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Förstudie	Ambulansträningscenter	

Sammanfattning 

Inledning	

Denna  förstudie  presenterar  förutsättningar  och  vision  för  ett  ambulansträningscenter  i  Skövde. 

Förstudien är genomförd  i samarbete mellan Högskolan  i Skövde  (Institutionen  för kommunikation 

och  information  och  Institutionen  för  vård  och  natur)  och  Ambulanssjukvårdens  stabsenhet  vid 

Skaraborgs sjukhus. Visionen för Ambulansträningscenter Skövde är ett simulatorträningscenter med 

inriktning mot prehospital sjukvård. Träningskonceptet integrerar vårdkedjan från omhändertagande 

på olycksplats  till avlämning på akutmottagning  så att hela processen  tränas. Dessutom  integreras 

flera aspekter av  insatsen så att utryckningskörning, kommunikation, medicinskt omhändertagande, 

omvårdnad och teamsamarbete tränas samtidigt. 

Projektet  syftar  till  att  utreda  förutsättningarna  för  och  beskriva  ett  ambulansträningscenter  i 

Skövde. Med detta avses att beskriva de träningsbehov som finns och att utveckla en prototyp samt 

ett  användningsscenario  som  demonstrerar  någon  aspekt  av  hur  träning  av  yrkesverksam 

ambulanspersonal kan genomföras när ett träningscenter finns på plats. Dessutom analyseras hur de 

lokala och regionala förutsättningarna för samverkan mellan forskning, utbildning och näringsliv kan 

stödja det  föreslagna  träningscentrat. En planeringsförutsättning är att utnyttja befintliga  lokaler  i 

anslutning till ambulanscentralen i Skövde. 

Konceptdemonstration	

Projektet har genomfört ett koncepttest  i Högskolan  i Skövdes  lokaler. Testet genomfördes  för att 

konkret demonstrera styrkan  i de  idéer projektet  lyfter  fram. Syftet är att skapa en  flexibel teknisk 

infrastruktur som tillåter scenariobaserad träning  för ambulansbesättningar. Träningen ska omfatta 

hela vårdkedjan från utlarmning till omhändertagande på olycksplats och vård i hytt till avlämning på 

akut eller motsvarande. Dessutom ska teamet tränas i sina olika roller och i den kommunikation och 

samverkan som behövs. Demonstrationen visar hur en blandning av visualiseringar, simuleringar och 

verklig utrustning (mixed reality) ger en autentisk träningsmiljö med möjlighet till stark inlevelse och 

effektiv  loggning av händelseförlopp.  Integrerade  loggar  (video, patientsimulatorer,  förarbeteende, 

kommunikation) ger möjlighet till effektiv debriefing efter ett genomfört scenario.   

Behov	och	omvärldsanalys	

Ambulanssjukvården  har  ett  stort  behov  av  utbildning  och  övning.  Spännvidden  vad  gäller 

uppdragstyper  är  stor  och  frekvensen  för många  av  dessa  låg.  För  att  kompensera  detta måste 

utbildningar  och  inte  minst  tillämpningsövningar  av  hög  kvalitet  erbjudas  personalen  så  att  ett 

patientsäkert omhändertagande kan garanteras. En lösning på detta är ett simuleringscenter. 

Projektet  har  genomfört  en  analys  av  publicerat material  om  simulatorträning,  främst medicinsk 

träning. Materialet omfattar både vetenskapligt publicerade artiklar och erfarenhetsrapporter  från 

praktiken. Analysen  visar  att  det  finns  belägg  för  att  användning  av  så  kallade  patientsimulatorer 

(avancerade dockor  som  simulerar kroppsfunktioner och  svarar på  insatt behandling) kan ge både 

kunskapsförbättring  och  patientsäker  träning.  Dessutom  pekar  många  studier  på  en  positiv 



 
 

inställning  till  simulatorträning  från  både  instruktörer  och  studenter.  Det  material  om 

simulatorträning  som  har  analyserats  pekar  även  på  vikten  av  att  sätta  in 

simulatorerna/simulatorträningen  i  ett  pedagogiskt  sammanhang.  Detta  innebär  att  kraven  på 

instruktörerna  ändras.  Några  viktiga  argument  för  simulatorträning  som  lyfts  fram  är:  bättre 

utbildningskvalitet,  säkerhet  (främst  patientsäkerhet),  samt  möjlighet  till  mängdträning  och 

certifiering. 

Den omvärldsanalys som projektet genomfört visar att det föreslagna konceptet för ett prehospitalt 

träningscenter  i Skövde kommer att  fylla en behovslucka vad gäller ambulanssjukvårdens behov av 

fortbildning och i förlängningen, certifiering av ambulanspersonal. Det föreslagna konceptet är unikt i 

att  det  tar  hela  vårdkedjan  i  beaktande  och  tränar  utryckningskörning  inklusive  kommunikation, 

medicinskt omhändertagande, omvårdnad och  teamfaktorer på ett sammanhållet sätt. Unikiteten  i 

Sverige har fastställts genom en analys av 11 stycken kliniska träningscentra.  Inget av dem har den 

profil  som  föreslås  av  projektet.  För  Västra  Götalandsregionen  innebär  projektets  förslag  en 

möjlighet  att  bygga  upp  ett  kompetenscenter  som  kan  serva  hela  ambulanssjukvården  (primär 

målgrupp) samt en rad andra yrkesgrupper som är betjänta av träning i akut omhändertagande. 

