformulär baserat på OSCE protokoll och innehöll 5 domäner. Data 

analyserades med Chi-2 test och Mann-Whitney U test. Statistik programmet SPSS 

användes för att analysera utfallet. Resultat: Inga signifikanta skillnader sågs mellan 

grupperna beträffande bemötande, hygien, ergonomi, vårdteknik samt dokumentation. 

Båda grupperna uppnådde höga resultat inom alla domänerna förutom hygien och 

vårdteknik. Slutsats: Scenarioträning ökade inte studenternas färdighet och förmåga i 

att koppla en infusion till en perifer venkateter. Båda grupperna visade att det behövs 

mer träning på KTC i hygien och vårdteknik.  
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Summary 

Background: Universities and colleges have developed clinical training centre (CTC), 

where student nurses can integrate clinical and theoretical knowledge. Scenario training 

means that a number of skills are consolidated into an authentic patient case, and skills 

training means to learn the technique or action with repetitive opportunities. Technique 

has developed in pace with healthcare becoming increasingly complex. The aim: The 

aim of this study was to compare two different methods of learning, in connecting an 

infusion line into a peripheral vein catheter, among nursing students. Comparisons were 

between skills training and  a combination of skills training and scenario training. 

Method: Forty nursing students were enrolled from 4th semester and divided into an 

intervention group (19 students) and a comparison group (21 students). Intervention 

group received skills and scenario training, and comparison group received skills 

training in connecting an infusion line into a peripheral vein catheter. The supervisor 

evaluated the student's skill and ability to connect an infusion during student work-

based training. Evaluation was done using a questionnaire based on the OSCE protocol 

and contained five domains. Data were analysed using Chi - 2test and Mann -Whitney 

U test. The statistics programme SPSS was used to analyse the results. Results: No 

significant differences were observed between the groups with regard to treatment, 

hygiene, ergonomics, health technique as well as documentation. Both groups achieved 

high results in all domains except hygiene and health technique. Conclusion: Scenario 

training did not increase students' skills and abilities in connecting an infusion into a 

peripheral vein catheter. Results showed the need for more training at CTC in hygiene 

and healthcare technique. 
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”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och förstår”. 

Konfucius 551-479 f.kr 

 

1 Inledning 

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt har dagens sjukvård blivit allt mer 

komplex. För att kunna möta utvecklingen som sker i vården och samtidigt sätta 

patientsäkerheten i fokus har allt fler sjukhus upprättat kliniska träningscentrum (KTC) 

med simulatorverksamhet. Likaså har högskolor och universitet inrättat enheter med 

sjukvårdsutrustning, attrapper och simuleringsutrustning för att möta behovet av 

träning. På högskolor och universitet benämns oftast enheterna som KTC. Genom att 

optimera lärandet för sjuksköterskestudenter används simuleringsträning som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i den kliniska undervisningen. Simuleringsträning ger positiva 

pedagogiska resultat (Grady, Kehrer, Trysty, Entin och Brunye, T, 2008), men kliniska 

studier som bevisar detta är begränsade och det saknas kunskap inom området. Detta har 

väckt vårt intresse att genomföra en interventionsstudie om sjuksköterskestudenternas 

lärande med hjälp av scenarioträning. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av simulering  

Simulering och färdighetsträning är begrepp som har många definitioner. Svensk 

förening för klinisk medicinsk simulering (klin sim) har en utbildningsgrupp som fått i 

uppdrag att definiera olika begrepp. Simulering beskrivs som ett försök till att återskapa 

en verklighet under kontrollerade former. Till hjälp kan man ha en simulator som är en 

modell som efterliknar verkligheten som t ex med en modell, attrapp och datoriserad 

modell av människokroppen. Färdighetsträning är ett vårdtekniskt utförande som sker 

med en attrapp och med fokus på upprepningsmöjligheter. Scenarioträning innebär att 

flera olika färdigheter läggs samman utifrån ett patientfall med varierande 

svårighetsgrader till en scenariomall som blir ett fingerat patientfall. Det ingår även 

briefing innan scenarioträningen och reflektion efter scenarioträningen (klin Sim, 2013). 

Utifrån detta patientfall ska sjuksköterskestudenter sedan agera och utföra 
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omvårdnadsåtgärder och vårdteknikska moment på en patientsimulator. Andra begrepp 

som förekommer i simuleringssammanhang är High-low-fidelity och det innebär i hur 

hög grad patientdockan liknar verkligheten. Där high-fideliy står för den högsta graden 

av att efterlikna verkligheten och low-fideliy står för lägsta graden av att efterlikna 

verkligheten (Thiagarajan, 1998). I denna studie kommer benämningar såsom 

färdighetsträning och scenarioträning samt simulering att användas.  

 

2.2 Kliniska träningscentrum och simulatorverksamhet 

I Sverige 2013 finns det cirka 30-tal olika sorters KTC. Dessa olika anläggningar finns 

på olika håll i landet, alltifrån södra delen till norra delen av Sverige. En sak som skiljer 

dessa centra åt är de olika sätten de benämns på. Klinisk träning, utbildningsenheten 

clinikum, simulations- och träningscenter, kompetenscentrum, metodikum, practikum, 

simulatorscentrum samt KTC är några av benämningssätten. Hur uppbyggnaden ser ut 

kan skilja sig mellan de olika enheterna.  Även ett samarbete mellan landsting och olika 

universitet förkommer (klin sim, 2013). Det finns centra som bara finns på högskolor 

och universitet. Likaså förekommer det andra centra bara för landstingets bruk. Olika 

samverkansavtal har skrivits mellan landsting och universitet/högskolor. Ett syfte med 

samarbetet mellan landsting och universitetet är att det ska skapas möjligheter för alla 

utbildningar att träna kliniska färdigheter i en säker och trygg miljö. I dessa situationer 

kan även det interprofessionella lärandet och temaarbete utvecklas i praktiska 

situationer. All utbildning på dessa centra ska bygga på evidensbaserad kunskap och 

följa vårdens fastställda riktlinjer (klin Sim, 2013, Ahrnstedt, 2014). 

 

2.3 Färdighet och förmåga 

Färdighet handlar om hur någon utför en handling. Färdigheter är något som behöver 

repeteras flera gånger och även i sammanhang (Elmgren & Henriksson, 2010). I detta 

projekt sker färdigheten från färdighetsträningen på en attrapp med 

upprepningsmöjligheter. Förmåga är att kunna lösa problem i olika situationer samt att 

värdera och söka kunskap (Elmgren & Henriksson, 2010). Scenarioträningen ses som en 

förmåga genom att olika färdigheter läggs ihop till en scenariomall utifrån ett autentiskt 

patientfall. Vidare får sjuksköterskestudenterna själva handha patienten och tillämpa 

sina teoretiska och kliniska kunskaper för att ge patienten vård. Innan scenarioträning 
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börjar sker det en korfattad genomgång av scenariot och efter scenarioträningen är det 

en debriefing.   

2.4 Sjuksköterskans praktiska färdigheter 

Under Florence Nightingales tid var sjukvårdspersonalen medvetna om vikten av en god 

omvårdnad av patienterna. Nightingale själv förespråkade dessutom noggrannhet och 

goda rutiner när det gällde att ta hand om patienterna samt menade att sjuksköterskan 

dessutom skulle vara skicklig när det gällde de praktiska göromålen (Forsknings- och 

utvecklingsrapporter, 1989). Idag anses det av stor vikt att det sker en diskussion kring 

ämnet ”praktiska omvårdnadsfärdigheter” och att resultatet av denna kan kopplas till 

ämnet omvårdnad. Många sjuksköterskor är överens om att den praktiska omvårdnaden 

och dess färdigheter har lika stor betydelse gällande handhavandet i det kliniska  arbetet 

som teorier kring omvårdnaden (Bjørk, 1999).  

