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Background
Self-management by the person with type 2 diabetes mellitus 

(T2DM) is a critical element in their care. Registered nurses 

(RNs) are educated in diabetes for promoting supported self-

management for people with T2DM but little is known about 

whether RNs’ educational level (i.e., European Credit Transfer 

and Accumulation System [ECTS] credits) improve the 

metabolic control of people with T2DM. 

Conclusion
The present large sample cross-sectional study found that 

RNs’ educational level in diabetes improved the metabolic 

control in terms of HbA1c and systolic blood pressure (SBP) 

levels for people with T2DM.

Aim
To examine the association between RNs with diabetes-specific education 

and metabolic control (HbA1c, SBP and LDL cholesterol levels) of people 

with T2DM in Sweden.

Methods

A questionnaire was sent to all (n = 1152) 

Swedish primary health care centers (PHCCs)

A total of 880 PHCCs completed the 

questionnaire adressing the number 

of RNs’ ECTS credits in diabetes-

specific education 

Clinical data of people with T2DM were 

obtained from the Swedish National 

Diabetes Register

The clinical data were linked to 

registers containing individual level 

data on socio-economic status and 

comorbidities 

Data were analyzed using a 

generalized estimating equations 

(GEE) linear model

The final GEE model 

comprised valid values for 782 

PHCCs and 125 684 people 

with T2DM

Results

Table I. Characteristics of the people with T2DM included (n = 230 958).

Outcome HbA1c (mmol/mol), mean (SD) 54 (13)

Systolic blood pressure (SBP; mmHg), mean (SD) 135 (15)

Low-density lipoprotein (LDL; mmol/l), mean (SD) 2.6 (0.9)

Demographics Age, mean (SD) 67 (11)

Men, (%) 57

Diabetes duration (years), mean (SD) 9 (8)

Socio-economics Born in Sweden, (%) 81

Marital status (Married), (%) 52

Educational level (College/university), (%) 12

Clinical Diastolic blood pressure (mmHg), mean (SD) 76 (10)

Body mass index (kg/m2), mean (SD) 30 (5)

Glucose-lowering treatment, (%)

Diet 22

Oral hypoglycaemic agents (OHA) 48

Insulin 11

OHA + insulin 17

Other medications 2

Lifestyle Non-smoker, n (%) 86

Physical acitvity (Daily), (%)  29

Comorbidity Diseases of the eye and adnexa, (%) 24

Diseases of the circulatory system, (%) 33

Diseases of the musculoskeletal system and connective 

tissue, (%)

19

After adjusting for PHCC and individual level confounders, RNs with 30 

ECTS credits in diabetes-specific education improved the HbA1c (-0.17 

mmol/mol; P = 0.007) and SBP (-0.36 mmHg; P < 0.001) levels, 

compared to RNs having 15 ECTS credits.

No significant association was found regarding LDL level.
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Utveckling av samvård på 
neonatalavdelning samt nationellt föräldrastöd

Margareta Widarsson margareta.widarsson@mdh.se

Birgitta Kerstis birgitta.kerstis@mdh.se

Margareta Widarsson, disputerad barnmorska & barnsjuksköterska

Birgitta Kerstis, disputerad barnsjuksköterska  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås

Metod
Neonatalavdelning 69

- Skrivna berättelser av 26 vårdpersonal

- Fokusgruppsintervjuer med fem mammor 

och tre pappor

Föräldrastödsprojektet

Fjorton delprojekt

- Enskilda & fokusgruppsintervjuer med 

169 mammor och pappor

- Enkäter & litteraturstudier

- Interventionsprogram Triple P (föräldrastödsprogram)

Resultat
Neonatalavdelning 69

➢ Samvården utvärderades i rapporter på

kandidat- & magisternivå

➢ Pappa/partner/anhörig fick möjlighet att övernatta

➢ Hemvård infördes där viss vård sker hemma

med stöd av vårdpersonal

➢ När hemvård avlutas sker personligt överlämnande 

från barnsjuksköterska till BVC-sjuksköterska 

Föräldrastödsprojektet

➢ Nationell strategi Föräldrastöd – en vinst för alla 

(SOU 2008:131) redovisades och överlämnades

på regeringskansliet 

➢ Föräldrastöd i Sverige idag VAD, NÄR OCH HUR? 