Vision	

Förutsättningarna  för  att  skapa  ett  prehospitalt  träningscenter  av  det  snitt  som  föreslås  i  denna 

förstudie  är mycket  goda.  Intressenterna har  kompletterande  kompetenser och  ett dokumenterat 

intresse  för  samverkan.  Ambulanssjukvården  i  Skaraborg  har  fackkunskaper  samt  fysiska  och 

organisatoriska förutsättningar att vara värd för ett prehospitalt träningscenter i Skövde. Skaraborgs 

Ambulanssjukvård  har  en  drygt  5‐årig  erfarenhet  från  scenarioträning  med  avancerade 

träningsdockor.  Denna  utbildning  och  certifiering  av  ambulanspersonalen  har  genomförts  i 

samverkan  med  K3  i  Karlsborg.      Högskolan  i  Borås  driver  specialistsjuksköterskeutbildning  för 

ambulanssjuksökterskor och Högskolan i Skövde har kompentens inom simulatorteknik och metoder 

för  simulatorträning. Konkreta kontakter mellan  forskargrupper på de båda högskolorna har  redan 

tagits  och  gemensamma  intressen  har  identifierats.  Grupperna  har  även  kunnat  konstatera  att 

profilerna kompletterar varandra väl för ändamålet. 

Visionen  om  ett  träningscenter med  huvudsakligen  prehospital  inriktning  baseras  således  på  tre 

sammanstrålande förutsättningar: 

‐ Tillgång  till  fullskaliga  träningscentra  är mycket  begränsad  i  Västra  Götaland  och  Sverige. 

Speciellt  saknas  träningscentra  med  prehospital  inriktning  och  profilerad 

”blåljusförarutbildning”. 

‐ Uppbyggnad  av  ett  träningscentrum  kräver  tillgång  till  en  samlad  kompetens  som  finns 

tillgänglig i Skövde 

‐ Tillgång  till  lämpade  lokaler  som  kan  nyinredas  efter  planerad  verksamhets  behov  finns 

tillgängligt upp till 5000 kvadratmeter. 
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1 Inledning	
Denna  förstudie  presenterar  förutsättningar  och  vision  för  ett  ambulansträningscenter  i  Skövde. 

Projektet har  genomförts under  tiden  augusti 2012  till och med  januari 2013  i  samverkan mellan 

Högskolan i Skövde (Institutionen för kommunikation och information och Institutionen för vård och 

natur) och Ambulanssjukvårdens  stabsenhet  vid  Skaraborgs  sjukhus med  stöd  från Gothia  Science 

Park.  Visionen  för  Ambulansträningscenter  Västra  Götaland  är  ett  simulatorträningscenter  med 

inriktning mot  prehospital  sjukvård.  Träningskonceptet  integrerar  vårdkedjan  från  utryckning  via 

omhändertagande  på  olycksplats  till  avlämning  på  akutmottagning  så  att  hela  processen  tränas. 

Dessutom integreras flera aspekter av insatsen så att medicinskt omhändertagande, omvårdnad och 

teamprestation tränas samtidigt. 

Projektet  syftar  till  att  utreda  förutsättningarna  för  och  beskriva  ett  ambulansträningscenter  i 

Skövde. Med detta avses att beskriva de träningsbehov som finns och att utveckla en prototyp samt 

ett  användningsscenario  som  demonstrerar  någon  aspekt  av  hur  träning  av  yrkesverksam 

ambulanspersonal kan genomföras när vi har ett  träningscenter på plats. Dessutom analyseras de 

lokala  förutsättningarna  för  samverkan mellan  forskning,  utbildning  och  näringsliv  kan  stödja  det 

föreslagna träningscentrat. En planeringsförutsättning är att utnyttja befintliga lokaler i anslutning till 

ambulanscentralen. 

Simulatorträning  är  vanligt  inom  ett  flertal  områden,  kanske mest  avancerat  inom  flyg.  National 

Training  and  Simulation  Association  (NTSA),  en  amerikansk  intresseorganisation  för 

simulatorbranschen, använder sig av begreppet Transfer Effectiveness Ratio (TER) (NTSA, 2003) som 

är  ett  mått  på  hur  mycket  träningstid  i  verklig  miljö  som  kan  sparas  in  genom  att  använda 

simulatorträning. Ett av de områden som kommit längst i bruket av simulatorträning är militärflyget. 

Enligt NTSA1 (2003) ger en TER analys att 59 % av träningsuppgifterna har en TER högre än 33 % vilket 

innebär att man för varje 3 timmar i simulatorn kan spara 1 timme verklig flygtid. En reflektion kring 

TER är naturligtvis att förtjänsten blir större i takt med att kostnaden för och risken med den verkliga 

träningen ökar. TER‐analysen  får också konsekvenser  för vilka moment som bör  tränas  i simulator. 

Urval  och  planering  av  övningsmoment  är  således  både  en  ekonomisk  och  pedagogisk  fråga.  I 

flygsammanhang  uppskattas  driftskostnaden  för  flygsimulatorer  till mellan  5  och  20 %  av  verklig 

flygtid (NTSA, 2003). 

Förstudien  har  genomförts  i  nära  samarbete  mellan  Högskolan  i  Skövde,  Ambulanssjukvården  i 

Skaraborg samt Gothia Science Park. Högskolan i Skövde har haft huvudansvaret för genomförandet 

av  projektet,  genomgången  av  relaterad  forskning  samt  den  tekniska  förstudien. 

Ambulanssjukvården i Skaraborg har haft huvudansvaret för omvärldsanalys och behovsidentifiering. 

Gothia Science Park ansvarat för analys av intressenter och samverkan.  

