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Abstrakt 
Fullskalesimulering har under det senaste decenniet blivit ett vanligt inslag i 
sjuksköterskeutbildningar. Syftet med denna litteraturstudie var att med 
utgångspunkt från Blooms taxonomi beskriva erfarenheten av att använda 
fullskalesimulering som inlärningsmetod för sjuksköterskestudenter. 
Litteraturstudien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Tre 
databaser användes för att finna aktuell forskning. Arton artiklar ingick i 
analysen som utgick ifrån tre områden i Blooms taxonomi, det kognitiva, 
affektiva och psykomotoriska. Resultatet visade på en ökad kognitiv 
kunskap i samband med fullskalesimulering om debriefing var en del av 
simuleringen. I resultaten sågs även känslor av glädje, entusiasm och 
realism till fullskalesimulering. Att öva praktiska färdigheter med hjälp av 
en fullskalesimulator var ingenting som studien bekräftade var bättre än 
med traditionella hjälpmedel. Slutsatsen som dras är att 
sjuksköterskestudenter uppskattar fullskalesimulering, det är ett användbart 
hjälpmedel för inlärning och att debriefing starkt bidrar till denna inlärning.    

 
Nyckelord: Systematisk litteraturöversikt, fullskalesimulering, 
sjuksköterskestudenter, inlärning, omvårdnad, patientsäkerhet, Blooms 
taxonomi 
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Inom hälso- och sjukvård har simulering använts sedan 1950-talet i utbildningssyfte och de 

hjälpmedel som sjuksköterskor använder i utbildningen har avancerat från enkla 

dockor/attrapper till mycket avancerade datorstyrda interaktiva talande dockor så kallad High 

Fidelity Patient Simulation (HFPS) (Johnson, Flag & Dremsa, 2008). Definitionen på 

simulering är: ett hjälpmedel, exempelvis en docka eller en cockpit, som artificiellt efterliknar 

förhållanden som utövaren kommer att utsättas för i sitt kommande yrke. Man försöker alltså 

att återskapa verkligheten i en kontrollerad miljö (Hammond, 2004). Inom industriella 

områden som flyg, kärnkraft, rymd och offshore där säkerhetstänkandet har högsta prioritet 

har träning med simulatorer använts för att kunna hantera krissituationer under lång tid 

(Felländer-Tsai et al., 2001). Inom hälso-och sjukvården var det i läkarutbildningen 

simulering först infördes men har under det senaste decenniet kommit att användas även inom 

sjuksköterskeutbildningen. Den närmaste översättningen som finns till High Fidelity Patient 

simulation är fullskalesimulering, varför författarna i fortsättningen väljer att använda denna 

term. Waxman (2010) definierar fullskalesimulering som en verklighetstrogen fullskalig 

modell av en människa med parametrar som tal, andning, pulsationer, ögonblinkningar, 

lung/hjärt/tarmljud med mera. Parametrarna styrs och kan ändras av en operatör. För att ge 

exempel på fullskalesimulatorer nämns två på marknaden. Den ena är Laerdals® SimMan® 

den andra METI®:s iSTAN®.   

 

Patientsäkerhet är ett viktigt område inom sjuksköterskeutbildningen, och enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården. Enligt Debourgh och Prion (2011) vittnar sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter om att deras största rädsla är att ”skada patienten”, ”göra någonting 

fel” eller att ”missa någonting viktigt”. Denna rädsla visar på att sjuksköterskans omsorg för 

patientsäkerheten är viktig. Harder (2010) anser att simulering ökar säkerheten och minskar 

felen, förbättrar den kliniska bedömningen och är betydelsefull för lärandet samt utvärderar 

specifika kliniska färdigheter. Enligt Stefanski och Rossler (2009) kan de komplexa behoven 

hos den akut sjuka patienten verka överväldigande för den novisa sjuksköterskan och 

sjuksköterskestudenten. I många fall har patienten en livshotande diagnos med sviktande 

funktion av vitala parametrar och flertalet intravenösa katetrar, för att nämna några exempel. 

Läggs dessutom hög ljudvolym till med larmande övervakningsutrustning, anhöriga och 

läkare, kan denna situation bli extremt utmanande. En sådan extrem situation i en stressande 
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miljö skapar ångest, oro samt dåligt självförtroende hos sjuksköterskestudenter i förmågan att 

möta patienters behov (Stefanski & Rossler, 2009). Hammond (2004) menar att 

fullskalesimulering främjar kritiskt tänkande och aktivt lärande samt stärker självförtroendet.  

 

Under sjuksköterskeutbildningen finns ingen garanti för studenten under den 

verksamhetsförlagda utbildningen att möta högriskpatienter och handha högteknologisk 

apparatur. Simulering kan erbjuda ett brett spektrum av situationer som antingen är för 

sällsynta eller för farliga för en novis att ta sig an hos en verklig patient (Stefanski & Rossler, 

2009). Fullskalesimulering erbjuder ett flertal fördelar för studenter, både som deltagare men 

även som observatör. Den ger möjlighet att lära sig genom observation, kritiskt tänkande och 

att prioritera patientåtgärder i en icke hotfull miljö utan möjlighet att skada en riktig patient. 

Studenterna kan träna samma situation upprepade gånger, tillåtas göra misstag och få direkt 

återkoppling (Partin, Payne & Slemmons, 2011).  

 

Enligt DeBourgh och Prion (2011) består sjuksköterskans profession av kunskap, praktiska 

färdigheter, erfarenheter och attityder/inställning. Allt för att möta patientens behov och att 

öka patientsäkerheten. Under sin yrkeskarriär utvecklar sjuksköterskor en intuitiv förmåga 

och medvetenhet att kunna förebygga patientskada. För sjuksköterskestudenter inhämtas den 

kunskapen och förståelsen för patientsäkerhet ur teoretiska kurser och det är inte förrän under 

den verksamhetsförlagda utbildningen som studenter utsätts för situationer där patientskada 

kan uppstå. Utan en medveten fokusering på patientsäkerheten under simuleringen kommer 

den att förbli osynlig för studenterna. DeBourgh och Prion (2011) anser därför att, 

fullskalesimulering som tar hänsyn till faktorer som påverkar patientsäkerheten samt belyser 

sjuksköterskans roll och ansvarsområden effektivt, kan synliggöra medvetenheten om 

patientsäkerhet för sjuksköterskestudenter. 