publicerades

➢ Vetenskapliga & populärvetenskapliga

artiklar publicerades

➢ Mötesplatser för föräldrar skapades

samt införande av fler familjecentraler
➢ Försäkringskassans webbsida förbättrades

Bakgrund
Samvård startade på Neonatalavdelning 69, 

Västerås som ett EU-projekt 1998. 

Den nya vårdformen var unik, den första i Sverige 

som vårdade mor och barn på samma enhet, för att 

undvika separation mellan mamman och det för tidigt 

födda och/eller sjuka barnet. Pappans/partners 

delaktighet främjades samt barnmorskor anställdes 

på avdelningen. 

Regeringen gav 2008 Folkhälsoinstitutet i uppdrag 

att skapa underlag för en nationell strategi och 

utbyggnad av föräldrastöd, till föräldrar från graviditet 

till barnet fyllt 18 år. Föräldrastödsprojektet leddes av 

professor Anna Sarkadi.

Syfte
Neonatalavdelning 69

Att beskriva föräldrars och vårdpersonals 

upplevelser av samvård för att skapa 

förbättringar för familjer på neonatalavdelning.

Föräldrastödsprojektet

Att i Sverige kartlägga befintliga former 

av föräldrastöd samt undersöka 

föräldrars behov av stöd.

Examensarbeten Västerås 

Neonatalavdelning 69 

2000, 2001

SOU rapport 

2008:131

I rapporter från Neonatalavdelning 69 beskriver föräldrar och personal

fördelar med samvård där mammans, pappans och barnets behov är i fokus. 

Dessutom poängteras betydelsen av pappan. Rapporterna bidrog till att hemvård 

infördes, där barn kan vårdas hemma med stöd av personal. 

Föräldrastödsprojektets utredning poängterar förbättringsåtgärder på nationell och 

lokal nivå i vårdkedjan Mödrahälsovård, Förlossning, BB samt Barnhälsovård.

Rapport till 

Folkhälsoinstitutet

2008 Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter 2012, 2015 

mailto:margareta.widarsson@mdh.se
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Waiting management at the emergency
department – a grounded theory study

Lena Burström, Centre for Clinical Research Västerås, 

Bengt Starrin, Karlstad University, 

Marie-Louise Engström, Centre for Clinical Research, Västerås, 

Hans Thulesius, Lund University

Methods
Qualitative data was collected 2009 to 2011 
at one Swedish ED with 53.000 yearly visits 
serving a population of 251.000. Constant 
comparative analysis according to classic 
grounded theory was applied to both focus 
group interviews with ED staff, participant 
observation data, and literature data. 

Conclusion
To manage non-acceptable waiting is a driving force behind much of the staff

behavior at an emergency department (ED). Waiting management is done either
by increasing throughput of patient flow or by changing the waiting experience.

Aim
An ED should offer timely care for acutely
ill or injured persons that require the 
attention of specialized nurses and 
physicians. The study was aimed at 
exploring what is actually going on at an ED.
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Results
The main driver of ED staff in this study was to
reduce non-acceptable waiting

Managing non-acceptable waitingSigns of non-acceptable waiting



Simulering är här för att stanna -
chefers uppfattningar av simuleringspedagogers 

påverkan i vårdens vardag  

Kontaktperson:

Marie-Louise Södersved Källestedt, 

marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 

Författare Renée Allvin Örebro Universitet,  Magnus Berndtzon Region Jönköping, Liisa Carlzon Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Samuel Edelbring 

Linköpings Universitet, Håkan Hult Karolinska Institutet, Magnus Hultin Umeå Universitet Klas Karlgren Karolinska Institutet, Italo Masiello Karolinska 