 

2.5 Scenarioträning och färdighetsträning för sjuksköterskestudenter 

Flera studier har undersökt scenarioträningens effekt för sjuksköterskestudenter (Liaw, 

Scherpbier, Rethans och Klainin-Yobas, 2011; Alinier, Hunt & Gordon, 2004). Liaw et 

al. (2011) gjorde en jämförelse mellan en grupp sjuksköterskestudenter (n=34) som fått 

simulering med scenarioträning och en annan grupp som inte fått simulering med 

scenarioträning. Sjuksköterskestudenterna som fått simulering med scenarioträning 

hade mer kunskap vid genomförandet samt bättre förmåga att bedöma den kliniska 

”patientsituationen”. Liaw et al. (2011) slutsats var att det behövs mer forskning för att 

kunna utvärdera simulering samt att det saknas ett validerat verktyg för att utvärdera 

sjuksköterskestudenter. Alinier et al. (2006) granskade användandet av simulering inom 

sjuksköterskeutbildningen genom att jämföra två grupper av studenter (n= 99). 

Studenterna randomiserades till antingen en kontrollgrupp eller en experimentell grupp. 

Experimentgruppen fick genomgå scenariobaserad simulering medan kontrollgruppen 

fick den ordinarie undervisningen från läroplanen. Alla studenter utvärderades med en 

OSCE. Resultatet visade att scenariobaserad simulering var värdefull. Det gav 

studenterna tid att öva i en säker och kontrollerad miljö samt fick dem att bygga upp en 

ökad beredskap för hur de skall reagera på ett lämpligt sätt i en klinisk situation (Alinier 

et al., 2006). En annan studie (Aronson, Glynn & Squires, 2013) utvärderade 
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sjuksköterskestudenters färdigheter innan de fått simulering med scenarioträning och 

efter det fått simulering med scenarioträning. Resultatet visade på förbättrat resultat 

efter simulering med scenarioträning än innan de hade genomgått träningen. Dock var 

det lägre resultat för de studenter som hade haft längre tid mellan träningarna (Aronson 

et al. 2013). 

I en enkätstudie (McCaughey & Traynor, 2010) utvärderade sjuksköterskestudenter sitt 

eget lärande i samband med simulering. Sjuksköterskestudenterna upplevde att 

simulering med scenarioträning var en värdefull metod för sitt lärande där de fick 

koppla samman teori och praktik (McCaughey & Traynor, 2010). I Johannesson, 

Olsson, Petersson och Silén (2010) undersöktes sjuksköterskestudenters syn på hur och 

vad man lärde sig i simulerade färdighetsträningar med en simulator. Det var 

sjuksköterskestudenter inom grundutbildning (n=22) i termin tre som undersöktes. 

Moment som tränades på var att studenter i termin tre övade perifer venkatetersättning 

på en armattrapp. I samband med de simulerade färdighetsträningarna utgick 

sjuksköterskestudenterna från ett patientfall. Tre stycken enkäter delades ut i studien en 

före träningen påbörjades den andra direkt efter avslutad träning. Den tredje enkäten 

delades ut efter sjuksköterskestudenternas examination i färdigheten i att sätta en perifer 

venkateter. Resultat som kom fram var att en simulator med simuleringsprogrammet 

ansågs vara ett bra komplement till undervisning att sätta en perifer venkateter. 

Nackdelen var att simulatorn saknade en arm att sticka och sätta perifer venkateter i, 

vilket även störde helhetsintrycket av träningen. Resultatet visade också på andra 

punkter som var viktiga. Det som betonades var en trygg inlärningsmiljö, möjligheten 

till att repetera färdigheter för att kunna bli mer självständig, samt 

simuleringsverktygets lätthet vid användning (Johannesson et al., 2010) 

 

2.6 OSCE 

Under 70-talet uppstod ett ökat intresse för hur bedömning ska utföras inom den 

kliniska verksamheten för medicine studenter (Harden, Stevenson, Wilson Downie & 

Wilson, 1975). Objective Structured Clinical Examination (OSCE) var en modell som 

konstruerades för att kunna examinera studenter inom de kliniska färdigheterna. 

Grundaren av OSCE var Ronald Harden Skottland 1975 (Ross et al., 1988). OSCE 

utvecklades som ett verktyg för att bedöma medicine studenter. De observerades och 
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bedömdes utifrån sin kliniska kompetens med hjälp av en checklista, OSCE där tydliga 

mål var angivna, ett exempel var att kunna lyssna på ett hjärta för att eventuellt kunna 

upptäcka eventuella defekter.  

Bedömningen går till på så sätt att olika stationer sätts upp där studenten får ta ställning 

till olika kliniska situationer. Examinatorn fyller i en checklista för varje student. 

Därefter går studenten och examinatorn igenom checklistan och studenten får feedback 

på sitt resultat (Harden et al., 1975). Vid OSCE används ett OSCE- protokoll med ett 

poängsystem som räknas samman efter  avslutad klinisk examination, s.k. summativ 

examination. Under 1990-talet modifierades OSCE-protokollet och används numera i 

olika länder och till olika professioner och där ibland sjuksköterskestudenter. 

Utformandet för sjuksköterskestudenter ligger med fokus mot omvårdnadsdiagnoser 

och kliniska färdigheter (Ross et al., 1988). OSCE kan utformas utifrån vård 

verksamhetens behov, dock är de både resurs och tidskrävande (Harden, 1990). Utifrån 

OSCE-protokollet kan bedömning baseras på att mäta lärandet utifrån Millers pyramid 

och då nivå tre, shows how (visa hur) (Rushforth, 2007) 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Millers pyramid 

Psykologen George Miller arbetade under 1900-talet fram en så kallad pyramid som kan 

användas för bedömning av klinisk kompetens. Miller beskriver fyra nivåer, där de två 

lägre nivåerna bygger på att det finns viss förkunskap inom det område som skall tränas 

på.  Grunden består av begreppet Knows (vet, innehar en viss kunskap) vilket bygger på 

kunskap som bildar en teoretisk bas. Nästa nivå, Knows how bygger på att novisen har 

med sig sin teoretiska kunskap (Miller, 1990) och vet hur momentet skall utföras. I de 

två övre nivåerna talas det om hur kunskaperna tillämpas samt hur de ska utföras. 

Shows how innebär att studenten ska kunna visa hur man utför momentet. Därefter 

följer fjärde och översta nivå Does (utförande) vilket beskriver hur kunskaperna utförs 

samt på vilket sätt. För att kunna bedöma hur ett moment eller en övning utförs behövs 

ett bedömningsdokument. För att därigenom kunna göra en rättvis bedömning om 

studenten skall bli godkänd eller inte godkänd (Miller, 1990). Pyramiden kan tillämpas i 

samband med kliniska övningar inom t ex området omvårdnad. Ett exempel kan vara 

när sjuksköterskestudenten ska utföra ett moment. Momentet kan vara att koppla en 
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infusion till en perifer venkateter. För att kunna utföra detta moment måste studenten 

bland annat känna till hur infusionsgivningen ska handhas gällande hygien, aseptik, 

vårdteknik, dokumentation. 