Rapporten  är  organiserad  så  att  kapitel  2  sammanfattar  relevant  forskning  och  erfarenhet  inom 

området. Kapitel 3  innehåller en omvärldsanalys  som  sätter  förslaget  i ett nationellt  sammanhang 

med  avseende på  inriktning och unikitet.  Kapitel  4  beskriver det  träningskoncept  som byggts och 

utvärderats inom ramen för projektet. Slutligen, beskriver kapitel 5 en vision för hur ett prehospitalt 

                                                            
1 http://www.trainingsystems.org/publications/simulation/roi_effici.cfm 
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träningscenter med  den  föreslagna  inriktningen  skulle  kunna  inrymmas  i  befintliga  utrymmen  på 

ambulansstationen i Skövde. 

2 Relaterad	forskning	
I detta kapitel sammanfattas relevant  forskning om simulatorbaserad träning,  främst med  fokus på 

användning inom vård och medicin. Kapitlet syftar till att ge information om relevant forskning som 

relaterar  till  det  föreslagna  konceptet.  De  identifierade  artiklarna  har  delats  in  i  två  kategorier: 

vetenskapligt publicerade artiklar och erfarenhetsrapporter. Då det primära tillämpningsområdet är 

träning av ambulanspersonal  fokuserar genomgången på områdena medicin och omvårdnad ur ett 

internationellt  perspektiv  och  kompletteras med  forskning  kring  spelbaserad  körsimulering  som  i 

huvudsak genomförts vid Högskolan i Skövde. 

Flera artiklar inom området beskriver fördelar med simulatorbaserad träning inom vård och medicin. 

Projektets genomgång har  fokuserats på artiklar som handlar om  träningsmetoder och prehospital 

kontext. Lloyd m.fl. (2007) summerar ett antal fördelar med simulatorbaserad träning inom medicin: 

1) patienten utsätts  inte  för risker 2) man kan  tillåta misstag 3) stor  flexibilitet  i val av scenarier 4) 

instruktören  känner  väl  till  patientens  tillstånd  5)  flera  team/individer  kan  exponeras  för  samma 

scenario  6)  psykomotoriska  kunskaper  kan  utvärderas  7)  interaktion mellan  individer  i  team  kan 

tränas  8)  träning  av  ledarskap  och  kommunikation  9)  inspelning  av  scenarier  utan  att  behöva  ta 

hänsyn till patientintegritet 10) inspelningar och loggar kan användas för uppföljning och bedömning. 

Flera av dessa fördelar är generella men några av dem, de som har med patientsäkerhet att göra, är 

naturligtvis mer specifika för vård‐ och medicinområdet. 

2.1 Vetenskapligt	publicerade	artiklar	
Lindsay och Barron  (2005) genomförde en studie kring simulatorträning med utryckningsförare där 

de undersökte deltagarnas uppfattning om att använda  simulatorträning  i ett utbildningsprogram. 

102  deltagare  delades  upp  i  en  behandlingsgrupp  (50)  och  en  kontrollgrupp  (52). 

Behandlingsgruppen  fick  köra  minst  två  simulatorsessioner  innan  de  deltog  i  den  ordinarie 

utbildningen. Resultaten  visar på  starkt positiv uppfattning  av  att  simulatorsessionerna  fungerade 

bra, alternativt bör vara bra hos kontrollgruppen, som förberedelse för övriga kursmoment. Studien 

tar inte upp några faktiska träningsresultat. Backlund m fl. (2009) visar på liknande resultat vid tester 

av en spelbaserad träningssimulator för räddningsmannautbildning. Ett flertal andra studier visar på 

liknande  positiv  inställning  till  simulatorträning.  Några  av  de  studier  vi  identifierat  från 

medicinområdet och som presenteras nedan visar även på förbättrade kunskaper och färdigheter. 

Såväl  Lindsay  och  Barron  (2005)  som  Backlund m  fl.  (2009)  visar  dock  på  vikten  av  att  integrera 

simulatorn i ett helhetskoncept för träningen. Det anses alltså inte positivt att ersätta annan träning 

med enbart simulatorträning. Vidare,  lyfter Lindsay och Barron (2005) fram motiv/fördelar med att 

använda simulatorer  i ambulansförarutbildning: kostnaden  för en simulator beräknas vara  lägre än 

för en ambulans. Dessutom lyfter man fram praktiskt pedagogiska fördelar såsom lägre belastning på 

instruktörer  och  enklare  förberedelser.  Dessa  fördelar  ligger  helt  i  linje  med  idén  att  integrera 

simulatorträningen  i  helheten  för  att,  exempelvis  förbättra  kvaliteten  på  mer  dyrbara  övningar 

(Backlund m fl. (2009). 
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Batchelder m.fl. (2009) presenterar en studie av effekten och effektiviteten av simulatorträning inom 

området prehospital medicin (prehospital anestesi). I studien, som genomfördes inom ramen för en 

utbildning,  bedömdes  studenternas  prestation  utifrån  ett  antal  variabler,  såväl  hårda  som mjuka. 

Deltagarna var ambulanssjukvårdare och  läkare som genom en 12‐dagarskurs skulle  förberedas  för 

att  ingå  i prehospitala sjukvårdsteam.  I studien  jämfördes teamens prestation  i tidiga  (dag 4 av 12) 

och  sena  (dag  9 och  10  av  12) övningsscenarier. Resultaten  visar  att  tiden mätt  från  ankomst  till 

olycksplatsen till dess att behandling startats var något längre vid de senare tillfällena men att antalet 

kritiska  händelser  minskade.  Deltagarna  rapporterade  ett  ökat  självförtroende.  Resultaten 

sammanfattas  av  författarna  som  något  längre  tid  men  bättre  kvalitet.  Batchelder  m.fl.  (2009) 

beskriver vidare att det finns starka behov av simulatorträning av prehospital sjukvård eftersom det 

finns få möjligheter att öva det genom traditionellt lärlingskap då man ofta blir hänvisad till att vara 

assistent eller observatör. 