Institutet, Marie-Louise Södersved Källestedt Uppsala Universitet, Éva Tamás Linköpings Universitet

Slutsats
Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården är omfattande och chefer inom sjukvården uppskattar både 

det personliga värdet av simuleringspedagoger och effekten av deras arbete för den egna enheten. Cheferna 

prioriterar lokala vs globala värden. Cheferna värderade simuleringsträning som ett pedagogiskt verktyg för 

kontinuerlig yrkesutveckling. Intervjuerna indikerade dock att cheferna inte såg vikten av att ha anställda 

medarbetare med pedagogisk kompetens. 

Metod
Elva chefer från sju olika sjukhus i Sverige 

intervjuades. Induktiv tematisk analys användes för 

att identifiera och analysera mönster som beskriver 

chefernas uppfattningar om simuleringspedagogers 

inverkan som medarbetare i vårdens vardag. 

Chefernas erfarenhet i sin roll som chef varierade 

mellan 2-34 år.

Resultat
Cheferna ger följande identifierade effekter från 

simuleringspedagogerna på vårdorganisationens 

verksamhet: 

1) Värde för chefen se bild 1 

2) Värde för kliniken se bild 2

3) Gränsdragning

Simuleringspedagoger uppfattades som värdefulla 

gatekeepers som använder sig av evidensbaserad 

kunskap och som är en partner i ledarskapet  för 

utbildningsfrågor, inte bara utförare av utbildning. 

Hela organisationen lyftes där det fanns 

simuleringspedagoger som skapade reflekterande 

klimat, underlättade öppen kommunikation och 

därigenom förbättrade effektiviteten av teamarbete. 

Gränsdragnings faktorer som cheferna påstod ha 

negativ inverkan för lärandet var: lokal tradition och 

kultur, ekonomi och logistik. Bemanning på enheten 

under simuleringsträning var ytterligare en 

identifierad svårighet av cheferna. 

Bakgrund
Medicinsk simulering fokuserar på individuellt och 

organisatoriskt lärande och påverkar även 

patientvården. Bevisen för att förbättra vården 

genom att använda simulering växer. Sjukvårdens 

chefer har det verkställande ansvaret i att driva den 

kliniska organisationen och tillse att medarbetare har 

rätt kompetens. Den professionella vården som 

utförs är en arena för lärande. Instruktörer i 

medicinsk simulering, så kallade 

simuleringspedagoger, arbetar ofta både i den 

dagliga vården och vid Kliniskt träningscentrum. 

Det finns ingen studie om hur sjukvårdens chefer 

uppfattar simuleringsutbildares inverkan på klinisk 

praxis, inte bara som pedagoger utan också som 

medarbetare.

Syfte
Syftet med den aktuella studien var att utforska 

chefer i vården, om deras uppfattningar om 

betydelsen av kliniskt aktiva simuleringspedagoger 

för organisationens verksamhet.

Bild 2. Värdet för kliniken av simuleringspedagog/instruktör

Värdet för chefen av 
simuleringspedagog

Ledarperspektiv
Evidensbaserad 

kunskap
Rollmodell

Förtroende

Reflektion

Teamarbete

Förtroende

Kompetens

Patientsäkerhet

Värdet för kliniken av 
simuleringspedagog

Bild 1. Värdet för chefen av simuleringspedagog/instruktör

https://www.klinsim.se/


Trygg men inte pedagogiskt grundad –
erfarna simuleringspedagogers uppfattning om sin egen 

professionella utveckling

Kontaktperson:

Marie-Louise Södersved Källestedt, 
marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

Publicerad i Advances in Medical Education, 2017. 