3.2 Systemteori 

Systemteori innebär att se världen i ett sammanhängande kretslopp av helheter med 

fokus på relationer, funktioner, mönster och sammanhang (Öquist, 2008). Det finns 

inget enkelt linjärt förhållningsätt mellan orsak och verkan i sambanden mellan alla 

delar i ett system, utan de beror på hur allt samverkar. Helheten kan beskrivas genom att 

den består av många olika delar som skapar en helhet. Helheten betraktas som större än 

vad delarna tillsammans är (Öquist, 2008). Gjems (1997) belyser att systemen kan 

relateras och är beroende av varandra. Genom att vara en del av den samskapande 

relationen, får relationen en mening och ett sammanhang och genom det försöker vi 

skapa en helhet (Gjems, 1997). Relationssystemet kan också beskrivas utifrån att det är 

ett socialt system som är uppdelat i inre och yttre styrning. Den inre styrningen handlar 

om samspelet som sker mellan de människor som tillhör systemet. Den yttre styrningen 

av systemet innefattar hur systemet rättar sig efter omgivningen och hur omgivningen 

rättar sig till systemet (Gjems, 1997 ). Öquist (2008) beskriver att systemteorin har 

fokus på här och nu, att hantera situationen som den är just nu och inom de ramar som 

finns och där igenom förändras och förnyas systemen. För att kunna förändra systemen 

bör historien och framtiden vara med i tankesättet i dessa sammanhang. Systemteorins 

tankesätt är cirkulärt, där en process mellan händelser och hur människor påverkar 

varandra sinsemellan (Öquist, 2008). Ett grundläggande begrepp är också skillnader där 

skillnader utgår från en bakgrund som sedan jämförs med den aktuella omgivningen i 

det sammanhanget (Gjems, 1997). Bateson (1979) beskriver att det är skillnaden som 

gör skillnad och att det behövs minst två variablar för att upptäcka skillnader. Ett 

exempel kan vara att sjuksköterskestudenten som varit undersköterska tidigare och nu 

utbildar sig till sjuksköterska kan se mötet med patienten på ett annat sätt. Genom att 

möten har skett tidigare med patienter med den tidigare kunskap och erfarenhet och nu 

har ny kunskap tillkommit och det kan förändra bemötandet till patienten. System kan 

vara antingen öppna eller slutna, öppna system har förmågan att växa och utvecklas och 

nå en högre grad av harmonisering genom att utbyta information med omgivningen. Det 

slutna systemet har inget utbyte med omgivningen och blir då isolerade och går mot sin 
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upplösning. Systemet strävar efter jämvikt och balans. Dock kan störningar i jämvikten 

bidra till nya lösningar i systemet (Öquist, 2008). Alla relationer ingår i olika system 

och är under ständig förändringsprocess (Bateson, 1979).   

 

Den här interventionsstudien utgår från vårdvetenskap med inriktning på ett 

systemteoretiskt förhållningssätt och fokus på didaktik. Didaktik beskrivs som att stödja 

ett lärande (Ekebergh, 2009). Genom att belysa didaktiken utifrån ett systemteoretiskt 

förhållningsätt innebär det att sjuksköterskestudenter i sin utbildning ingår i olika 

system och sammanhang vilka påverkar varandra sinsemellan samt att alla händelser 

hänger ihop. I undervisningssyfte utbyter läraren och sjuksköterskestudenten 

erfarenheter och kunskaper med varandra för att ett lärande ska ske. I scenarioträning 

sker det ett samspel mellan sjuksköterskestudenternas egna kunskaper och, mötet med 

de andras kunskaper och på så sätt kan det ske en vidare utveckling i lärandet 

(Ekebergh, 2009). Lärprocessen kan ses ur relationssystem och här och nu situationer. 

Att uppmärksamma interaktionen som finns i relationer mellan människor och 

situationer som händer här och nu kan möjliggöra denna utveckling (Gjems, 1997). När 

sjuksköterskestudenterna uppmärksammar skillnader i vad som händer i lärprocessen 

kan det bidra till att deras kunskaper ökar. Bateson (1979) belyser att kvalitetshöjning 

handlar om att införskaffa information och genomföra en handling annorlunda som 

sedan leder till en skillnad. Skillnaden ska bygga på något positivt där förändringen 

avvägs mellan trygghet, struktur och upprepning.  

 

4 Problemformulering 

Sjuksköterskeutbildningen utvecklas i en ständigt pågående process. 

Sjuksköterskestudenterna ska under sin utbildning förberedas inför sin yrkesroll och 

sjuksköterskeprogrammen ska kunna erbjuda förutsättningar så att utbildningsplanens 

mål nås. Krav från universitetkanslersämbetet samt verksamheternas krav ökar i 

samband med att komplex teknisk kunskap används. Därför innefattar utbildningen 

olika delar som i slutet av utbildningen bildar den helhet som utgör yrkesrollen. I yrket 

som sjuksköterska är det viktigt att utveckla nya tankemönster i olika kliniska 

verksamheter. I de kliniska situationerna lär sig sjuksköterskestudenterna att tillämpa 

olika teoretiska kunskaper med hjälp av träning för att kunna lösa de kliniska situationer 
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som kan uppkomma. De får lära sig att utveckla och hantera sina färdigheter och 

förmågor i olika situationer inför sitt kommande yrke (Reilly & Oermann, 1992). 

Sjuksköterskestudenterna får bl.a. scenarioträning där de ska samarbeta med varandra 

utifrån ett patientfall. De får också möjlighet att visa hur de gör (show how) i dessa 

sammanhang. Fokus ligger på att se olika delar som vårdteknisk utförande, basala 

hygienrutiner, ergonomi, dokumentation och bemötande. Genom att träna tillsammans i 

en miljö som liknar den verksamhet som sjuksköterskestudenter ska möta kan bidra till 

att vidareutveckla sitt lärande. Effekterna av denna träning har utvärderats i liten 

omfattning inom sjuksköterskeutbildningen i verksamhetsförlag utbildning (VFU).  

 

5 Syfte  

Syftet med denna studie var att jämföra två olika inlärningsmetoder i att koppla en 

infusion till en perifer venkateter bland sjuksköterskestudenter. Jämförelsen var mellan 

färdighetsträning och en kombination med färdighetsträning och scenarioträning. 

 

5.1 Frågeställning 

Får sjuksköterskestudenterna en ökad förmåga och färdighet i bemötandet tii patienten i 

samband när de kopplar en infusion till en perifer venkateter när de fått scenarioträning?  

Får sjuksköterskestudenterna en ökad förmåga och färdighet i hygienutförandet när de 

kopplar en infusion till en perifer venkateter när de fått scenarioträning? 

Får sjuksköterskestudenterna en ökad förmåga och färdighet i ergonomi i samband med 

att de kopplar en infusion till en perifer venkateter när de fått scenarioträning? 

Får sjuksköterskestudenterna en ökad förmåga och färdighet i vårdteknik när de kopplar 

en infusion till en perifer venkateter när de fått scenarioträning? 

Får sjuksköterskestudenterna en ökad förmåga och färdighet i dokumentation i samband 

med att de kopplar en infusion till en perifer venkateter när de fått scenarioträning? 
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6 Metod  

Studien genomfördes som en interventionsstudie. Sjuksköterskestudenterna blev 

indelade i två grupper där interventionsgruppen fick färdighetsträning och 

scenarioträning i infusionsgivning och jämförelsegrupen enbart färdighetsträning i 

infusionsgivning. Utfallet utvärderades med hjälp av ett protokoll. 

 

6.1 Urval  

Interventionen genomfördes på Linnéuniversitetet och utvärderades på tre sjukhus i 

Kalmar län. Inklusionkriterierna var studenter i termin fyra på sjuksköterskeprogrammet 

som fick undervisning och träning på universitetets kliniska träningscentra. Studien 

bestod av 43 stycken sjuksköterskestudenter, som delades in i två grupper 21studenter i 

interventionsgruppen och 22 i jämförelsegruppen.   