Elmqvist m.fl.  (2010)  genomförde  en  intervjustudie med  personal  från  räddningstjänst,  polis  och 

ambulanssjukvård angående deras upplevelser av att vara först på plats vid olyckor. Enligt Elmqvist 

m.fl.  (2010)  råder  det  brist  på  empiriska  studier  av  dessa  personalgruppers  upplevelser  av  sin 

yrkesroll.  Studien  beskriver  hur  personal  från  de  tre  grupperna  uppfattar  sig  i  ett  slags  hjälteroll 

samtidigt  som  de  känner  förväntningarna  av  att  agera  enligt  omgivningens  förväntningar  i  svåra 

situationer där man ofta är utelämnad åt sig själv. Några aspekter som lyfts fram är: osäkerhet i hur 

händelseförloppet  kommer  att  utvecklas;  gränsöverskridande  handlingar  i  bemärkelsen  av  att 

samarbeta med människor med olika kompetens och  från olika organisationer, samt upplevelse av 

själslig stress. 

En  viktig  aspekt  för  all  simulatorträning  är  hur  realistiskt  simulatormiljön  efterliknar  verkligheten. 

Detta beskrivs inom forskning med begreppet fidelity. Wyatt m.fl. (2007) delar in begreppet fidelity i 

tre typer: miljö  (environmental fidelity), utrustning  (equipment fidelity och psykologi (psychological 

fidelity).  Enligt Wyatt m.fl.  (2007)  kan  alltså  verklighetstrogenheten  hos  en  simulering  beskrivas 

utifrån de tre typerna av fidelity. Intressant nog är det  inte alltid verklighetstrogenheten som sådan 

som  avgör  användbarheten  eller  effekten  hos  en  simulering.  Wyatt  m.fl.  (2007)  talar  även  om 

”functional  fidelity” vilket definieras som hur väl simuleringen passar sitt syfte.  I praktiken kan det 

betyda att man kan göra avkall på verklighetstrogenheten i någon eller några aspekter och ändå få en 

simulator som fyller sitt syfte. Det viktiga är att man har målet med övningen tydligt och klart uppsatt 

så att  simuleringen kan  skapas med  rätt  syfte och  spegla  rätt aspekter av det  som  ska  tränas. Lee 

m.fl.  (2008)  gör  en  experimentell  jämförelse mellan  att  använda  en  high‐fidelity  patientsimulator 

(SimMan)  och  en  lite  enklare  low‐fidelity  variant  (Laerdal  Haert  Start  2000).  De  båda 

patientsimulatorerna  användes  vid  examination.  Scenarierna  filmades  och  bedömdes  av  tre 

oberoende experter. Det  framgår  inte tydligt vad man tittade på och vilka variabler som användes. 

Användarna  av  SimMan  jämförde  olika moment  hur  likt  det  är  fysiologiskt  på  en människa  och 

SimMan. Blodtryck och puls var  likvärdigt fysiologiskt men  inte carotispulsen. Intubation, tungödem 

och laryngospasm bedömdes inte vara likt fysiologiskt. Katatersättning och att ge SimMan injektioner 

var undermåligt. Högtalarfunktionen var heller inte bra och det var svårt att auskultera buken (Wyatt 

m.fl.,  2007).  Användningen  av  low‐fidelity  patientsimulatorn  gav  något  högre  godkändgrad. 

Kursdeltagarna  verkade  föredra  high‐fidelity  simulatorn.  Dock  visar  inte  de  sammanfattade 

resultaten  av  frågeformuläret  om  verklighetstrogenhet  någon  större  skillnad  mellan  de  två 

patientsimulatorerna. Studien kunde  inte påvisa några signifikanta skillnader  i resultat beroende på 

vilken  av  simulatorerna  man  använde.  Wyatt  (2007)  har  gjort  en  utvärdering  av  SimMan  där 
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resultatet  visar  att  det  finns  en  hög  funktionell  noggrannhet/trovärdighet  i  simuleringen  med 

SimMan. Studenterna accepterar dockan som ett verktyg för lärande. 

I  likhet med Batchelder m.fl. (2009) har Andersson Hagiwara m.fl. (2012) utvärderat kombinationen 

av tid på insatsplats och kvalitet i insatsen. I studien utvärderas om datoriserat beslutsstöd har effekt 

på hur regionala, prehospitala riktlinjer efterföljs samt eventuell effekt på så kallad ”on‐scene time” 

(OST). Totalt deltog 60 sjuksköterskor i studien och SimMan3G användes i två olika scenarier, ett fall 

där  patienten  hade  svår  sepsis  och  ett  där  patienten  hade måttlig  andnöd.  Båda  grupperna  fick 

samma  träning  i  40 min men  interventionsgruppen  fick  ytterligare  20 minuter  hands‐on  träning  i 

beslutsstödsystemet.  Resultatet  visade  att  interventionsgruppen  efterföljde  riktlinjerna  till  80  % 

jämfört med 60 % för kontrollgruppen vid fallet med svår sepsis. Interventionsgruppen tog längre tid 

på  sig, 10 minuter och 19  sekunder  jämfört med 5 minuter och 40  sekunder  för  kontrollgruppen. 

Resultatet visar att det datoriserade beslutsstödsystemet ökar efterföljandet av riktlinjerna vad gäller 

den  initiala  bedömningen  och  anamnestagning.  Interventionsgruppen  fokuserade  mer  på 

bedömningsprocessen jämfört med kontrollgruppen.  Endast en liknande studie finns sedan tidigare 

och patientsimulering är  inte  särskilt  väl undersökt  inom prehospital  sjukvård. Det  finns behov av 

ytterligare studier i kliniska miljöer. 