Författare: Renée Allvin Örebro Universitet,  Magnus Berndtzon Region Jönköping, Liisa Carlzon Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Samuel Edelbring 

Linköpings Universitet, Håkan Hult Karolinska Institutet, Magnus Hultin Umeå Universitet Klas Karlgren Karolinska Institutet, Italo Masiello Karolinska 

Institutet, Marie-Louise Södersved Källestedt Uppsala Universitet Éva Tamás Linköpings Universitet

Slutsats
Studien ökar förståelsen för den pedagogiska kompetensen och utbildningsnivån hos 

simuleringspedagoger/instruktörer. Erfarna simuleringspedagogers pedagogiska utveckling baseras på 

självförtroende i utbildningsrollen och inte på en djupare teoretisk förståelse av undervisning och lärande. 

Pedagogisk utbildning till simuleringspedagoger/instruktörer skulle behövas för att utveckla både individen som 

pedagog och som kliniker.

Metod
En kvalitativ undersökande studie. Individuella öppna 

intervjuer genomfördes med 14 erfarna 

simuleringspedagoger, med fokus på deras 

utveckling som simuleringspedagoger. 

Data analyserades med en induktiv tematisk analys.

Resultat
Simuleringspedagoger utvecklar sin utbildarförmåga 

över tid, uttryckt främst i ett förändrat sätt att tänka 

och agera. Att vara säker och förtrogen i rollen som 

instruktör tycks utgöra en grund för 

simuleringspedagogens/instruktörens pedagogiska 

utveckling. Se bild 1.

Att skifta fokus från allt som händer under själva 

simuleringen till att ha fokus på deltagaren, sker med 

erfarenhet. Som nybörjare var instruktören upptagen 

med att vägleda scenariot, i kontrast till den erfarne 

som medvetet kan bestämma sig för att stå tillbaka 

och låta deltagarna själva föra scenariot framåt.

Bakgrund
Den tekniska utvecklingen påverkar hela tiden den 

professionella vårdkompetensen och utmanar både 

den enskilda utövaren och den medicinska 

utbildningen.

Simulering möjliggör utformning av 

inlärningsaktiviteter för alla olika kompetensområden 

(t ex färdighetsträning, organisationsförändring, 

kommunikation och ledarskap). 

Simuleringspedagoger och medicinska lärare har en 

nyckelroll för att underlätta inlärningen för kollegor 

och studenter. Den professionella utvecklingen 

(pedagogisk utveckling) finns det sparsamt med 

information om i forskning och litteraturen. 

Syfte
Syftet var att undersöka förändringar i erfarna 

simulerings pedagogers/instruktörers uppfattningar 

av sina egna pedagogiska färdigheter, praxis och 

förståelse för undervisning.

Bild 1. Tematisk bil som visar de fem teman som relaterar till 

varandra i simuleringspedagogens utveckling.

Här är citat från simuleringspedagogerna om deras egen utveckling;

Användande av 
teknik

Skifta fokus

Från att följa till att 
använda en 

struktur

Anpassning till 
yrkesprofessionen

Sätta mål

Trygghet/förtrogenhet

”Du blir mer och mer säker på hur du agerar, idag 

tror jag att jag bara avbryter (under 

återkopplingen) när det behövs. Tidigare skulle jag 

alltid ha sagt något ”vid rätt tillfälle”. I dag 

reflekterar gruppen självständigt och jag vägleder 

om det behövs.”

”När vi började så reflekterade vi inte över mål alls. 

Vi bara skapade bara ett grymt bra scenario. Nu 

har vi omvänt scenariot från att vara det coolaste 

och roligaste till att bli de minsta delen i träningen. 

Idag ser vi på målen som ett instrument för att lyfta 

fram frågor att diskutera och reflektera över. Idag 

är målen den viktigaste delen i simuleringen”. 

mailto:marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se
https://www.klinsim.se/


Minskar gapet: 
Erfarna simuleringspedagogers roll och inverkan i den dagliga vården 

Kontaktperson: 

Marie-Louise Södersved Källestedt
marielouise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

Publicerad i The Journal of Continuing Education in the Health

Professions, 2019 

Éva Tamás Linköpings Universitet, Marie-Louise Södersved Källestedt Uppsala Universitet, Håkan Hult Karolinska Institutet, Klas Karlgren 

Karolinska Institutet, Renée Allvin Örebro Universitet.