 

6.2 Genomförande 

Interventionsstudien genomfördes under hösttermin 2013. En muntlig information till 

sjuksköterskestudenterna gavs vid introduktionen av termin fyra. Det lades också ut en 

skriftlig information på universitetets lärplattform. Lärplattformen är nätbaserad, där 

sjuksköterskestudenter får information och nyhetsflöde under sin utbildning. 

Informationen innehöll syftet, genomförande, och frivillighet att medverka i studien.  

Sjuksköterskestudenterna fick lämna skriftligt samtycke (bilaga 1). 

Sjuksköterskestudenterna delades in i två olika grupper. Indelningen gjordes av 

kursansvarig utifrån ordinarie schema i undervisningen. Jämförelsegruppen fick 

undervisning i färdighetsträning, medan interventionsgruppen fick undervisning i 

färdighetsträning och scenarioträning.  

 

6.3 Intervention 

Alla sjuksköterskestudenter  förbereddes med färdighetsträning inför momentet. Före 

undervisningen i färdighetsträning skulle alla sjuksköterskestudenterna förberett sig 

genom att ta del av att se filmer, läsa vårdhandboken samt göra obligatoriska test som 
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fanns utlagda på lärplattformen. Färdighetsträningen i infusionsgivning inleddes med att 

en klinisk adjunkt visade praktiskt hur momentet skulle genomföras på en armattrapp 

som kopplades till en perifer venkateter. Därefter fick sjuksköterskestudenterna under 

överinseende av klinisk adjunkt öva på att koppla en infusion till en perifer venkateter 

på en attrapp. Sjuksköterskestudenterna gavs därefter möjlighet att själva boka tid på 

KTC och träna detta moment. 

 

Scenarioträningen i att koppla en infusion till perifer venkateter genomfördes av 

interventionsgruppen. I scenarioträningen blev sjuksköterskestudenterna indelade i 

grupper med fyra-fem personer i varje grupp. De tilldelades ett fingerat patientfall, där 

alla fick samma patientfall. Först gick adjunkterna igenom hur scenarioträningen skulle 

utföras därefter fick sjuksköterskestudenterna läsa igenom patientfallet. Scenariot hade 

en tidsram på tjugo minuter och de skulle under denna tid utföra omvårdnadsåtgärder. 

De kunde ha en telefonkontakt med en läkare och skulle samarbeta med varandra samt 

koppla en infusion till perifer venkateter. Patienten var en omvårdnadsdocka kallad 

Nursing Anne. Nursing Anne är en low fidelity simulatormodell. 

Sjuksköterskestudenterna kan träna alltifrån basal omvårdnad som t ex tvättning och 

munvård till att sätta perifer venkateter, sätta urinkateter och mäta blodtryck på Nursing 

Anne.  De två undervisande adjunkterna var delaktiga i scenariot genom att de spelade 

patientens och läkarens röst. Adjunkterna observerade själva scenarioträningen och 

gjorde anteckningar. Efter avslutad scenarioträning hade sjuksköterskestudenterna en 

reflektion tillsammans med adjunkterna. När all undervisning i termin fyra på KTC var 

genomförd gick sjuksköterskestudenterna ut i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

 

6.4 Utvärdering 

Scenarioträningen i att koppla en infusion till perifer venkateter utvärderades när 

studenterna var ute i VFU. Utvärderingen genomfördes när sjuksköterskestudenterna 

var på den somatiska placering, fem veckor under höstterminen 2013.  Där utvärderade 

yrkeshandledare sjuksköterskestudenternas färdighet och förmåga i att koppla en 

infusion till perifer venkateter med hjälp av OSCE-protokoll (bilaga 2). OSCE-

protokollet skulle fyllas i vid första tillfället när sjuksköterskestudenten kom i kontakt 

med att koppla en infusion till perifer venkateter. Yrkeshandledare fick muntligt och 
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skriftlig information (bilaga 3). Informationen bestod av syftet med studien, 

genomförande, att OSCE-protokollet ej fick visas för sjuksköterskestudenten, att de inte 

var betygs eller bedömningsgrundade samt hur de skulle hantera OSCE-protokollet efter 

att det var i fyllt. Genomförandet av infusionsgivning och ifyllandet av protokollet tog 

cirka femton minuter.  

 

6.5 OSCE-protokoll 

Ett protokoll konstruerades med inspiration utifrån ett OSCE-protokoll från 

Linnéuniversitetet. Protokollet förändrades så att det anpassades efter 

sjuksköterskestudenternas kursmål. Kursmålen beskrev att sjuksköterskestudenten ska 

kunna: 

 Integrera, tillämpa och kommunicerar vårdvetenskapliga begrepp och 

medicinska perspektiv och begrepp i vårdande handlingar  

 tillämpa relevanta författningar, nationella riktlinjer, allmänna råd och 

anvisningar i specifika vårdsituationer  

 genomföra vårdteknik i komplexa situationer på ett sätt i överrensstämmelse 

med gällande riktlinjer  

  tillämpa omvårdnadsprocessen i samverkan med patienter  i förhållande till 

aktuell evidens.  

OSCE-protokollet innefattade 22 stycken frågor med fem olika domäner. De domäner 

som OSCE-protokollet bestod av var bemötande, hygien, ergonomi, vårdteknik samt 

dokumentation (bilaga 2). OSCE-protokollets innehållsvaliditet testades (Polit & Beck, 

2012) genom att universitets adjunkter inom vårdvetenskapen granskade protokollet. 

Deras synpunkter ledde till att det utformades två likartade OSCE-protokoll.  Ett OSCE-

protokoll innehöll svarsalternativ med två-gradig skala ja och nej och det andra med en 

fyrgradigskala med svarsalternativ, utförs helt självständigt, utförs till stor del 

självständigt, utförs till liten del självständigt, utförs icke självständigt. De två OSCE- 

protokollen testades i en pilotstudie. Syfte med en pilotstudie var att se om frågorna 

svarade på syftet i studien samt att frågorna kunde besvaras utan att missförstås 

(Ejlertsson, 2005). Även protokollets användarvaliditet testades (Polit & Beck, 2012) 

genom att verksamma sjuksköterskor (n=6) från Länssjukhuset i Kalmar fick besvara 

protokollet när en sjuksköterskekollega kopplade en infusion till en perifer venkateter. 
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Utifrån universitets adjunkter och de verksamma sjuksköterskornas synpunkter valdes 

OSCE-protokollet med den två-gradiga skalan ja och nej. Det gjordes smärre 

förändringar i den två-gradiga skalan. Medföljande varje OSCE-protokoll fanns 

bakgrundsfrågor om sjuksköterskestudenten samt yrkeshandledaren. Bakgrundsfrågorna 

innefattade sjuksköterskestudentens datum, avdelning, namn, kön, ålder annan 

vårdutbildning och tidigare vårderfarenhet i antal månader och eller år. 

Yrkeshandledarnas bakgrundsfrågor handlade om kön, ålder, avdelning samt antal 

yrkesverksamma år/månader som sjuksköterska.  

 

6.6 Analys 

Data analyserades med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik. För jämförelser med 

ordinaldata användes Chi 2-test och Fischer`s Exact Test. Av de fem områdernas 

domäner skapades index. Index räknades samman genom att alla variabler inom varje 

domän och respektive grupp adderades ihop. Även gjordes det ett total index för 

respektive grupp och domäner.  All intervalldata analyserades med hjälp av Mann-

Whitney. Signifikansnivån sattes till p<0.05. Data analyserades med hjälp av SPSS 

(Statistical package for the social sciences) version 21. 