Kim m.fl. (2012)  beskriver att kursdeltagares attityder och förståelse till simulering förbättrades efter 

att  deltagit  i  ett  simuleringspass  om  vård  vid  trauma.  Även  deltagarnas  självförtroende  och 

provresultat förbättrades efter simuleringsövningen. Det vill säga att deltagarnas tilltro till den egna 

kunskapen ökade. Trovärdigheten och att scenariot är realistiskt var viktigt för kursdeltagarna. Både 

läkare, sjuksköterskor och pre‐hospital personal deltog i kursen (13 deltog totalt).  

Utsi m.fl.  (2008) beskriver hur  tvärprofessionell, prehospital akutmedicinsk  teamträning kan  stärka 

kommuners akutberedskap. Simulering med enkla medel användes och man betonar vikten av att 

träna ordinarie team  i känd miljö. Deltagarna, 145 personer, bestod av allmänläkare, sjuksköterskor 

och  ambulanspersonal.  I  studien  beskrivs  deltagarnas  erfarenheter  och  utvärdering  av  denna 

teamträning.  I  kursinnehållet  fanns  en  två  timmars  tvärvetenskaplig  teoretisk  del  innehållande 

repetition och uppdatering avseende akutmedicinska principer och traumabehandling. Två övningar 

á 30 minuter/grupp genomfördes och man övade i kända miljöer, med egen utrustning och med de 

som man till vardags samarbetade med. Instruktören agerade patient och gav aktuell information om 

t ex vitala parametrar. Övningar filmades. Scenarierna var att den skadade befann sig utomhus och 

läkare och ambulans ryckte ut till skadeplatsen för att teamet skulle få öva på skadeplatshantering, 

transport och mottagande vid akutmottagningen. Resultatet visade att man upplevde en signifikant 

förbättring av trygghet  i den egna rollen samt förbättrade kunskaper avseende vilken ordningsföljd 

man genomförde olika åtgärder. Ca 91 % uppgav att simulering var  lärorikt för dem och att det var 

bra med  en  teoretisk  genomgång. De  tyckte  att det  var mer  värdefullt  för dem  att  träna  i  kända 

miljöer och tillsammans med sina kollegor än att åka i väg på olika kurser. Några deltagare upplevde 

att  det  var  hämmande  att  bli  filmad medan  instruktören  tyckte  att  filmen  var  värdefull  för  den 

efterföljande  debriefingen.  Sammanfattningsvis  ansågs  denna  typ  av  teamträning  vara  både 

kostnads‐ och tidsbesparande. 

Cohen  m.fl.  (2012)  har  studerat  användning  av  enklare  virtuella  miljöer  för  förberedelser  och 

utbildning inom akut beredskap. Den akuta beredskapen var inriktad mot stora, komplexa händelser 

som  t ex bombdåd och där  flera olika professioner medverkar. Professioner  från såväl prehospital‐ 
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som sjukhusvård deltog och resultatet visade att scenarierna var realistisk, att den virtuella miljön var 

användbar för utbildning och att deltagarna även ansåg att de hade nytta av det i sitt dagliga arbete. 

Tidigare utbildningar hade varit fokuserade på mer autentiska katastrofövningar men man menar att 

den typen av utbildning är mer resurs‐ och tidskrävande och att utbildning  i virtuella miljöer därför 

skulle  vara  såväl  kostnads‐  som  tidseffektivt.  Cohen m.fl.  (2012)  använde  ”low‐cost  virtual world 

environments” (Second Life och OpenSimulator, http://opensimulator.org) för att genomföra träning 

i  krishantering.  Man  betonar  vikten  av  teamets  kommunikation,  samverkan  mellan  olika 

organisationer  samt multi‐disciplinär  träning. Utvärderingsresultaten kommer bland annat  fram  till 

att  virtuella  världar  förstärker  känslan  av  inlevelse  i en  stressfylld miljö  som  kan baseras på  såväl 

lokala  och  kända  omgivningar  som  helt  nya.  Denna  flexibilitet  anses  vara  värdefull.  Studien  som 

sådan  berör  användningen  av  virtuella  världar  och  faller  därmed  något  utanför  projektets  vision. 

Däremot  är  argumenten  för  simulatorbaserad  träning  relevanta  även  om  inte  virtuella  världar 

används fullt ut. 

Införandet  av  simulatorbaserad  träning  innebär också ett behov  av pedagogisk utveckling, det  vill 

säga utveckling av såväl instruktörens som studentens arbetssätt, vilket också betonas av Phrampus 

(2010). Alklind Taylor m.fl. (2012) har utvecklat en metod för spelbaserad simulatorträning. Metoden 

fokuserar på hur instruktören kan arbeta med kontinuerlig återkoppling och debriefing. Metoden är 

ett resultat av Högskolan i Skövdes samarbete med Markstridsskolan i Skövde. Det är intressant från 

projektets utgångspunkt  att  få  in  idéer om  spelbaserad  träning  och  bedömning/feedback  på olika 

sätt. Den pedagogiska modellen för spelbaserad träning är en viktig komponent  i projektets förslag 

till uppbyggnad av ett simuleringscenter. Högskolan bedriver flera forskningsprojekt inom området. 

Slutligen är reliabiliteten och validiteten hos träningssimulatorer ett viktigt område att förhålla sig till. 