Metod
En explorativ beskrivande studie med 14 

halvstrukturerade intervjuer och 27 frågeformulär 

genomfördes med 41 erfarna simuleringspedagoger. 

En induktiv tematisk analys användes för att identifiera 

och analysera mönster som beskriver 

simuleringspedagogers uppfattning om hur deras 

utbildningsarbete påverkar arbetet i vården.

Resultat
Simuleringspedagogernas beskrivningar av vad de stöter 

på i det dagliga vård arbetet, påverkades av att de hade 

erfarenhet av simuleringsträning, och delas in i tre 

huvudteman med tre inbördes subteman, (Bild 1). Dessa 

ämnen finns med både på individ-, team- och 

organisationsnivå genom ökad kompetens och 

självförtroende.  Bild 2 visar hur underliggande subteman 

yttrar sig. 

Bakgrund
Simuleringspedagoger/instruktörer är en ny och 

växande grupp av yrkesverksamma som 

förväntas ha särskild pedagogisk kunskap 

utöver sin expertkunskap inom en viss klinisk 

specialitet. Utbildade simuleringspedagoger 

arbetar vanligtvis både på Kliniskt 

träningscentrum och i daglig vård och har 

därmed dubbla kunskaper. Erfarna 

simuleringspedagoger/instruktörer har en 

självsäkerhet som växer med deras erfarenhet.

Det är ont om studier som tittat på hur 

simuleringspedagogers erfarenhet påverkar 

deras utveckling som kliniska proffs. 

Syfte
Syftet med den här studien var att undersöka 

hur erfarna simuleringspedagoger beskriver sin 
roll i den dagliga vården.

Bild 1. Tre huvudteman och deras subteman där instruktören 

minskar gapet.

Utbildning

1. Ser egna kunskapsbrister

2. Ser/hör om 

kunskapsbrister hos team 

på kliniken som 

instruktören kan a) bygga 

scenarion om, b) bidra till 

att utveckla rutiner och 

guidelines i vården.

3. Vara en resurs i 

utbildnings- och 

kunskapsfrågor bl.a. för 

klinikledningen.

Icke-tekniska färdigheter

1. Ser hur kollegor/team på 

kliniken arbetar och kan 

identifiera styrkor och 

svagheter i 

kommunikation och 

feedback.

2. Tar med sig erfarenheter 

från simulering in i det 

dagliga vårdarbetet på 

kliniken.

Klinisk kompetens

1. Trygg i det dagliga vård-

arbetet.

2. Blir en rollmodell.

3. Van att hantera svåra 

situationer och tar ibland 

över ledarskapet i akuta 

situationer när hen ser 

att det behövs.  

Bild 2. Hur Huvudteman och subteman yttrar sig för instruktören på 

individ, team och organisationsnivå. 

Icke-tekniska 
färdigheter

• Ledarskap/följarskap

• Återkoppling

• Kommunikation

Utbildning

• Vara en resurs

• Rutiner/riktlinjer

• Ser utbildningsbehov

Klinisk kompetens

• Situations-
medvetenhet

• Förtroende i klinisk 
praktisk

• Rollmodell

Slutsats
Alla aspekter av simuleringspedagogernas arbete kan framgångsrikt översättas till klinisk praxis/i den 

dagliga vården och sammanfattas av huvudämnena för utbildning, nämligen klinisk färdighet och icke-

tekniska färdigheter. Dessa ämnen finns med både på individ-, team- och organisationsnivå genom ökad 

kompetens och självförtroende. Pedagogerna/instruktörerna minskar gapet mellan lärande och den dagliga 

vården genom att vara förebilder. De insikter som uppnåtts som pedagog medför åtgärder som vidtas i den 

kliniska yrkesrollen med det ultimata målet - säker patientvård.