 

7 Etiska övervägande 

Sjuksköterskestudenterna fick muntlig och skriftlig information om studien samt lämna 

ett skriftligt informerat samtycke. Informationen innehöll beskrivning av syftet med 

studien, hur genomförandet gick till, att medverkan var frivillig, samt att konfidentialitet 

garanterades (Forskningsetisk policy och organisation i Sverige, 2003). Den muntliga 

och den skriftliga informationen gavs till sjuksköterskestudenterna två veckor innan 

informerat samtycke inhämtades. Interventionen utvärderades under 

sjuksköterskestudenternas VFU. Det innebar att det var sjuksköterskestudenternas 

yrkeshandledare som fyllde i OSCE-protokollet.  

 

Yrkeshandledarna fick muntlig och skriftlig information om syfte och hur 

genomförandet skulle ske samt att studien inte var betygs eller bedömningsgrundande.  

OSCE-protokollen återsändes i medföljande svarskuvert till forskarnas arbetsplats. De 
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ifyllda OSCE-protokollen hanterades och lästes endast av forskargruppen. Resultatet 

redovisades på gruppnivå så inga enskilda individer kunde identifieras (Kjellström, 

2012).  

 

Studien kan ge ökad möjlighet att förändra undervisningen och lärandet för 

sjuksköterskestudenterna samt ge dem ökad kunskap och därigenom öka 

patientsäkerheten. Vidare kan yrkeshandledarna ute i VFU känna sig mer delaktiga i 

sjuksköterskestudenternas utbildning genom att de medverkat i insamling av data. Detta 

medför att nyttan med studien överstiger eventuella obehag för sjuksköterskestudenten. 

En egengranskning av etisk prövning genomfördes via Etikprövningskommitteen 

Sydost (Etikkommittén sydost, 2012). 

 

8 Resultat 

Totalt tillfrågades 43 studenter om deltagande och 40 stycken OSCE-protokoll inkom. 

Det externa bortfallet bestod av tre studenter. En yrkeshandledare hade glömt bort att 

fylla i OSCE-protokollet och en annan yrkeshandledare meddelade att det inte hade 

förekommit någon infusionsgivning under VFU. Den tredje yrkeshandledaren 

meddelade att utvärderingen var genomförd och protokollet ifyllt men det saknades vid 

sammanställningen. 

 

I studien deltog 34 kvinnor och sex män. Medelålder i interventionsgruppen var 25.4 år 

och i jämförelsegruppen 25.4 år (p=0.702)), spridningen i ålder var mellan 20-44 år. Nio 

sjuksköterskestudenter hade tidigare en utbildning till undersköterska. 

Sjuksköterskestudenternas tidigare yrkeslivserfarenhet inom vård och 

omsorgsverksamhet var alltifrån ingen vårderfarenhet alls och upp till tio år. Trettiotre 

yrkeshandledare var kvinnor och två stycken var män. Medelålder var 43.3 år med en 

spridning på 24 -63 år. Yrkeshandledarnas yrkeserfarenhet var mellan tre månader och 

upp till 39 år.  

 

Resultatet påvisade inga statistiska signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen 

och jämförelsegruppen beträffande bemötande, hygien, ergonomi, vårdteknik samt 

dokumentation se tabell 1. 
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Båda grupperna erhöll höga värden inom domänen bemötande, ergonomi och 

dokumentation. I domänen hygien sågs brister gällande att desinficera arbetsytan. I 

domänen vårdteknik innefattades följande moment som att kontrollerar utgångsdatum, 

kontrollerar infusionspåsen och okulärbesiktning fanns det svagheter i utförandet. Se 

tabell 1.  

Tabell. 1 Svarsfrekvens och resultatredovisning för intervention- och jämförelsegruppen 

för de olika domänerna  

 Interventions 

gruppen (n= 19 ) 

Jämförelse 

gruppen(n= 21 ) 

Total 

(n=40) 

p-

value* 

 

Bemötande  

andel (%) andel (%) andel (%)  

Hälsar på pat n.  19 (100) 20 (95.2) 39 (97.5) 1.000 

Ger adekvat information   13 (68.4) 17 (81.0) 30 (75.0) 0.461* 

Gör id-kontroll  12 (63.2) 18 (85.7) 30 (75.0) 0.148 

     

Hygien     

Handhygien före iordningsst.  17 (89.5) 19 (90.5) 36 (90.0) 1.000 

Desinficera    9 (47.4) 15 (71.4) 24 (60.0) 0.196 

Aseptik  19 (100) 20 (95.2) 39 (97.5) 1.000 

Handhygien före pat.kontakt  17 (89.5) 18 (85.7) 35 (87.5) 1.000 

Använder handskar  17 (89.5) 20 (95.2) 37 (92.5) 0.596 

Använder förkläde  15 (78.9) 18 (85.7) 33 (82.5) 0.689 

     

Ergonomi      

Arbetar ergonomiskt  18 (94.7) 18 (85.7) 36 (90.0) 0.607 

     

Vårdteknik      

Kontrollerar ord.minst 2 ggr. 13 (72.2) 15 (75.0) 28 (73.7) 1.000 

Kontrollerar utgångsdatum 11 (57.9) 13 (61.9) 24 (60.0) 1.000 

Kontrollerar infusionspåsen 13 (68.4) 14 (70.0) 27 (69.2) 1.000 

Okulärbesiktning  8  (44.4) 13 (65.0) 21 (55.3) 0.328 

Märker infusionspåsen 18 (94.7) 18 (85.7) 36 (90.0) 0.342 

Stänger slangklämma 19 (100) 20 (95.2) 39 (97.5) 1.000 

Kopplar och fyller  19 (100) 21 (100) 40 (100) ------ 

Kontroll PVK 18 (94.7) 21 (100) 39 (97.5) 0.475 

Korrekt hantering 18 (100)  20 (95.2) 38 (97.4) 1.000 

Administrerar  18 (94.7) 20 (95.2) 38 (95.0) 1.000 

Fixerar 14 (73.7) 18 (85.7) 32 (80.0) 0.442 

     

Dokumentation      

Utför dokumentation 14 (77.8) 18 (85.7) 32 (82.1) 0.682 
 Fisher´s Exact Test 

*Pearson Chi-Square 
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Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde ses mellan intervention- och 

jämförelsegruppen beträffande domänernas index se tabell 2. 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan intervention och jämförelsegruppen beträffande 

domänernas index.  

 Interventionsgruppen  

(n=19) median (q1-q3) 

Jämförelsegruppen  

(n=21) median(q1-q3) 

p- 

value 

 

 

Bemötande 

 

0.67 (0.67) 

 

1.00 (0.67) 

 

0.210 

Hygien 0.83 (0.67) 0.83 (0.83) 0.312 

Ergonomi 1.00 (1.00) 1.00 (1.00) 0.348 

Vårdteknik 0.82 (0.64) 0.90 (0.73) 0.640 

Dokumentation  1.00 (0.75) 1.00 (1.00) 0.525 

 

Total index  

 

0.86 (0.81) 

 

0.91 (0.86) 

 

0.432 
Mann –Whitney Test    

 

9 Metoddiskussion 

En styrka med studien var att alla sjuksköterskestudenter (n=43) i termin fyra på 

grundutbildningen för sjuksköterskor tillfrågades. Antalet deltagande 

sjuksköterskestudenter var litet och därmed kan resultatet vara svårt att generalisera, 

däremot går det att visa på tendenser.  I studien redovisas resultatet i procent trots det 

låga antalet deltagare, detta medför att resultatet skall tolkas med försiktighet.  

Få studier är gjorda som utvärderar scenarioträning och det finns svårigheter att göra det 

i stora grupper då det är resurskrävande. Andra interventionsstudier (Liaw et al. 2011; 

Alinier et al., 2006; Alinier et al., 2004) som genomförts har i likhet med denna studie 

haft ett begränsat antal deltagare.  I detta projekt var många yrkeshandledare och 

studenter inblandade.  Alla skulle få samma information och göra liknande 

bedömningar vilket krävde stora förberedelser. Likaså fanns svårigheter med logistik.  