 

Värdet med fullskalesimulering som ett avancerat inlärningsverktyg baseras på psykologen 

John Deweys banbrytande arbete från 1938. Deweys hypotes var att all sann kunskap sker 

genom praktik och uttrycket ”learning by doing” myntade Dewey som en del i sin pedagogik, 

där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop (Hammond, 2004). Benjamin Bloom, 

amerikansk pedagog och psykolog utvecklade taxonomin om lärandet 1956. Taxonomin 

består av tre områden: kognitivt, affektivt och psykomotoriskt. Det första och mest kända 

området, det kognitiva, innefattar studentens kunskap samt förmåga att förstå och kritiskt 

granska ett ämne eller en situation. Enligt Bloom rör sig studenten från den mest 
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grundläggande nivån faktakunskaper, exempelvis nämna och upprepa till den mest 

avancerade nivån värdering, att bedöma analysera och jämföra. Andra området innefattar 

bland annat studentens mognad, motivation och hur denna känslomässigt reagerar och 

upplever en situation. Det tredje och sista området, det psykomotoriska, rör studentens 

motoriska färdigheter (Bloom, 1956).  

 

Enligt Schiavenato (2009) har införandet av fullskalesimulering, kallats ”en av de viktigaste 

frågorna i sjuksköterskeutbildningen idag”. Många lärosäten i Sverige använder 

fullskalesimulering i sjuksköterskeutbildningen. Med detta som bakgrund var syftet med 

denna litteraturstudie att med utgångspunkt från Blooms taxonomi beskriva erfarenheten av 

att använda fullskalesimulering som inlärningsmetod för sjuksköterskestudenter. 

 

Metod 

Som metod valdes en integrerad systematisk litteraturöversikt, som ger möjlighet att beskriva 

kunskapsläget inom ett område (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008; 

Whittemore & Knafl, 2005; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Författarna har i enlighet 

med Holopainen et al.(2008) definierat ett syfte, genomfört en litteratursökning, utvärderat 

och analyserat data samt presenterat ett resultat. Metoden ger möjlighet att ta del av 

kvalitativa och kvantitativa studier samt banar väg för ytterligare forskning inom omvårdnad 

då experimentella och icke-experimentella studier kan kombineras och utveckla 

omvårdnadsforskningen (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Litteratursökning och urval av artiklar 

Databaserna Cinahl, PubMed samt Portalen ProQuest användes i databassökningen med 

sökord som: high fidelity patient simulation, nursing, students, patient safety, knowledge, self-

confidence, skills. Sökorden kombinerades på olika sätt genom att använda den Booleska 

sökoperatorn AND. De inklusionskriterierna som användes var: peer-reviewed, engelska och 

artiklar publicerade mellan år 2000 och 2012. Som exklusionskriterier valdes legitimerade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor inom specialistutbildning samt studenter inom andra 

vårdyrken som exempelvis sjukgymnaster.  

För att säkerställa att vetenskaplig litteratur fanns inom området i tillräcklig utsträckning 

gjordes en pilotsökning (jmf. Willman et al., 2011). Resultaten av pilotsökningen visade att 

tillräckligt vetenskapligt material fanns för att påbörja litteraturstudien.  



 5

Eftersom det första sökordet high fidelity patient simulation inte fanns som mesh-term gjordes 

konsekvent fritextsökning på samtliga sökord. Sökningen resulterade i totalt 224 artiklar, 19 

artiklar från Cinahl, 143 från ProQuest portalen och 62 från PubMed. Artiklarna delades upp 

mellan författarna för vidare granskning av titel och abstrakt.  Då titeln eller abstraktet stämde 

överens mot syftet valdes artikeln ut för vidare dataanalys, vilket slutgiltigt resulterade i 18 

artiklar som svarade mot syftet. För att garantera validiteten och för att säkerställa att 

artikelurvalet tolkades likvärdigt granskades de utvalda 18 artiklarna av författarna 

tillsammans. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Inklusionskriterier Sökord Antal 
träffar 

Antal 
valda

Cinahl  

2012-03-03 

Peer reviewed 

Engelska 

2000- 

1. High fidelity patient    

    simulation 

2. 1+nursing 

3. 2+students 

 

36 

24 

19 

 

 

 

7 

Portalen Proquest 

2012-03-03 

Peer reviewed 

Engelska 

2000- 

1. High fidelity patient    

    simulation 

2. 1+nursing 

3. 2+students 

4. 2+students+patient  

    safety 

5. 2+students+patient  

    safety+Knowledge 

6. 2+students+patient   

    safety+knowledge+ 

    self-confidence 

7. 2+students+patient   

    safety+knowledge+ 

    self-confidence+skills 

 

1682 

598 

505 

260 

 

232 

 

148 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Pubmed 

2012-03-03 

Peer reviewed 

Engelska 

2000- 

1.High fidelity patient  

  simulation 

2. 1+nursing 

3. 2+students 

 

314 

101 

62 

 

 

 

4 

Totalt antal valda artiklar                                                                                                                   18 

+=AND       



 6

Kvalitetsgranskning 

För att avgöra kvaliteten på artiklarna användes tre olika granskningsprotokoll för kvalitativ- 

och kvantitativ metod samt systematiska litteraturöversikter/metaanalyser (Willman et al., 

2011). Dessa protokoll modifierades av författarna innan granskningen. Artiklarna delades 

upp mellan författarna som var för sig kvalitetsgranskade dessa med utgångspunkt från 

ovanstående protokoll. Frågorna i protokollet poängsattes genom att ge ett positivt svar en 

poäng, och ett negativt svar noll poäng. I de fall där studien innehöll en kvalitativ- och 

kvantitativ metod, användes granskningsprotokollen för respektive metod.  

Poängen av dessa två adderades sedan. Resultatet räknades om i procent av den totala 

poängsumman och delades senare in i kvalitetsnivåerna: hög, medel och låg (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering 

Procent %  Kvalitet 

80-100  Hög 

70-79  Medel 

60-69  Låg 

 

För att redovisa sortering, granskning och kvalitetsbedömning samt ge en bild av de i 

litteraturstudien ingående artiklarna, användes nedanstående tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Titel Typ/Metod Deltagare/ 
artiklar 

antal 

Resultat/Fynd Kvalitet 

Alfes, 2011 Evaluating the use 
of simulation with 
beginning nursing 
students 

Kvantitativ, 
kvasi-experimentell 

63 
studenter 

Studien stödjer anv. 
av simulering för 
studenten men pekar 
även på behovet av 
att pedagogiskt möta 
denna på rätt 
kunskapsnivå 
 

Hög 

Blum et al. 
2010 

High-Fidelity 
Nursing 
Simulation: Impact 
on Student Self-
Confidence and 
Clinical 
Competence 

Kvantitativ, 
kvasi-experimentell 

53 
studenter 

Studien visar på att 
självförtroendet och 
den kliniska 
kompetensen ökar 
oavsett användandet 
av traditionella 
laborationer eller 
HFPS hos nybörjar 
studenter. Kanske 
HFPS är för 
studenter som är i 
slutet av sin 
utbildning.  