mailto:marielouise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se


Nyutexaminerade sjuksköterskors strävan
att utveckla professionell kompetens

Kontaktpersoner
marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se
margareta.widarsson@mdh.se 

Accepterad för publicering i The Journal of Continuing Education in Nursing, augusti 2019 

M Widarsson1, M Asp1, A Letterstål1, ML Södersved Källestedt2

1Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås
2Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, Västerås

Metod
Elva sjuksköterskor från Region Västmanland intervjuades. 
De arbetade på Västerås och Köpings sjukhus, inom 
somatisk vård; slutenvården rättspsykiatri och psykiatri. 
Sjuksköterskorna ingick i Region Västmanlands 
introduktionsår (20 dagar) för nyutexaminerade. 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim & Lundman (2004).

Resultat
Nyutexaminerade sjuksköterskor har motivation att vårda 
och viljan att lära. Högskolan och sjukvårdsorganisationen 
har ibland olika syn på sjuksköterskans kompetens, vilket 
medför att strukturer för lärande behöver förbättras. 
Högskolan betonar evidens och kritiskt tänkande. 
Sjukvården framhäver den medicinska kompetensen och
att avdelningsrutiner följs. 

Sjuksköterskorna beskriver att fortsatt lärande behövs 
även efter grundutbildningen samt att få tid för reflektion 
och förståelse i sitt lärande. Introduktionsåret för 
nyutexaminerade sjuksköterskor i Region Västmanland 
har enligt de intervjuade sjuksköterskorna tillfört 
trygghet, speciellt genom träning av praktiska färdigheter 
och ökade möjligheter till reflektion. 

Fyra kategorier framkom från sjuksköterskornas 
beskrivningar för utveckling av professionell kompetens: 
• Individens lärande
• Vårderfarenhetens betydelse
• Vårdkulturens betydelse
• Verksamhetens betydelse 

Citat som illustrerar sjuksköterskornas erfarenheter:

Bakgrund
Lärandeprocessen för studenter och nyutexaminerade 
sjuksköterskor i övergången från student till professionell 
sjuksköterska kan vara stressande och utmanande.
I Sverige lämnar många sjuksköterskor sitt yrke på grund 
av stress, vilket påverkar patientsäkerheten negativt. 
Grundutbildningen sker i samarbete med universitet/ 
högskolor samt hälso- och sjukvårdsorganisationer. 
Efter examen kan inlärningsprocessen fortsätta bland 
annat i form av introduktionsprogram som sjukhus och 
universitet/högskola kan genomföra gemensamt.

Syfte
Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 
erfarenheter av att utveckla sin professionella kompetens 
från sjuksköterskeprogrammet och under första året 
som nyutexaminerade.

.

Hade inte jag haft den där kliniska blicken, då kan ju inte jag, 
slå larm, kontakta läkaren. Behöver vara snabb… väldigt mycket 

erfarenhet som den är baserad på. Men även teoretiska 
kunskaper, framför allt medicinska kunskaper.

Mycket administrativt som man inte visste att man 
skulle göra. Administration är negativt och tråkigt. 

…roligare att vara närmare patienterna än att 
sitta vid datorn. Bara att man vet om det. Att det 
är så. Det är jag som kontaktar sjukhusprästen, 

kuratorn och dietisten och som styr ihop alltihopa. 
Det förstod inte jag då under utbildningen.

Vi kom in i en period där det inte fanns riktigt möjlighet att få 
vara ny. Det fanns inte personal så det räckte. Hade hela tiden 

hotet av att när   som helst kanske vi inte kan ha någon intro, att
vi då skulle behöva ta det här stora ansvaret som vi visste att 

erfarna sköterskor inte ens vill göra.

Det här med att vi ska ta en arbetsledarroll och 
att man ska delegera, det är väldigt jobbigt att 
komma ut och uppleva att man ska bestämma 
över andra. För det kanske inte är en fallenhet 
som alla har, att man är kaptenen i gänget, jag 
är inte den som tar ledarrollen i en grupp, alltså 
socialt sett, det är inte naturligt. Jag faller nog 
gärna lite bak. I mitt yrkesutövande är det en 

annan sak, jag vet att det är mitt ansvar.