För att kunna genomföra större studier krävs stora ekonomiska och personella resurser 

och det kan vara en av anledningarna till att antalet interventionsstudier inom området 

är begränsat. 

 

En styrka i studien var att enkätfrågorna hade testat i en pilotstudie samt inspiration 

hämtas ur beprövat material. Detta kan vara en fördel genom att det har kvalitétstestats i 
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tidigare sammanhang (Ejlertsson, 2005).  Pilotsudien genomfördes inte på 

sjuksköterskestudenter därför att det inte fanns några sjuksköterskestudenter  i VFU vid 

detta tillfället. Dock valdes pilotstudien att genomföras på grund av att det var 

yrkeshandledare som skulle handha OSCE-protokollet i VFU och fokus låg på att  testa 

användarvaliditeten (Polit & Beck, 2012). Vidare kan det anses som en styrka att det var 

yrkeshandledarna som genomförde pioltstudien. Då yrkeshandledarna har erfarenheter 

av att göra liknande utvärderingar i sina dagliga handlingarna genom att de handleder 

sjuksköterskestudenterna i VFU.  En svaghet i studien var att flera yrkeshandledare 

fyllde i OSCE-protokollet. En fördel hade varit om alla bedömningar gjorts av samma 

yrkeshandledare men av praktiska skäl var det ej genomförbart. En styrka är att en 

pilotstudie genomfördes i verksamheten för att testa OSCE-protokollets 

användarvaliditet. Pilotstudiens resultat påvisade att en två-gradig svarsalternativ skala 

föredrogs av yrkeshandledarna framför en flergradig skala. Detta har både för och 

nackdelar. Fördelen var att yrkeshandledarna upplevde att den tvågradiga 

svarsalternativs skala var enkel att hantera. Det i sig kunde ha gjort att yrkeshandledarna 

visade på stort intresse och ingen tackade nej till att delta. Det var 93 % av antalet 

utskickade OSCE-protokoll som blev besvarade. Genom att svarsfrekvens var hög kan 

resultatets tillförlitlighet styrkas (Draper, 2004). En positiv bieffekt av studien var att 

yrkeshandledarna beskrev att de kände sig delaktiga och uppskattade det pedagogiska 

verktyget. En nackdel med dikotoma skalor är att nyanser inte kan redovisas. Genom att 

använda sig av en flergradigskala hade det kunnat visat nyanser av attityder  och åsikter 

(Ejlertsson, 2005). Det i sig kunde ha speglat sjuksköterskestudenternas olika 

självständighetsgrader  i momentet vilket kunde ha  påvisat skillnader och det kunde ha 

gett ett differentierat resultat. 

 

  

En styrka var det låga interna bortfallet (Ejlertsson, 2005). Sju frågor som tillhörde 

domänerna, vårdteknik samt en fråga tillhörande dokumentation. Vidare fanns ett 

bortfall i sjuksköterskestudenternas bakgrundsfrågor beträffande tidigare utbildning och 

erfarenhet i vårdverksamhet. 

 

Utvärderingen av sjuksköterskestudenternas lärande skulle kunna ses som att 

sjuksköterskestudenterna utsattes för obehag genom att utvärderingen genomfördes 
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under VFU av yrkeshandledarna. Sjuksköterskestudenterna skulle kunna uppleva att de 

fick en ytterligare bedömning utöver den ordinarie bedömningen av VFU då denna är 

betygsgrundande. Dock hade interventionsstudien fokus på ett specifikt vårdtekniskt 

moment där lärandet för sjuksköterskestudenterna lyftes fram. För att 

sjuksköterskestudenterna och yrkeshandledarna inte skulle känna obehag fick alla 

noggrann information om att detta moment ej tillhörde studenternas bedömning under 

VFU. Sjuksköterskestudenterna fick information om studien och sedan var det två 

veckor till skriftligt samtycke skrevs under. Det kan vara till fördel om det finns en tid 

mellan information och samtycke (Kjellström, 2012). 

 

10 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade inte några statistiska signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppen och jämförelsegruppen till skillnad från tidigare studier som visat 

att scenarioträning har en positiv effekt på inlärning (Liaw, et al. 2011; Alinier et al., 

2006). Tidigare Scenarioträningar har visat sig främja lärandet när det sker i en trygg 

och kontrollad miljö (Issenberg & Scalese, 2008). Dock behövs det mer bevis för vilken 

effekt scenarioträning i simulerad miljö har och hur det överförs till verksamheten i 

vården (Masiello &Bolinder, 2013). Denna studie har ej kunnat påvisa 

scenarioträningens effekter inom fem utvalda områden. Det kan finnas många orsaker 

till detta. En är att båda studentgrupperna fått färdighetsträning vilket gör att 

skillnaderna ej kan bli framträdande. En annan kan vara att det kanske är andra områden 

än de domäner som utvärderas i denna studie som skulle ha ingått samt om ett större 

antal deltagare hade ingått i studien.  

 

Interventionsstudien genomfördes som en jämförelse mellan två grupper på 

sjuksköterskeprogrammet i termin fyra gällande scenarioträning. 

Sjuksköterskestudenterna fick sin undervisning på KTC. KTC är uppbyggt på så sätt att 

det ska likna sjukhus miljön. Här befinner sig sjuksköterskestudenterna i ett skolsystem 

med andra sjuksköterskestudenter och adjunkter. I denna miljö får 

sjuksköterskestudenterna träna färdigheter och scenarioträning med syfte att få en ökad 

förmåga och färdighet att klara dessa moment i den kliniska verksamheten. Att se 

lärandet utifrån systemteorin med ett cirkulärt tänkande med ett kretslopp som hänger 



 

 

 

18 

 

samman med relationer, mönster, funktioner där delarna ska bli en helhet (Öquist, 

2008). När utvärderingen av protokollet genomfördes befann sig sjuksköterskestudenten 

ute i VFU i ett annat system. I den kliniska verksamhetens miljö där skedde ett möte 

mellan yrkeshandledare och sjuksköterskestudenten. I detta nya system ingår även 

patienten. Därigenom befinner sig sjuksköterskestudenterna i olika sammanhang och 

system (Öquist, 2008). Genom att ha ett cirkulärt tänkande sker en process som är i 

ständig förändring påverkas människan utifrån mötet och händelserna (Öquist, 2008). 

Ett system och sammanhang ägde rum under KTC-undervisningen och annat system var 

när utvärderingen skedde i VFU.  I tidigare studier (Alinier et al, 2006; Alinier et al., 

2004) som utvärderat scenarioträning med OSCE-protokoll har utvärderingen skett på 

KTC och där har positiva resultat påvisats. I Alinier et al., 2006 framkom statistiska 

signifikanta skillnader både i upplevelsen av stress och av genomförandet av 

vårdtekniska moment för sjuksköterskestudenterna. I studiens resultatredovisning fanns 

det ingen uppdelning av resultatet ifrån OSCE-protokollets olika domäner i de 

vårdtekniska momenten (Alinier et al., 2006). Till skillnad från vår studie där det skett 

utvärdering av domänernas olika delar. Därför har ingen jämförelse kunnat göras mellan 

de enskilda domänerna. 