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Titel Typ/Metod Deltagare/ 
artiklar 

antal 

Resultat/Fynd Kvalitet 

Brannan et 
al. 2008 

Simulator effects 
on cognitive skills 
and confidence 
levels 

Kvantitativ, 
prospektiv, 
kvasiexperimentell 

107 
studenter 

Användning av 
HFPS I 
lärandestrategin 
hjälpte studenterna 
att öka sin kognitiva 
förståelse. Däremot 
sågs ingen 
signifikant ökning av 
självförtroendet hos 
studenter.  
 
 

Låg 

Garret et al. 
2010 

High fidelity 
patient simulation: 
Considerations for 
effective learning 

Kvalitativ 30 
studenter 

Simulering erbjuder 
en säker miljö för 
kompetensökning 
genom träning. 
Simulering är även 
en kraftfull metod att 
främja kritiskt 
tänkande och 
samarbete.  
 

Hög 

Gates et al. 
2012 

Enhancing 
Nursing 
Knowledge Using 
High- Fidelity 
Simulation 
 

Kvantitativ, 
experimentell, 
longitudinell 
 

104 
studenter 

Studenter som 
medverkat vid 
fullskalesimulering 
hade signifikant 
bättre resultat på 
skriftliga 
examinationer efter 
simulering än före.   
 

Hög 

Hauber et 
al. 2010 

An exploration of 
the relationship 
between 
knowledge and 
performance-
related variables in 
High-fidelity 
simulation 

Kvantitativ, kvasi-
experimentell. 
Del av större 
pilotstudie. 

15 
studenter 

Uforskar den 
kognitiva process 
som ligger till grund 
för studentens 
prestation vid HFPS.    
HFPS tillåter 
förfining av 
studentens utförande 
genom felkorrigering 
och upprepande utan 
att riskera 
patientsäkerhet. 
 

Hög 

Lapkin et al. 
2010 

The effectiveness 
of using human 
patient simulation 
manikins in the 
teaching of clinical 
reasoning skills to 
undergraduate 
nursing students: a 
systematic review 

Systematisk 
litteraturöversikt 

8 artiklar Studien pekar på att 
förvärvandet av 
kunskap, kritiskt 
tänkande och 
förmåga att 
identifiera 
försämring hos 
patienten signifikant 
ökar. 
 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Titel Typ/Metod Deltagare/ 
artiklar 

antal 

Resultat/Fynd Kvalitet 

Lasater, 
2007 

High-Fidelity 
Simulation and the 
Development of 
Clinical 
Judgement: 
Students’ 
experiences 

Kvalitativ 
Del av större studie.  
Fokusgrupp 
 

48 
studenter 

Betonar vikten av 
användandet av 
fokusgrupper vid 
HFPS för att 
säkerställa att 
kursmålen stämmer 
överens med 
studentens 
upplevelser av 
simulering. 
 

Hög 

Laschinger 
et al. 2008 

Effectiveness of 
simulation on 
health profession 
students’ 
knowledge, skills, 
confidence and 
satisfaction 

Systematisk 
litteraturöversikt av 
kvantitativa studier, 
kvasi-experimentella 
och experimentella 
studier. 

23 artiklar  Simulering har en 
plats i utbildningen. 
Simulering kan inte 
ersätta klinisk 
praktik men tjäna 
som ett komplement 
till denna. 
Det finns bevis för 
att simulering 
förbättrar färdigheter 
men att det är 
minskande effekt 
över tid. Det finns 
behov för kontinuitet 
i träningen. 
 

Hög 

Leigh, 2008 High-fidelity 
patient simulation 
and nursing 
students’ self-
efficacy: A review 
of the literature 

Systematisk- 
litteraturöversikt 

  Översikten visar på 
att frågan “kommer 
deltagandet i 
simulering att öka 
självförtroendet och 
leda till en mer säker 
och duglig utövare” 
fortfarande är 
obesvarad..   
 

Hög 
 
 

Roberts & 
Greene, 
2011 

The Theatre of 
high-fidelity 
simulation 
education 

Teoretisk artikel Framgår 
ej 

Pedagogiken, inte 
tekniken, skall styra 
utformningen av 
simuleringen. 
 
 

Låg 

Smith & 
Barry, 2011 

The use of high-
fidelity simulation 
to teach home care 
nursing 

Kvantitativ, 
Deskriptiv 

48 
studenter 

Studien stödjer 
tidigare litteratur där 
användandet av 
simulering i 
hemsjukvård upplevs 
som positivt av 
studenten. Däremot 
stödjer inte studien 
litteraturen i fråga 
om vikten av 
debriefing. 
 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Titel Typ/Metod Deltagare/ 
artiklar 

antal 

Resultat/Fynd Kvalitet 

Smith & 
Roehrs, 
2009 

Factors correlated 
with nursing 
student satisfaction 
and self-
confidence 

Kvantitativ, 
kvalitativ 
 

68 
studenter 

Problemlösning var 
den enskilt viktigaste 
faktorn som 
signifikant bidrog till 
förnöjsamhet och 
ökat självförtroende i 
lärandesituationen 
 

Hög 

Thomas & 
Mackey, 
2012 

Influence of a 
clinical simulation 
elective on 
baccalaureate 
nursing student 
clinical confidence 

Kvantitativ, 
kvasi-experimentell 

24 
studenter 

Simulering gav 
studenten ökat 
självförtroende i 
förmågan att: 
bedöma en patient, 
förstå symtom samt 
ingripa och 
utvärdera. 
 

Medel 

Thompson 
& Bonnel, 
2008 

Integration of 
High-Fidelity 
Patient Simulation 
in an 
Undergraduate 
Pharmacology 
Course 

Kvalitativ, 
fallscenario 
 

72 
studenter  

Fullskalesimulering 
möjliggör för 
studenterna att öva 
inlärd kunskap och 
besluta mellan olika 
alternativa 
behandlingsstrategier 
i omvårdnaden. 
 