Paskins  m.fl.  (2010)  pekar  på  flera  studier  som  visar  på  reliabiliteten  och  validiteten  hos 

patientsimulatorer  för  bedömning  och  examination.  Man  talar  om  en  liknande  förmåga  hos 

simulatorerna  att  differentiera  olika  nivåer  av  expertis,  resonemanget  liknar  det  som  återfinns  i 

Mayhew m.fl. (2011) även om detta exempel rör en annan domän. Mayhew m.fl. (2011) redovisar ett 

experiment  för  validering  av  en  körsimulators  användbarhet  för  att  utvärdera  förarskicklighet. 

Experimentet jämför verklig körning med körning i simulator. I jämförelsen mellan prestation i verklig 

miljö och simulator framträder viss korrelation mellan typen av fel som begås i trafik (bedömt av en 

trafikexpert) och  typen av  fel  som  registreras  i  simulatorn, vilket betyder att  simulatorn kan  sägas 

vara delvis validerad. Dessutom  testade Mayhew m.fl.  (2011) simulatorns känslighet  i bemärkelsen 

att differentiera förare med olika skicklighetsnivå. Resultaten visar signifikanta skillnader mellan alla 

deltagande grupper  (nybörjare, novis, erfarna), vilket  indikerar att simulatorn  levererar valida mått 

på  förarskicklighet.  Resultaten  från  experimentet  är  intressant  i  och  med  att  det  pekar  på 

möjligheterna  att  använda  simulatorer  för  examination  och  utvärdering.  Däremot  är  det  inte 

fastställt hur dessa resultat kan transfereras till andra typer av simulatorer och domäner. 

Forskare vid Högskolan i Skövde har publicerat en del relevanta arbeten kring körsimulatorer. Dessa 

arbeten har haft sitt  fokus på tekniska aspekter vid konstruktionen av en spelbaserad körsimulator 

samt användningen av densamma i olika träningstillämpningar. Studier som genomförts i högskolans 

körsimulator finns redovisade  i: Backlund, m.fl. (2006), Backlund m.fl. (2010), Backlund m.fl. (2008), 

Ekanayake m.fl. (2010), Ekanayake m.fl. (2011), Lebram m.fl. (2006). 
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2.2 Erfarenhetsrapporter	
Denna  kategori  artiklar  har  inte  kategoriserats  som  vetenskapligt  publicerade  men  presenterar 

relevanta praktiska erfarenheter av värde för simulatorträning i prehospital kontext. 

Logan m.fl. (2012) beskriver ett utbildningsprogram i Memphis som utvecklats utifrån en strävan att 

skapa  så  verklighetstrogna  scenarier  som  möjligt.  Ambulanspersonal,  läkare  och  sjuksköterskor 

tränas  i att omhänderta patienter efter en bombattack genomförd av  terrorister. Samträning görs 

med  räddningstjänst  och  andra  aktörer  som  blir  involverade  vid  denna  typ  av  händelse  och 

genomfördes under en heldag. Övningen startar med en teoretisk genomgång och scenarioträningen 

genomförs med många skadade och simulering av omgivning  i form av  ljud, skräp, mörker och rök. 

Personal från t.ex. intensivvården, som inte normalt tjänstgör på fältet deltar som observatörer eller 

figuranter. Det  ökar  deras  förståelse  för  vad  deras  kollegor  arbetar med  och  respekten  för  deras 

arbete. Simuleringen  fortsätter med  transport  till akutmottagning. Logan m.fl.  (2012) betonar även 

instruktörens roll vid den här typen av övningar. Intressant med den här typen av övning är att den 

övar  beslutsfattande  under  stress  och  ledarskap  på  olika  nivåer  i  kombination  med  medicinsk 

tekniska åtgärder. Artikeln är relevant då den visar på ett sätt att öva från skadeplats till sjukhus och 

övningarna bygger på erfarenhet från verkliga händelser.  

Phrampus (2010) ger en erfarenhetsrapportering utifrån praktiskt användning av simuleringsteknik  i 

träning. Enligt Phrampus (2010) är det vanligt att ovana instruktörer vill ta in för mycket i en övning 

och att man har en övertro på möjligheten att observera och fånga varje beslut. Lösningen, och det 

Phrampus  (2010)  betonar,  är  fokusering  och  en  stark medvetenhet  om  övningens  syfte  och mål.  

Phrampus  (2010)  varnar  även  för  att  betona  vikten  av  verklighetstrogen  miljö  i  onödigt  stor 

utsträckning om det inte tillför övningen och övningens måluppfyllelse något. I vårt förslag betonar vi 

verklighetstrogenhet  i vissa aspekter, till exempel  i att återskapa vårdsituationen  i ambulanshytten, 

eftersom det  tillför värde att kunna  träna hela vårdkedjan  inklusive  förflyttningar av patienten och 

inkluderandet  av  de  aktiviteter  som  sker  under  transport  (kommunikation,  medicinskt 

omhändertagande  och  omvårdnad).  I  och  med  att  vi  betonar  hela  vårdkedjan  i  vårt 

utbildningskoncept  så  får  denna  aspekt  av  verklighetstrogenheten  betydelse.  Phrampus  (2010) 

betonar  också  vikten  av  utbildning  av  instruktörerna,  framförallt  med  avseende  på  att  kunna 

genomföra bra debriefing.  I detta  sammanhang är  teknikstödet  för debriefing viktigt. Hur används 

det? Vad ska debriefingen fokusera på? Vilka debriefing‐tekniker ska användas? 

Tam  (2010)  beskriver  ett  träningsscenario  med  patientsimulator  i  ambulans  i  verklig  trafik. 

Beskrivningen  tar  upp  saker  som  kommunikation,  trafiksituation  och  transfer  in/ur  ambulans. 