 

I vår studie framkom att i domänen vårdteknik fanns brister i utförandet både i 

interventionsgruppen och i jämförelsegruppen beträffande ”okulärbesiktar 

infusionspåsen”. I färdighetsträningen och scenariosträningen hade 

sjuksköterskestudenterna fått grunderna i att koppla en infusion till en perifer venkateter 

och där de lärt sig att använda sig av en syningsskärm för att inspektera infusionspåsen 

(Björkman & Karlsson, 2008). Lärandet utgick utifrån knows (vet, innehar en teoretisk 

kunskap) vidare knows how (hur momentet utfördes) och slutligen shows how (visade 

hur man utförde) (Miller, 1997). Ändå visade resultatet på brister i båda grupperna. En 

av anledningarna kan vara att det på vissa avdelningar i den kliniska verksamheten inte 

finns en syningsskärm för okulärbesiktning. Eftersom detta saknades så kan orsakerna 

till resultatet beror på praktiska skäl och ej på sjuksköterskestudenternas kunskaper att 

visa på hur man utförde momentet (shows how) (Miller, 1997). Eftersom resultatet även 

visade att båda grupperna hade brister i utförandet av ”kontroll av utgångsdatum” och 

”kontroll av infusionspåsen” så finns anledning att uppmärksamma denna del av 

vårdteknik i den fortsatta undervisningen.     
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Inom domänen hygien visade det sig att sjuksköterskestudenterna ej desinficerade 

arbetsytan innan de gjorde i ordning infusionen. Inom KTC-undervisningen tränas 

begreppet knows (vet innehar teoretiska kunskaper) där efter följer det andra två 

nivåerna i pyramiden automatiskt inom lärandet i färdighetsträning och scenarioträning 

(Miller, 1997). Det är viktigt att se helhetsperspektiv genom att vara här och nu i olika 

situationer där handlingar utförs i olika sammanhang (Gjems, 1997). I VFU påbörjades 

de cirkulära tankarna i läkemedelsrummet för att sedan avlutas ute hos patienten. 

Sjuksköterskestudenterna skulle desinficera arbetsytan innan de skulle påbörja sitt 

iordningställande av infusionen. Scenarioträningens mål är att se ett helhetsperspektiv 

och kunna integrera de olika cirkulära handlingarna. När studenten är ute på sin VFU 

förändras villkoren. Omgivningen ser inte ut på samma sätt som inne på KTC och 

studenten har en handledare vars handlande den följer. Om ytdesinfektionssprit inte 

finns tillgänglig i läkemedelsrummen eller om ytdesinfektion ej är rutin i verksamheten 

så kan svårigheter uppstå för studenten. Det kan vara svårt för studenten att ifrågasätta 

rutiner i verksamheten då de står i beroendeställning till sina handledare. Aronson et 

al.(2013) fann i sina resultat att ju längre tid som studenterna haft mellan simuleringarna 

med ett scenario ju lägre resultat uppnåddes. I denna studie hade det gått en längre tid 

mellan scenarioövningen i simulerad miljö och utvärderingen och studenterna kan ha 

präglats av sin tid ute på VFU. För att få en bra undervisningsmiljö så krävs 

förutsättningar så att kliniker och universitet kan samverka och utbyta erfarenheter så att 

studenterna möts av ungefär samma rutiner. Detta stärks genom att yrkeshandledarna 

visade stort intresse över studien och OSCE protokollet och uttryckte att studien gav ett 

hjälpmedel till handledningen av sjuksköterskestudenterna.  

 

I studien fanns det positiva inslag i lärandet gällande färdighetsträning och 

scenarioträning bl.a. bemötande, ergonomi och dokumentation. Inom domänen 

bemötande hade sjuksköterskestudenterna en teoretisk vårdvetenskaplig grund att utgå 

ifrån. Genom det teoretiska kunskaperna hade sjuksköterskestudenterna olika verktyg 

att använda sig av i mötet med patienter. När ett möte sker så uppstår det ett 

relationssystem som kan beskrivas som att det sker genom en inre styrning. Den inre 

styrningens samspel sker mellan de människor som tillhör systemet (Gjems, 1997). Vid 

infusionsgivningen uppstod det ett relationssystem med en inre styrning mellan 
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sjuksköterskestudenterna och patienterna i VFU. I det mötet hade 

sjuksköterskestudenterna möjlighet att använda sig av sina teoretiska kunskaper ifrån 

vårdvetenskapen samt den träning de fått på KTC. Därigenom kunde det ske ett samspel 

mellan sjuksköterskestudenterna och patienterna med en inre styrning i systemet som 

ledde till en samverkan. Systemets inre styrning möjliggjorde då en förutsättning till att 

den delen i momentet utfördes. 

Sjuksköterskestudenternas ergonomi utbildning startar i termin två och följer sedan 

sjuksköterskestudenterna under utbilningen. Vilket sin tur kan medverka till en ökad 

medvetenhet angående vikten av att tillämpa de ergonomiska principer som behövs för 

att undvika eventuellt kommande arbetsskador. De blir påminda under sin utbildning att 

använda sig av de hjälpmedel som finns för att arbeta ergonomiskt. 

Sjuksköterskestudenterna får med sig erfarenheter och kunskaper under sin utbildning 

samt att agera utifrån här och nu situationer som ger förutsättningar att arbeta 

ergonomiskt. Att använda sig av sina erfarenheter och kunskaper i ett sammanhang kan 

ge förutsättningar för att utveckla ett lärande (Gjems, 1997). 

 

Genomgående uppvisades gynnsamma resultat inom de olika domänerna i utvärdering. 

Därmed känns det meningsfullt att använda sig av färdighet och scenarioträning som en 

pedagogisk metod när det gäller att förbereda sjuksköterskestudenterna inför sin VFU 

och i sin kommande yrkesroll. Trots att vårt utfall inte påvisade detta. Däremot behöver 

vi utveckla fler metoder samt genomföra fler studier där effekterna av träningen kan 

påvisas.  

 

Ett förslag är att en mätning av sjuksköterskestudenters stressnivå skulle ingått i 

utvärderingen. För att därigenom kunna mäta om de eventuellt var någon skillnad 

mellan grupperna. Det hade även varit intressant att genomföra studien utifrån att en 

grupp som hade fått färdighetsträning och scenarioträning och den andra gruppen inte 

hade någon träning alls och utvärderat detta. Dock hade det inte känts etiskt försvarbart 

att sjuksköterskestudenter hade fått gå ut i VFU utan någon träning. Det hade även vore 

intressant att utvärderat ett större antal sjuksköterksestudenter och sett om det hade 

blivit ett annat resultat i studien. 
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Sammanfattning av resultatet 

 Scenarioträningen påvisade ingen skillnad mellan interventionsgrupen och 

jämförelsegruppen beträffande domänerna i OSCE protokollet.  

 Goda resultat inom både interventionsgruppen och jämförelsegrupperna 

påvisades i domänerna bemötande, ergonomi samt dokumentation. 

 Både interventionsgruppen och jämförelsegruppen påvisade brister i hygien och 

vårdteknik. 

 

11 Konklusion 

I den här studien har vi jämfört två olika pedagogiska inlärningsmetoder för 

sjuksköterskestudenter under sin grundutbildning i termin fyra. 

Sjuksköterskestudenterna delades in i två grupper i momentet att koppla en infusion till 

en perifer venkateter. Interventionsgruppen fick färdighetsträning och scenarioträning 

samt jämförelsegruppen fick endast färdighetsträning. I studien framkom det att det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna. Inom domänen bemötande och 

ergonomi visade både interventionsgruppen och jämförelsegruppen på goda teoretiska 

kunskaper som kunde omsättas i den kliniska verksamheten. Däremot kunde det 

konstateras att det fanns brister i båda grupperna inom domänerna vårdteknik och 

hygien.  