Låg 

Traynor et 
al. 2010 

From novice to 
expert: using 
simulators to 
enhance practical 
skill 

Kvalitativ, 
kvantitativ 

90 
studenter 

Studentens 
självförtroende inför 
klinisk praktik ökade 
men även att deras 
kunskapsluckor 
synliggjordes. 
Frågan för framtiden 
är inte vad som skall 
simuleras utan hur 
det skall införlivas i 
läroplanen.  
 

Hög 

Weaver, 
2011 

High Fidelity 
Patient Simulation 
in Nursing 
Education 

Systematisk 
litteraturöversikt 

24 artiklar Det framträdde 8 
kategorier som 
analyserades. 
Översikten visar att 
HFPS har fördelar 
för studenten i 
områden såsom 
”kunskap, ”nytta” 
och ”trovärdighet”.  
 

Medel 

Wotton et 
al. 2010 

Third-year 
undergraduate 
nursing students’ 
perceptions of 
High-fidelity 
simulation 

Kvalitativ, 
kvantitativ 
 

300 
studenter 

Implementering av 
fullskalesimulering i 
utbildningens 
kursplan fungerar 
som en brygga 
mellan teori och 
praktik.   
 

Hög 
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Analys 

Analysen av data utgick från Holopainen et al. (2008). Att genomföra en litteraturöversikt 

innebär att kritiskt sammanställa och redovisa kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Därför användes alla artiklar som svarade mot syftet, oavsett kvalitet (jmf. Holopainen et al., 

2008). Artiklarna lästes först igenom i sin helhet. Eftersom Bloom i sin taxonomi om lärandet 

har tre områden: kognitivt, affektivt och psykomotoriskt, riktades fokus under analysen på att 

i texten sammanställa den kunskap som beskriver fullskalesimulering som inlärningsmetod 

för sjuksköterskestudenter med utgångspunkt från dessa tre områden. Textenheter som 

svarade mot de tre områdena markerades och en matris skapades där textenheter utifrån de tre 

olika områdena placerades in. Därefter kodades textenheterna och översattes till svenska för 

att därefter kategoriseras (Holopainen et al., 2008). Författarna analyserade samtliga artiklar 

tillsammans för att öka validiteten av studien (Friberg, 2006). Resultatet av analysen i 

respektive område redovisas i tabell 4.  

 

Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att med utgångspunkt från Blooms taxonomi beskriva 

erfarenheten av att använda fullskalesimulering som inlärningsmetod för 

sjuksköterskestudenter. Resultatet presenteras separat för de områden som ingår; kognitivt, 

affektivt och psykomotoriskt. Dels i tabellform (Tabell 4) för att ge en översikt över vilka 

studier som ingick under respektive område, dels med brödtext som beskriver den 

sammanställda kunskapen för varje område. Brödtexten till varje område inleds med en kort 

beskrivning från Blooms taxonomi.  
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Tabell 4. Översikt av studier som ingår under respektive område 

Område Författare/Årtal                        Kvalitet      

Kognitivt område Blum et al. (2010) 

Brannan et al. (28) 

Garret et al. (2010) 

Gates et al. (2012) 

Hauber et al. (2010) 

Lapkin et al.(2010) 

Lasater (2007) 

Laschinger et al. (2008) 

Leigh (2008) 

Smith & Barry (2011) 

Thompson & Bonnel (2008) 

Traynor et al. (2010) 

Weaver (2011) 

Wotton et al. (2010) 

Hög 

Låg 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Låg 

Hög 

Medel 

Hög 

Affektivt område Alfes (2011) 

Garret et al. (2010) 

Lapkin et al. (2010) 

Laschinger et al. (2008) 

Smith & Barry (2011) 

Smith  & Roehrs (2009) 

Thomas & Mackey (2012) 

Traynor et al. (2010) 

Wotton et al. (2010) 

Weaver (2011) 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Psykomotoriskt område Laschinger et al. (2008) 
 
Roberts & Green (2011) 
 
Thompson & Bonnel (2008) 
 
Traynor et al. (2010) 

Medel 

Låg 

Låg 

Hög 
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Kognitivt område 

Inom det kognitiva området vandrar studenten från att vara novis och att exempelvis endast 

kunna upprepa faktakunskaper, till ett högre lärande; en expert där denne kan förstå, 

utvärdera, jämföra och kritisera (Bloom, 1956). Inlärningsprocessen under fullskalesimulering 

kan jämföras med Blooms taxonomi där sjuksköterskestudenten går från ett lägre till ett högre 

lärande.  

Fjorton studier innehöll beskrivningar om det kognitiva området. Av dessa studier hade elva 

hög kvalitet. En studie hade medel och två studier bedömdes som låga. Tre studier hade en 

kvalitativ ansats.  

I enlighet med Blooms taxonomi visar många studier (Blum, Borglund & Parcells, 2010; 

Brannan, White & Bezanson, 2008; Hauber, Cormier & White, 2010;  Lapkin, Fernandez, 

Levett-Jones och Bellchambers, 2010; Lasater, 2007; Leigh, 2008; Thompson och Bonnel, 

2008;  Traynor, Gallagher, Martin & Smyth, 2010; Weaver, 2011 & Wotton, Davis, Button & 

Kelton, 2010) att sjuksköterskestudenter efter fullskalesimulering rör sig i riktningen från ett 

lägre lärande till ett högre. Kunskapen för att planera och prioritera omvårdnadssituationer 

förbättrades, det kritiska tänkandet ökade och förmågan att under fullskalesimulering ta beslut 

i komplexa situationer stärktes. 

 

Lapkin et al. (2010) definierar termen kliniskt resonemang som en inlärningsprocess för 

sjuksköterskestudenter som under simulering börjar med insamling av fakta och ledtrådar 

kring patienten. Efter insamling bearbetas dessa vilket leder till en ökad förståelse kring 

patientens problem. Sjuksköterskestudenter planerar och implementerar åtgärder till patienten 

för att slutligen utvärdera, reflektera och ta lärdom av processen i fullskalesimulering. Enligt 

Lapkin et al. (2010) finns det bevis för att fullskalesimulering ökar studenters förmåga till 

kliniskt resonemang och då framförallt kring kunskapsinhämtning, kritiskt tänkande och 

förmågan att bättre kunna identifiera en försämring hos patienten. Studier (Gates, Parr & 

Hughen, 2012; Traynor et al., 2010 & Wotton et al. 2010) visade att fullskalesimulering 

kunde användas som ersättning för traditionellt kliniskt lärande och rättfärdigar 

implementering av fullskalesimulering i läroplanen för sjuksköterskeutbildningen. Där kan 

den verka som en kraftfull bro mellan teori och praktik genom att stärka bland annat 

studenters kognitiva färdigheter.  