Artikeln har relevans för design av träningsscenarier som tar  in flera aspekter av ambulansvård och 

motiverar förardelen av scenariot. Det får dock anses problematiskt att genomföra övningar i verklig 

trafik. 

Medical  Teacher  (2005)  tar  i  en  frågespalt  upp  frågan  om  simulatorträning  för  team.  Frågorna 

handlar om bruket av patientsimulatorer  (SimMan och  liknande produkter). Enligt Medical Teacher 

(2005)  har medicinutbildning  traditionellt  fokuserat  på  att  träna  och  utvärdera  individen men  att 

high‐fidelity (verklighetstrogna) simulatorer kan användas för att öka teamprestationen. Man pekar 

på  studier  som  visar på positiva  resultat av  sådan  teamträning. Vidare beskriver man high‐fidelity 

simulatorer som ett lämpligt verktyg för bedömning/examination av klinisk kompetens. 
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3 Omvärldsanalys	
I  detta  avsnitt  beskrivs  ett  antal  internationella  och  nationella  träningscentra  som  kan  tjäna  som 

inspiration  och  jämförelseobjekt.  Projektet  kan  konstatera  att  det  koncept  som  föreslås  för 

Ambulansträningscenter  Skövde  (prehospital  vårdkedja  som  inkluderar  medicinskt 

omhändertagande,  omvårdnad,  teamträning  och  kommunikation)  delvis  finns  representerat 

internationellt men är unikt i Sverige. 

3.1 Kliniska	träningscentra	i	Sverige	och	internationellt	
Projektet  har  genomfört  en  inventering  av  kliniska  träningscentra  (KTC)  och  medicinska 

simuleringscentra  i  Europa  med  fokus  på  Sverige.  Inventeringen  har  genomförts  med  hjälp  av 

information  som  finns på webben  samt genom personliga  samtal och  studiebesök. De  centra  som 

identifieras  använde  oftast  olika  typer  av  patientsimulatorer  för medicinska  övningar.  Placeringen 

kan variera, men ett KTC finns i allmänhet i anslutning till ett universitet eller en högskola. 

De centra som beskrivs är: 

‐ Bristol Medical Simulation Centre (Bristol, Storbritannien) 

‐ DIMS ‐ Danish Institute for Medical Simulation 

‐ Human Simulation Center (München, Tyskland) 

‐ Practicum (Lund) 

‐ Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) (Huddinge) 

‐ Akademiska sjukhuset (Uppsala) 

‐ Örebro Universitetssjukhus 

‐ Mittuniversitetet (Sundsvall och Östersund) 

‐ Metodikum (Jönköping) 

‐ KTC Solna 

‐ KTC Huddinge 

‐ KTC Umeå universitet 

‐ Umeå universitetssjukhus 

‐ Umeå ambulansstation 

3.1.1 Informationsinhämtning	via	Internet	
De träningscentra som redovisas här har enbart studerats via webben. 

Bristol	Medical	Simulation	Centre	

Bristol Medical Simulation Centre2 (BMSC) erbjuder multidisciplinär träning och utbildning med hjälp 

av  interaktiv simuleringsteknik. Man använder sig av patientsimulatorer  för att ge  tillfälle att  träna 

komplexa procedurer. BMSC startade 1997 och erbjuder ett stort antal kurser inom områden såsom: 

anestesi, akutmedicin, allmänmedicin och obstetrik. Man vänder  sig  till olika yrkesgrupper och ger 

även kurser med multidisciplinär inriktning, t ex teamträning och avancerad sjuktransport. 

Bristol Medical Simulation Centre erbjuder även konsulttjänster  för hur man startar ett medicinskt 

simuleringscenter3.  Visar  även  en  exempeluträkning  där man  säger  att  centrat  behöver  generera 

                                                            
2 http://www.bmsc.co.uk/home.htm 
3 http://www.bmsc.co.uk/business.htm 
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intäkter  på  £  14000  per  månad  för  att  gå  runt.  Upprätthåller  en  diger  lista  över  medicinska 

simuleringscentra i hela världen4.  

DIMS	‐	Danish	Institute	for	Medical	Simulation	

Laerdal5  är  en  stor  aktör  inom  patientsimulatorer  som  levererar  produkter  till  många 

simuleringscentra  i  världen.  Laerdal  presenterar  även  flera  fallstudier  från  dessa  centra  på  sin 

hemsida6. Man har även gjort en fallstudie på Danish Institute for Medical Simulation (DIMS). DIMS 

har  valts  ut  för  denna  förstudie  baserat  på  en  rekommendation  från  Anders  Jonsson  och  Lars 

Lundberg  från  Högskolan  i  Borås.  Beskrivningen  nedan  är  baserad  på  en  fallstudie  från  Laerdal 

(Thomseth, 2010) och DIMS7. DIMS etablerades 2001 vid universitetssjukhuset i Herlev. Anläggningen 

har omfattande faciliteter på 2800 kvadratmeter. Planlösningen för bottenplanet som presenteras  i 

Thomseth  (2010)  visar 16 olika  rum:  klassrum,  rum  för debriefing,  rum  för  färdighetsträning med 

kirurgisimulatorer, rum för träning av intensivvård, med mera. Man ger utbildning och fortbildning till 

en  rad  yrkesgrupper  inom  hälso‐  och  sjukvård.  DIMS  kombinerar  utbildning  och  forskning. Man 

räknar med ca 10000 kursdeltagare per år från olika personalkategorier i olika kurser. DIMS ger även 

en Basic EuSim  Instructor  course  som  vänder  sig  till hälso‐ och  sjukvårdspersonal  som  vill  lära  sig 

använda simulatorer och simulatorbaserad träning. 