 

Att fortsätta utvärdera färdighetsträning och scenarioträning i VFU vore intressant. För 

att på så vis synliggöra färdighetsträningen och scenariotränings effekt av färdighet och 

förmågor hos sjuksköterskestudenterna. En utmaning vore att utveckla ett verktyg för 

att mäta effekten av lärandet samt mäta känslan för sjuksköterskestudenternas 

exempelvis stressnivå och oro i samband med utförande av moment i verksamheten. 

Även att göra studier med en kvalitativ ansats för att bidra med en djupare kunskap om 

hur sjuksköterskestudenter upplever sig förbereda inför VFU när det fått 

färdighetsträning och scenarioträningen.  
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14 Bilagor 
   Bilaga 1 

Till studenter i 2VÅ620, sjuksköterskeprogrammet, Campus Kalmar 

 

Informerat samtycke till att delta i studien ”jämföra om scenarioträning ökar 

förmågan och färdigheten att utföra ett moment för sjuksköterskestudenter”.   
Bakgrund och syfte 

Detta är en studie till en magisteruppsats i vårdvetenskap vars syfte är att jämföra om 

scenarioträning ökar förmågan och färdigheter att utföra omvårdnadsmoment i klinisk 

verksamhet. 

Hur går studien till? 

Om Du samtycker till deltagande i studien innebär det att du har undervisning på 

kliniska träningscentrum (KTC) som vanligt enligt schema med undervisning i moment 

och scenarioträning. Det kommer inte frångå någon ordinarie undervisning. 

Scenarioträningen utgår från olika patientfall. Du kommer sedan ute i 

verksamhetförlagutbildning (vfu) göra ett moment som kommer följas upp med enkät 

som din yrkeshandledare kommer att besvara under tiden du utför momentet. Enkäten är 

inte betygs -eller bedömningsgrundande utan en utvärdering av själva lärandet. 

 

 

Hantering av data och sekretess 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt. Studiens resultat kommer att presenteras 

i form av en magisteruppsats. 

 

Frivillighet 

Studien bygger på frivillighet och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att 

ange skäl. 

 

Ansvariga 

Christina Johansson  Malin Tiger Axelsson Marie Oscarsson 

Sjuksköterska    Adjunkt  Lektor/handledare 

 Christina. johansson8@ltkalmar.se malin.tiger@lnu.se       marie.oscarsson@lnu.se 

 

 

Jag har tagit del av muntlig och ovanstående skriftliga information samt förstått vad 

medverkan innebär och samtycker till att delta i denna studie. Jag har fått information 

om att de uppgifter som samlas in om mig i studien, kommer att behandlas 

konfidentiellt dvs den enskilda individen kommer inte kunna identifieras i resultatet. Jag 

är medveten om att studien bygger på frivillighet och att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan utan att ange skäl. 

 

Ort och datum  Namnteckning  

  

________________ _________________________ 

 

 _____________________ 

 Namnförtydligande 
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Datum…………………….. AVD…………………… 

Allmänna frågor 

Studentens Namn_____________________ 

Kön    man   kvinna 

Ålder:_______________________ 

 

 Annan vårdutbildning: _____________________________ 

 

Vårderfarenhet antal månader och/el år _______________________ 

 

 

  



 

 

 

IV 
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Bakgrundsinformation om sjuksköterskehandledare ute i vfu 

 

 

Kön  Man   Kvinna  

Ålder………………………………………………………………………………………

…. 

 

AVD………………………………………………………………………………………

……… 

 

Antal yrkesverksamma år /månader  som 

sjuksköterska…………………………………….. 
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Ifylls vid första infusionsgivningen 

Mål  JA  

(helt 

själv-

ständigt) 

NEJ 

 

 Bemötande   

  Hälsar på patienten/presenterar sig (namn och titel)    

  Ger adekvat information till patienten. Varför infusion ska ges   

  Gör id-kontroll (fullständigt namn + personnummer)   

 Hygien    

  Handhygien före iordningställande (spritar händer)   

  Desinficera arbetsytan   

  Aspetiskt handhavande vid iordningställande av infusionsaggregat 

till infusionspåsen 

  

  Handhygien före patientkontakt    

  Använder handskar vid administrering   

  Använder förkläde vid sängnära arbete   

 Ergonomi   

  Arbetar ergonomiskt   

 Vårdteknik   

  Kontrollerar ordinationen minst 2ggr (vid start av infusion krävs 

kontroll) 

  

  Kontrollerar utgångsdatum på infusionen   

  Kontroller att infusionspåsen är hel   

  Okulärbesiktar infusionspåsen (inspekterar påsens innehåll mot 

svart och vit bakgrund för att upptäcka ev fällningar) 

  

  Märker infusionspåsen med ID, dropptakt ev tillsatser   

  Stänger slangklämman innan vätskekammaren fylls   

  Kopplar och fyller infusionsaggregatet med vätska   

  Kontroll läge av PVK-funktion med NaCl    

  Korrekt hantering vid administrering av infusionaggregatet till 

PVK 

  

  Administrerar infusion enl. ordination (rätt antal drp/min)   

  Fixerar och emballerar infusionslang   

 Dokumentation   

  Utför dokumentation i läkemedelsjournal.   

 Resultat/summa= = = 
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Fakultetet Hälso och livsvetenskap  

Till dig som är yrkeshandledare/sjuksköterska vid Kalmar läns landsting. 

Vi är en adjunkt och en sjuksköterska som skall göra en magisteruppsats som undersöker 
sjuksköterskestudenters lärande. Sjuksköterskestudenter har under termin fyra fått 
undervisning och träning i infusionsgivning. Vi tror att scenarioträningar hjälper studenternas 
förmåga att utföra kliniskt arbete säkrare och därmed öka patientsäkerheten, men det saknas 
studier inom området. Därför är vårt syfte att jämföra om scenarioträning ökar förmågan och 
färdigheten att iordningställa och koppla en infusion.  

 

Vid  det första tillfället som sjuksköterskestudenten kommer i kontakt med och ska utföra en 
infusionsgivning i vfu skall en utvärdering genomföras genom att du som yrkeshandledare 
fyller i en  enkät. OBS: Enkäten ska inte visas för sjuksköterskestudenten.  

Enkäten börjar med att du ställer allmänna frågor till studenten. Därefter utför studenten 
infusionsgivningen och samtidigt fyller Du som sjuksköterska i enkäten. 
Sjuksköterskestudenten ska utföra hela momentet utifrån följande delar bemötande, hygien, 
ergonomi, vårdteknik och dokumentation. Vi  vill mäta hur självständigt studenten genomför 
momentet och svarsalternativen är Ja och Nej.   

1. Om studenten självständigt genomför momentet och du inte behöver påpeka något väljer 
du svarsalternativ  Ja 

2. Om sjuksköterskestudenten behöver hjälp under momentets olika utvärderingspunkter 
väljer du svarsalternativet Nej 

2.  Och om studenten inte utför någon av utvärderingpunkterna väljer du svarsalternativet Nej.  

OBS: Enkäten är inte betygsgrundande/bedömningsgrundande för studenten.   

När enkäten är i fylld läggs den i ett kuvert och klistras igen. Skickas med ett cirkulationskuvert 
som medföljer via internposten.  Sänd enkäten snarast efter utfört moment. Enkätens data 
kommer hanteras konfidentiellt. 

Sjuksköterskestudenten har fått muntlig och skriftlig information angående studien av de 
studieansvariga. Skriftligt informerat samtycke har lämnats av sjuksköterskestudenten. 

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss 

Tack för hjälpen och medverkan i denna studie 

Christina Johansson  Malin Tiger Axelsson Marie Oscarsson 
Sjuksköterska    Adjunkt  Lektor/handledare 
christina.johansson8@ltkalmar.se malin.tiger@lnu.se              marie.oscarsson@lnu.se 

 

 