 

I en studie av Gates et al. (2012) blev resultatet positivt att delta i fullskalesimulering relaterat 

till kunskapsinhämtningen. Detta visades genom att studenters provresultat ökade med mera 
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än åtta procent hos de som medverkat vid fullskalesimulering jämfört med de som inte 

medverkat. I en studie av Traynor et al. (2010) uppgav studenter att fullskalesimuleringen gav 

bättre inlärning än böcker. Studenter ansåg att simuleringsövningen var extremt värdefull för 

inlärning och att det summerade allt vad utbildningen hittills hade handlat om.  

 

En studie (Traynor et al., 2010) beskrev behovet av att inneha en bred kunskapsbas för att 

kunna ge god omvårdnad. Studenter ansåg att fullskalesimuleringen blottade deras 

individuella och kollektiva brister och att en sådan erfarenhet enbart kommer att förbättra 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten då studenterna är på verksamhetsförlagd utbildning och 

senare som examinerade sjuksköterskor. I en studie av Thompson och Bonnel (2008) 

framkom exempel på när sjuksköterskestudenter kunde lära av sina misstag genom 

användning av fullskalesimulering. Samtliga studenter injicerade för hög dos läkemedel till 

patienten men uppgav under debriefingen att de hade lärt sig en värdefull läxa. Enligt studier 

(Hauber et al. 2010; Lapkin et al, 2010; Leigh, 2008; Traynor et al., 2010) framkom att 

fullskalesimulering ger studenter möjligheter att utveckla kliniska färdigheter. Förmågan att ta 

beslut i kliniska situationer, finslipa utförandet genom upprepning och felkorrigering samt att 

ge omvårdnad till en svårt sjuk patient i en säker miljö utan att kompromissa med 

patientsäkerheten, tränas. 

 

I studier (Lapkin et al, 2010; Smith & Barry, 2011; Weaver, 2011) rapporterade 

sjuksköterskestudenter hög tillfredställelse under simuleringen vilket är viktigt då det ökar 

studenternas engagemang och därmed underlättar inlärningen. I en kvantitativ studie av Blum 

et al. (2010) där förhållandet mellan självförtroende och klinisk kompetens studerades, sågs 

ingen signifikant skillnad mellan den grupp som fullskalesimulerat och den som övat på 

traditionellt sätt. Dock ökade båda gruppernas självförtroende och kompetens. Blum et al. 

(2010) menar att längre fram i utbildningen är studenter bättre på att förstå sammanhang och 

processa komplexa patientsituationer och därför kanske fullskalesimulering inte bör ske för 

tidigt under utbildningen.  

 

I flertalet studier (Garrett, Mcphee & Jackson, 2010; Lasater, 2007; Laschinger et al., 2008; 

Traynor et al., 2010; Weaver, 2011; Wotton et al., 2010) framkom att debriefing är ett viktigt 

komplement till fullskalesimulering. Studier (Traynor et al., 2010; Wotton et al., 2010) visade 

att den ska göras i direkt anslutning till simulering eftersom det hjälper studenter med 

felkorrigering, reflektion, identifiering av kliniska problem, att klargöra teorier, utveckla logik 
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samt att få ökad självinsikt. Debriefing är även nödvändig för att förstå mönster och kunna ta 

kliniska beslut. I en studie av Wotton et al. (2010) menade studenter att debriefing var mycket 

nyttigt och lärde dem många saker som var oklara efter simuleringen. Studenterna menade att 

det var bra att få reflektera och förstå mera, samt att debriefing förklarade allt som behövdes 

om simuleringstillfället. I Lasaters (2007) studie uppgav studenter att de inte var medvetna 

om hur de tänkte under fullskalesimuleringen förrän under debriefingen. Andra studenter 

ansåg att debriefing gav dem en chans att verbalisera tankar från simuleringen. Weaver (2011) 

visade att en majoritetet av studenterna upplevde att fullskalesimuleringen visade på nyttan 

med det de lärt sig teoretiskt och betraktade debriefing som en viktig komponent av 

simulering. Ytterligare två anledningar till varför debriefing ska ingå i samband med 

fullskalesimulering är att det ges möjlighet för lärarna att dela med sig av sina erfarenheter 

och sin expertis (Garrett et al., 2010). Den andra anledningen är att om fullskalesimuleringen 

inte varit optimal och studenten lärt sig fel, kan detta belysas och korrigeras under 

debriefingen (Laschinger et al., 2008). 

 

Affektivt område 

Det affektiva området rör bland annat studenters motivation, värderingar, känslor och attityder 

(Bloom, 1956).  

Tio studier innehöll beskrivningar om det affektiva området. Av dessa studier var nio av hög 

kvalitet och en studie av medel kvalitet. Inga studier bedömdes har låg kvalitet. Endast en 

studie hade en kvalitativ ansats.  

 

I studier (Laschinger et al., 2007; Traynor et al., 2010; Wotton et al., 2010) beskrev studenter  

entusiasm och glädje vid arbete med fullskalesimulering, samt en önskan om fler scenarier. 

Uttalanden om att simuleringen hade varit givande, verklighetstrogen och rolig framkom. 

Självförtroende och entusiasm var viktiga faktorer som ökade studenters inlärning under 

fullskalesimuleringen genom en ökad motivation och prestation (Laschinger et al., 2007; 

Wotton et al., 2010). I studier (Garrett, 2010; Weaver, 2011) framgår att det studenter 

uppskattade mest med fullskalesimulering var realismen med simulatorn, alltså att patientens 

allmäntillstånd och vitala parametrar ändrades beroende på vilka åtgärder som vidtogs. I 

Traynors et al. (2010) studie beskrev en student att simuleringen var så verklig att man ville 

arbeta snabbt för att minimera patientens lidande. En annan student blev hjälpt med att 

reflektera över sina styrkor och svagheter och menar att realismen i simuleringen bidrog till 
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detta. Studier (Alfes, 2011; Lapkin et al, 2010; Smith & Barry, 2011; Smith & Roehrs, 2009; 

Thomas & Mackey, 2012; Traynor et al, 2010; Weaver, 2011) visade att fullskalesimulering 

ökar tillfredsställelsen och självförtroendet hos sjuksköterskestudenter. Enligt Weaver (2011) 

ökade självförtroendet om lärandemålen var tydliga och om problemen i scenariot var 

realistiska.  