Att fokusera på sammanförande av teoretisk och praktisk kunskap kan överbrygga 

klyftor mellan universitet/högskola och sjukvårdsorganisationer. Detta för att skapa 

en grund för sjuksköterskors professionella kompetens i ett livslångt lärande, där 

möjlighet till reflektion är centralt.



Simulatorbaserad teamträning ökade den självskattade 
förmågan hos barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och 

att utföra hjärt-lungräddning på nyfödda
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och barns hälsa, Uppsala universitet, 4 Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås

Slutsats
En heldags kurs med simulatorbaserad teamträning och videostödd återkoppling förbättrade 

deltagarnas självskattade förmåga att genomföra neonatal hjärt-lungräddning (HLR).

Metod
SANT utvärderades 2005 - 2007 med enkät till 

110 barnmorskor, läkare och sjuksköterskor 

före och efter träningsperioden. Enkäten 

fokuserade på kommunikation, ledarskap, 

trygghet  och tekniska färdigheter.

Resultat
Efter teamträning skattade personalen sin 

förmåga att genomföra neonatal HLR högre 

inom samtliga områden: kommunikation, 

ledarskap, trygghet och tekniska färdigheter

Ingen skillnad sågs mellan olika yrkeskategorier

Kvarstående effekt sågs vid enkät upp till 1,5 år 

efter utbildning

Bakgrund
Simulatorbaserad teamträning inom neonatal 

HLR har använts alltmer i Sverige under 

senaste decenniet. Metoden har dock inte 

formellt utvärderats.

Neonatal HLR kännetecknas av ett 

multidisciplinärt teamarbete som ska fungera 

dygnet runt.

Framgångsfaktorer är effektiv kommunikation, 

tydligt ledarskap, trygghet i den egna 

yrkesrollen och förmåga att handha den 

tekniska utrustningen.

Teamträning i neonatal HLR genomförs sedan 

2006 på Västmanlands Sjukhus Västerås. 

Utbildningen kallas Simulerad Akut Neonatal 

Teamträning (SANT).

Syfte
Att utvärdera effekten av SANT på den 

självskattade förmågan att genomföra neonatal 

HLR hos personal som genomgått utbildningen. 

Tabell 1.  Medelvärden för enkätsvar före och efter träning
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METOD
En enkätundersökning genomfördes bland sjukvårdspersonal (n=5323) på sjukhus med nio kunskapsfrågor och fyra Likertskalor

för skattade färdigheter. Beroende variabler var skattade färdigheter samt antal rätta svar, medan oberoende variabler var yrke,

antal år i yrket, tid sedan HLR-träning samt arbetsplats. Data bearbetades med multipel linjär regression.

BAKGRUND
Sjukvårdspersonals kunskap 

och färdigheter att utföra HLR är 

oviss med den HLR-utbildning 

som ges på sjukhus. Syftet var 

att beskriva sjukvårdspersonals 

teoretiska kunskap och skattade 

färdigheter att utföra HLR samt 

att utvärdera påverkande 

faktorer.

Figur 1. Färdigheter i att utföra hjärtlungräddning skattade med Likertskalor från 1 ”Instämmer inte alls” till 7 ”Instämmer helt”, 

med formuleringen ”Jag kan ge kompressioner” o.s.v.. Svarande visas som antal (n). 

Läk Sjuksköt Undersköt
Övr

personal

Adm

personal
Totalt

Internt

bortfall

n (%) 487 (16) 1241 (41) 861 (28) 337 (11) 103 (3) 3029 (99) 15 (1)

HLR-träning

≤ 11 månader 168 (35) 690 (56) 433 (51) 158 (47) 44 (44) 1493 (50) 24 (1)

≥80% rätta svar 195 (40) 626 (50) 331 (38) 80 (24) 7 (7) 1239 (41) 15 (1)

100% rätta svar 3 (1) 72 (6) 19 (2) 2 (1) 0 (0) 96 (3) 15 (1)
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Tabell 1. Antal svarande som genomfört HLR-träning inom de senaste 11 månaderna, samt antal svarande med godkänt 

antal rätta svar (≥80%) samt de med alla rätta svar på kunskapstestet. Svarande visas som antal n och procent (%).  