 

I studier (Garrett et al, 2010; Lasater, 2007) framkom att arbete i grupp kunde upplevas 

negativt. Garrett et al (2010) beskrev att studenter upplevde det obekvämt att arbeta i lag och 

att kommunicera i grupp var förvirrande och svårt. Lasater (2007) beskrev att studenterna 

kände sig som ”idioter” när de blev utsedda till den ledande sjuksköterskan i laget. Traynor et 

al. (2010) anser att för sjuksköterskestudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen, 

leder en ökad stress på avdelningarna och en prioritering på patientens välbefinnande till att 

inlärningstillfället kan bli sekundärt. Traynor et al. (2010) beskriver att den första tiden är den 

mest kritiska för den novisa sjuksköterskan. Utmaningen kan bli för stor med sjunkande 

självförtroende som följd och en ökad risk att lämna yrket uppstår. Fullskalesimulering ger 

dock studenter en utmaning i proportion till deras kunskapsnivå och verklighetstrogna 

situationer i deras kommande yrke simuleras i en säker miljö.   

 

Psykomotoriskt område 

Det psykomotoriska området rör studenters motoriska färdigheter och koordination (Bloom, 

1956).  

Fyra studier innehöll beskrivningar om det psykomotoriska området. Av dessa studier var en 

av hög kvalitet, en studie av medel kvalitet och två var av låg kvalitet. Endast en studie hade 

en kvalitativ ansats. 

 

Studier (Roberts & Greene, 2011; Thompson & Bonnel, 2008; Traynor et al., 2010; 

Laschinger et al., 2008) visade att fullskalesimulering erbjöd sjuksköterskestudenter goda 

möjligheter att träna sina psykomotoriska färdigheter. Enligt Traynor et al. (2010) är praktisk 

kunskap ett viktigt kännetecken i omvårdnad och en stor del av inlärningen skedde i 

utbildningsmiljön. Roberts och Greene (2011) ansåg att fullskalesimulering gav 

sjuksköterskestudenter en möjlighet att förbereda sig för framtida möten med patienter och 

börja agera dels känslomässigt men även praktiskt på kraven i olika patientsituationer. 

Roberts och Greene (2011) menar att för att bli bra på någonting måsta man faktiskt göra det, 

istället för att låtsas göra det. 
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Enligt Laschinger et al. (2008) är fullskalesimulering användbar och förbättrar de avancerade 

praktiska färdigheterna hos sjuksköterskestudenter som exempelvis upprätthållande av fri 

luftväg. För att undvika felaktig inlärning och ge direkt återkoppling var det viktigt att det 

fanns klinisk expertis närvarande vid praktisk färdighetsträning. Studier (Laschinger et al., 

2008; Roberts & Greene, 2011) menar dock att inga belägg finns för att fullskalesimulering 

ökar studenters praktiska färdigheter mer än traditionella hjälpmedel. Studenters praktiska 

kunskap minskar över tid och därför är upprepningar i de praktiska övningarna en viktig del 

för att behålla den psykomotoriska kompetensen.  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att med utgångspunkt från Blooms taxonomi beskriva 

erfarenheten av att använda fullskalesimulering som inlärningsmetod för 

sjuksköterskestudenter. Resultatet beskrivs utifrån tre områden; kognitivt, affektivt och 

psykomotoriskt. Resultatet visar att fullskalesimulering gav studenter ett tillfälle för effektiv 

inlärning. Den kliniska förmågan och det kritiska tänkandet ökade och simuleringen ansågs 

knyta an teori och praktik. Det största värdet med simulering var realismen, samt 

trovärdigheten i utrustningen och i scenariot. Studenternas självförtroende ökade och känslan 

av att vara bättre rustade inför sitt kommande yrke ökade med simulering. Resultatet i de få 

studier som ingick under det psykomotoriska området pekar på att mindre avancerade 

praktiska färdigheter går att träna på en fullskalesimulator men att det inte är bättre än 

traditionella metoder som exempelvis instruktionsfilmer, arm för venprovtagning eller enkla 

dockor för hjärt-lungräddning. 

Resultatet i litteraturstudien visar att under det kognitiva området ses ökad kunskap, dels 

under själva simuleringen men även under debriefingen. Debriefing var ett moment som 

ansågs bidra starkt till inlärningen vid användning av fullskalesimuleringen. Rodgers (2007) 

menar att perfektion endast uppnås genom övning med återkoppling, alltså 

fullskalesimulering med debriefing. Debriefing är ett sätt för studenter att reflektera över vad 

som hände under simuleringen och en teknik att retrospektivt analysera kritiska händelser 

(Cant & Cooper, 2011). Debriefing skall alltså ses som en del av fullskalesimuleringen. Hur 

framgångsrik debriefingen blir beror till stor del på instruktören. Faktorer som att 

debriefingen ska ske utanför simuleringslokalen, vara två till tre gånger simuleringens längd 
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samt att instruktören inleder med att ställa öppna frågor inom kognitiva, affektiva samt 

psykomotoriska områden är alla faktorer som ger framgång inom debriefing (Cant & Cooper, 

2011; Waxman 2010). Cant och Cooper (2011) anser att målsättningen med debriefing är att 

genom reflektion av händelser ge studenter ett livslångt lärande. Med livslångt lärande menas 

en lärandeprocess hos den enskilde individen som pågår hela livet, där kompetensen under 

yrkeslivet utvecklas och fördjupas. För att en sådan fördjupning av kunskaperna ska ske krävs 

tid till reflektion och återkoppling (Lindgren & Håkansson, 2007). Waxman (2010) menar att 

debriefing ger studenter ett unikt tillfälle att sammanfatta och reflektera kring sitt agerande 

under simulering. Debriefing ger inte bara återkoppling på studenters prestation under 

simulering utan ger även en förklaring till prestationen, vilket ökar studentens möjligheter att 

utveckla strategier för framtida utmaningar (Cant & Cooper, 2011).  

För att ur ett pedagogiskt perspektiv försöka förstå varför debriefing är viktig och när i 

fullskalesimulering det ska användas, diskuteras den amerikanske filosofen David Kolbs 

erfarenhetsbaserade cirkulära inlärningsmodell. Kolbs menar att inlärningen är en process 

som bygger på erfarenheter. Inlärningsprocessen börjar med att studenten får konkreta 

erfarenheter (simulering). Erfarenheter görs meningsfulla genom reflektion och observation 

(debriefing). Reflektionerna övergår sedan i begrepps- och teoribildning som sedan studenten 

tar med sig i sista steget där denna nya kunskap tillämpas i nya situationer (Waldner & Olson, 

2007). Kolbs inlärningsmodell (Figur 1) har en central plats inom simuleringslitteraturen 

(Rodgers 2007).  

Figur 1. 

Kolbs erfarenhetsbaserade inlärningsmodell (Rodgers 2007). 

 

2. Reflektion och 
Observation 

1. Konkret erfarenhet 

3. Abstrakt  
    konceptualisering 

4.Tillämpning av     
   kunskap 
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I litteraturstudiens resultat framkom att det affektiva området genomsyrades av en positiv 

attityd till fullskalesimulering. Studenters självförtroende och självkänsla ökade och de visade 

på en glädje i att simulera. Den viktigaste indikatorn för inlärningen är motivation. Studenter 

som är motiverade kommer att vara mera aktiva under simuleringen (Salas et al., 2008). 

Resultatet i litteraturstudien visade att studenters motivation ökade om simuleringen var 

realistisk och att realismen i själva simulatordockan var viktig för studenters förtroende för 

fullskalesimuleringen. Dieckmann, Gaba och Rall (2007) påpekade att faktorer som ökar 

realismen och därmed inlärningen är att använda gemensam arbetsdräkt, en trovärdig och 

sammanhängande rapport om patienten samt att simuleringen startar med att studenten kliver 

in i patientsalen (simuleringsstudion). 

 

Ett antagande då vi påbörjade denna litteraturstudie var att det fanns en hel del forskning inom 

det psykomotoriska området. Det visade sig dock att var tvärtom. I tabell 4 ges en översikt 

över de artiklar som beskrev området. Resultaten i litteraturstudien visar att studenter kan 

erhålla goda praktiska färdigheter med en fullskalesimulator. Fullskalesimulatorer är vid 

avancerad färdighetsträning, som exempelvis intubering och upprätthållandet av fri luftväg, 

ett ovärderligt hjälpmedel. I dessa färdigheter är övervakning av vitala parametrar som 

hjärtfrekvens, blodtryck och syremättnad en viktiga delar i momentet. Litteraturstudiens 

resultat visade  att vid färdighetsträning av mindre avancerade moment som venprovtagning, 

kateterisering av urinväg och inläggning av perifer venkateter  går det bra att använda en 

fullskalesimulator till detta, men användning av enklare traditionella hjälmedel/atrapper är 

lika effektivt och billigare. Rodgers (2007) menar att när simulering används för 

färdighetsträning antas det ofta att ”ju dyrare simulator desto bättre” vilket han menar inte är 

sant. Effektiv träning i praktiska färdigheter ska genomföras med mest lämpad teknik inte den 

mest avancerade. Det exemplifieras i en studie av Schiavenato (2009) där deltagare i en 

avancerad livräddningskurs använde två olika typer av simulatordockor, en äldre 

standarddocka och en fullskalesimulatordocka. Fynden i studien visade att trots att det var en 

fördel att använda den moderna, mer komplexa fullskalesimulatordockan än den billigare och 

enklare standarddockan, så rättfärdigades inte detta då den var fyra gånger så dyr.   

I vårt resultat i litteraturstudien ses att kunskapsinhämtningen i samband med 

fullskalesimulering ökar. Vad som ofta nämns i studier är bristen på kunskap och förståelse 

kring övergången (transitionen) av den nyvunna kunskapen i samband med 

fullskalesimulering hos sjuksköterskestudenter, till verksamheten under den 



 19

verksamhetsförlagda utbildningen, eller senare som legitimerad personal. Studier (Bricker & 

Pardee, 2011; Salas et al., 2008) visar att det finns bevis för att kunskapsinlärningen i 

fullskalesimulering ger studenter ökad tillit till sig själva i mötet med patienter och att 

transitionen av kunskap kommer patienten till fördel i omvårdnaden.  

 

 

Benner (1993) kan vara en utgångspunkt för utveckling av fullskalesimulering.  Enligt Benner 

utvecklar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter sin kunskap genom övning, där fem olika 

stadier passeras. Dessa stadier är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. I 

det novisa stadiet är studenten en nybörjare med avsaknad av erfarenhet av de situationer i 

vilka de förväntas prestera. Nästa stadie, den avancerade nybörjaren, är de studenter som nätt 

och jämt kan uppvisa godtagbara prestationer. Det kompetenta stadiet illustreras av 

sjuksköterskor som arbetat i ca 2-3år. I Stadie fyra, skicklig, tolkar sjuksköterskan en situation 

som en helhet eftersom de uppfattar situationens betydelse med hänsyn till långsiktiga mål. 

Slutligen i det sista stadiet har sjuksköterskan utvecklats till en expert och kan intuitivt 

uppfatta situationer med hjälp av sin stora erfarenhet (Benner 1993). Studier (Bricker & 

Pardee, 2011; Waldner & Olson, 2007) menar att sjuksköterskestudenter vid examen 

utbildningsmässigt ska ligga i nivå med minst avancerad nybörjare eller kompetent. Waldner 

och Olson (2007) anser att tillämpning av fullskalesimulering är möjlig i nivåerna avancerade 

nybörjare, kompetent eller skicklig. Däremot är fullskalesimulering inte möjlig när studenter 

är i den första nivån, novis. Detta bekräftas av litteratustudiens resultat i den kognitiva 

domänen, där det framkommer att fullskalesimulering inte ska användas för tidigt i 

utbildningen. Anledningen är att studenter inte kan processa de komplexa skeenden som 

utspelas i fullskalesimulering. Den sista nivån, expert, går inte heller att fullskalesimulera. 

Benner (1993) menar att det är bara genom äkta erfarenheter som sjuksköterskor kan 

utvecklas till experter. Simulatorer är enligt Waldner och Olson (2007) inte äkta och inte 

tillräckligt avancerade för att tillfredsställa expertsjuksköterskor.  

Ska då inte expertsjuksköterskor träna färdigheter i fullskalesimulering? Gaba (2004) menar 

att all hälso- och sjukvårdspersonal som använder simulering för att kontinuerligt och 

systematiskt träna och repetera kunskaper, indirekt ökar patientsäkerheten. På 1980- talet 

uppstod inom flygindustrin begreppet ”Crew Resource Management” (CRM) som ett sätt att 

förbättra de ”icke-tekniska färdigheterna” hos flygbesättningen. CRM innefattar kognitiva 

färdigheter och det samspel mellan individer som påverkar lagarbetet (Sutton 2009). Enligt 
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Sutton (2009) rör sig hälso- och sjukvården i riktning från den traditionella hierarkiska 

strukturen mot team där nya krav på ”icke-tekniska färdigheter” ställs på hälso- och 

sjukvårdspersonal. Gaba (2004) menar att det inte är den individuella prestationen som är 

viktigast för att uppnå optimal patientsäkerhet, utan hur samspelet inom arbetslaget fungerar.  