KONKLUSION

• Arbete på monitorerad avdelning, nyligen (0-6 månader) genomförd HLR-träning samt yrket läkare eller sjuksköterska var

faktorer associerade med högre teoretisk kunskap och högre skattade färdigheter i att utföra HLR.

• Den teoretiska kunskapen var låg.

• Det verkar finnas ett behov av mer fokus på defibrillering och ledarskap vid HLR-träning.

RESULTAT
Av 3044 svarande hade 1493 (50 %) deltagit i HLR-träning senaste året och 1239 (41 %) klarade kunskapstestet med minst sju 

rätta svar. Sjuksköterskor hade bättre resultat på kunskapstestet än övriga yrkesgrupper (tabell 1). Av deltagarna angav 1276

(42 %) att de hade goda färdigheter att defibrillera och endast 216 (7 %) angav goda färdigheter i att leda HLR (figur 1). 

Sjukvårdspersonal med godkänt resultat på kunskapstestet (≥80% rätta svar) skattade sina färdigheter högre än de med ej 

godkänt resultat. Arbete på monitorerad avdelning, nyligen genomförd HLR-träning (0-6 månader) samt att vara läkare eller 

sjuksköterska var faktorer associerade med högre kunskapsnivå samt högre skattade färdigheter i att utföra HLR.

1Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Falun. 2Anestesi IVA kliniken Mora, Region 
Dalarna. 3Centrum för Klinisk Forskning - Uppsala Universitet, Västerås. 4Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Kardiologkliniken. 5Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. 6Centrum 
för Klinisk Forskning - Uppsala Universitet, Falun. 7Ambulanssjukvården Region Dalarna.

J. Silverplats1,2, M-L. Södersved Källestedt3, P. Wagner3, A. Ravn-Fischer4, B. O. 
Äng1,5,6, A. Strömsöe1,6,7

Nyligen genomförd utbildning och arbete på 

monitorerad avdelning är relaterat med högre 

kunskap och skattade färdigheter inom HLR
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Anaesthetizing children 

from a nurse anaesthetist’s perspective

- A qualitative study
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Aim

To describe nurse anaesthetists’

experiences of encountering and caring for 

children in connection to anaesthesia.

Method

Sixteen written narratives based on eight 

nurse anaesthetists’ experiences of 

meeting children was analysed using 

qualitative content analysis.

Nurse anaesthetists knowledge about children’s development 

and fears and parents’ needs are essential for an optimal caring 

situation. Organizations need to realize that extra time, skills and 

resources are needed to safely anaesthetize children.

CONCLUSION

Results

Anaesthetizing children is a complex caring situation, including interactions with the child 

and parents as well as ensuring patient safety, affected by the perioperative team and 

organizational prerequisites.

The nurses stated that in their interaction with the family, their goal was to ensure that 

children and parents felt secure and calm. Striving to work in confidence underlined the 

importance of the team and organizational influences. Encountering children involves more 

than knowledge about technical equipment, procedures and drugs. 

Background

In Sweden, nurse anaesthetists are 

registered nurses with a one year

education in anaesthetic nursing. 

They work rather independently,

in contrast to many countries, where the 

nurse anaesthetist’s role is more to assist

the physician (Larsson & Holmstrom, 2013). 

Nurse anaesthetists need knowledge of 

children’s anatomy, breathing, circulation and 

pharmacokinetics, as these are different 

compared with adults (Clarke, 2010).  

Supporting children, should be characterized 

by an effort to reach the child’s horizon of 

understanding (Karlsson, Rydström, Enskär, & 

Dalheim Englund, 2014).