 

I vår litteraturstudie fanns inga bevis för att fullskalesimulering leder till ökad patientsäkerhet. 

Galloway (2009) konstaterar att det kvarstår mycket forskning inom området för att 

vetenskapligt kunna bevisa sambandet mellan fullskalesimulering och ökad patientsäkerhet. 

Studier (Bearnson & Wiker, 2005; DeBourgh & Prion, 2011; Gaba, 2004; Galloway, 2009; 

Harder, 2010; McCaughey & Traynor 2010; Partin et al., 2011; Salas et al., 2008) menar att 

all kunskap som erhålls i samband med fullskalesimulering leder till ökad medvetenhet i 

patientsäkerhetsfrågor. Inom flyg, kärnkrafts- och militärindustrin finns mycket begränsade 

bevis för sambandet mellan säkerhet och simulering. Men vem skulle vilja vara passagerare 

hos ett flygbolag vars piloter inte tränade i flygsimulatorer? Förtjänar inte patienter inom 

sjukvården samma omtanke? Galloway (2009) menar att det inte är rimligt att vänta på att få 

fram evidens innan simulering införs i utbildningsprogrammet för sjuksköterskor. 

 

Enligt Hammond (2004) kan fullskalesimulering vara ett instrument för att upptäcka och 

åtgärda mänskliga misstag tidigt i ett utbildningsprogram men kan även peka på studenters 

dolda svagheter, som exempelvis att tveka om att be om hjälp. Brister som dessa kan vara 

svåra att upptäcka under andra former av lärande. DeBourgh och Prion (2011) menar att aktivt 

deltagande i fullskalesimulering ger sjuksköterskestudenter en möjlighet att utveckla ett högre 

medvetande gällande patientsäkerhet. Under fullskalesimulering utvecklar studenter strategier 

för att undvika fel och lära av sina misstag samt börja att ta ansvar för patientsäkerheten 

genom att utforska sin framtida roll som sjuksköterska och bli patientens företrädare 

(DeBourgh & Prion, 2011). Enligt Gaba (2004) använder sig lärosäten för 

sjuksköterskeutbildning till en stor del av teoretiskt grundläggande ämnen och lämnar den 

största delen av den praktiska träningen till den verksamhetsförlagda utbildningen. När sedan 

sjuksköterskestudenten är färdigutbildad är ofta möjligheten till fortsatt utbildning och träning 

minimal och ostrukturerad. För att ge en säker vård ska sjuksköterskestudenter ges möjlighet 

att genomgå kontinuerlig systematisk träning i fullskalesimulering, kunskapsutvärdering och 

förfinande av sin kompetens. 
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Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en litteraturöversikt ökar om den är omfattande (Holopainen et al., 2008). 

Vår litteratursökning innefattade tre databaser varav en, ProQuest portalen, täcker 14 andra 

databaser. Då studien inte söker evidens utan skall visa på all aktuell forskning inom området, 

inkluderades även studier av låg kvalitet. Detta kan ses som en nackdel då två studier av låg 

kvalitet var så undermåliga att vid fullständig granskning blev författarna tvungna att avlägsna 

dessa från vidare analys. Ytterligare svaghet i studien är författarnas frånvaro av erfarenhet i 

sökning av litteratur. Detta innebär att det är osäkert om vi funnit all relevant litteratur inom 

området. Här har biblioteket med personal, handledare och övriga studenters åsikter på 

seminarier varit till ovärderlig hjälp. Vid diskussion med ovanstående har en djupare 

förståelse uppnåtts.  

 

Artiklarna har i enlighet med Willman et al. (2011) granskats av bägge författarna vilket 

ytterligare stärker trovärdigheten i studien. Då samtliga artiklar var på engelska fanns det 

självklart en uppenbar risk att författarna feltolkade textenheterna. Strävan fanns att i texterna 

så noggrant och varsamt som möjligt översätta och förstå innebörden i dessa. Ord som inte 

förstods har översatts med hjälp av lexikon eller Google Translate och där med mycket stor 

försiktighet. Under den psykomotoriska domänen valdes endast texter som ”psyco-motor 

skills” och ”practical skills”. Termerna ”clinical skills” och, ”physical skills” innefattade 

ibland även psykomotoriskas färdigheter. Men då dessa även kom att innefatta fler betydelser 

valdes dessa bort. Diskussioner mellan författarna har kontinuerligt ägt rum för att ytterligare 

försäkra oss om betydelsen i textenheterna. För att studien skall kunna upprepas har 

författarna så tydligt det går beskrivit litteratursökning samt inklusions- och 

exklusionskriterier och i övrigt ansträngt sig noggrant för att dokumentera tillvägagångssättet 

enligt Holloway och Wheeler (2012). Ytterligare en faktor som bör beaktas är att en av 

författarna inte hade någon förkunskap i området fullskalesimulering. 
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Slutsats 

En förutsättning för att sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning ska kunna 

tillhandahålla hög och säker vårdkvalitet, är en anpassning av utbildningen så att 

fullskalesimulering blir en naturlig del i utbildningen. Fullskalesimulering ger ökad kunskap 

och ökad medvetenhet i patientsäkerhetsfrågor för sjuksköterskestudenter. Faktorer som 

bidrar till ökad inlärning i samband med fullskalesimulering är hög realism hos simulatorn, 

glädje och entusiasm i samband med simuleringen samt ökad motivation och självkänsla. 

Debriefing ska vara en del av fullskalesimulering och är ytterst betydelsefull för inlärningen. 

Detta kan vara ett stöd för implementeringen av fullskalesimulering i kursplaner och i 

utvecklandet av simuleringsövningar. Det viktigaste incitamentet för implementering av 

fullskalesimulering i utbildningen av sjuksköterskor är att det kommer patienter till godo i 

form av en ökad medvetenhet kring patientsäkerhetsfrågor. Fullskalesimulering är en dyr och 

resurskrävande verksamhet vilket måste tas hänsyn till i utbildningen. Vår litteraturstudie 

innehöll få kvalitativa studier. Intressant hade varit att delges fler studentrelaterade 

upplevelser i samband med fullskalesimulering. Framtida forskning ses i två områden: Följer 

den inhämtade kunskapen under fullskalesimulering med in i yrkeslivet, och ger 

fullskalesimulering en ökad patientsäkerhet? 
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