Enligt DIMS är medicinsk  simulering/simulatorträning att  jämföra med  simulatorträning  för piloter. 

Det kan användas i en rad situationer från grundutbildning till avancerad vidareutbildning. Dessutom 

blir  det  allt  vanligare  att  genomföra  forskningsstudier,  utvärdering  och  certifiering  i  simulerade 

miljöer. Simulering ger möjligheter till träning utan att äventyra patienters säkerhet, vilket lyfts fram 

som en fördel. DIMS hänvisar till bättre resultat i verksamheten, vilket motiverar kostnaden.  

3.1.2 Personlig	informationsinhämtning	
De  träningscentra  som  redovisas  här  har  någon/några  i  projektet  varit  i  personlig  kontakt med. 

antingen via studiebesök eller via telefon. 

Human	Simulation	Center/Zentrum	für	Notfallmedizin,	München	

Träningskonceptet vid Human Simulation Center  (HSC)8  fokuserar på gränssnitten mellan aktörer  i 
vårdkedjan.  Patienten  i  rörelse.  Träning  av  komplexa  vårdkedjor med  flera  behandlingsfaser  som 
utförs av olika  interagerande team. Ett exempel är: olycksplats – ambulanshytt – akutmottagning – 
Intensivvård. Utöver denna även kedjor inom sjukhuset. 

Den fysiska uppbyggnaden av HSC innehåller ett antal till varandra gränsande rum där olika typer av 
olycksplatser/olycksmiljöer  kan  byggas  upp  med  enkel  rekvisita.  Några  exempel  är  hemmiljö, 
kontorsmiljö och  trafikolycka. Man har dessutom en ambulanshytt och en klinik/akutmottagning.  I 
miljön används ett antal olika patientsimulatorer.  

Hela  anläggningen  och  de  ingående  simulatorerna  övervakas  med  hjälp  av  specialutvecklad 
hård/mjukvara som kan logga utvecklingen över tid och rum. Man har även utvecklat avancerat stöd 
för  debriefing  som  integrerar  data  från  flera  olika  källor.  Exempelvis  kan man  tagga  upp  viktiga 
händelser så att man kommer åt dem under debriefing. 

                                                            
4 http://www.bmsc.co.uk/sim_database/centres_europe.htm  
5 http://www.laerdal.com/se/ 
6 http://www.laerdal.com/se/casestudies  
7 http://www.regionh.dk/dims‐eng/menu/  
8 http://www.human‐simulation‐center.de/  
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2012‐10‐25 genomfördes en telefonintervju med Marc Lazarovici vid HSC av Per Backlund. Intervjun 
handlade  om  grundläggande  tankar  kring  hur  HSC  är  uppbyggt  och  vilka  de  bakomliggande 
filosofierna är. Projektet identifierade två särskilt viktiga aspekter: 

‐ ”Patient  in bewegung”:  vilket  innebär  att  träningen  fokuserar på patientprocessen och de 

överlämningar och gränsytor som  finns mellan  instanser/vårdgivare/enheter/fysiska platser 

eftersom  det  är  här  man  anser  att  problem  kan  uppstå,  till  exempel  genom  missar  i 

monitorering och kommunikation. 

‐ ”Team  performance”:  vilket  innebär  att  teamets  kommunikation  och  agerande  är  viktigt 

eftersom man anser att detta är en vanlig källa  till misstag. Naturligtvis  ska  teamen agera 

medicinskt  korrekt;  kombinationen  av medicinsk  korrekthet  och  rätt  teamagerande  anses 

viktig. 

Dessa  punkter  samt  det  faktum  att man  har  ett  fullt  fungerande  simuleringscenter  (prehospitalt, 
hospitalt  samt  gränsytor)  gjorde  att  projektet  beslutade  genomföra  ett  studiebesök  på  HSC  i 
München. Den 11‐12 december 2012  reste Per Backlund  (HS), Mikael  Lebram  (HS), Rolf  Svensson 
(Ambulanssjukvården),  Jonas Åsberg  (Ambulanssjukvården), Henrik  Isaksson  (Ambulanssjukvården), 
Magnus  Danielsson  (Ambulanssjukvården)  och  Andreas  Bengtsson  (StageIT)  till München  för  ett 
studiebesök på HSC. Delegationen fick en grundlig genomgång och demonstration av anläggningen. 
Stora delar av konceptet  förväntas vara användbart  för ett  tänkt ambulansträningscenter  i Skövde. 
Några punkter är värda att lyfta fram i denna förstudierapport: 

‐ Fysisk layout 

‐ Monitorering 

‐ Metod och övningsprocedur 

‐ Målgrupper 

‐ Utbildningsvolymer 

HSC  är  inrymt  i  en  äldre  ombyggd  byggnad.  Själva  träningsutrymmena  finns  huvudsakligen  i 
källarplanet  (ca 200 kvadratmeter), debriefingutrymmen och några ytterligare utrymmen på andra 
plan  ger  en  sammanlagd  yta  på  ca  500  kvadratmeter.  Figur  1  ger  en  principskiss  över 
träningsutrymmena. 

 

Figur 1. Principskiss över träningsutrymmen HSC 
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Kontrollrummet  är  placerat  i mitten  och  har  fönster  till  alla  scenariorummen.  Varje  scenariorum 
monitoreras av ca 5 kameror och mikrofoner. Dessutom kan övningsledaren  i kontrollrummet prata 
till deltagarna genom ett högtalarsystem. Scenariorummen är uppbyggda med riktig utrustning och 
flexibel  realistisk  rekvisita.  Akutmottagningen  och  behandlingsrummet  är  kopior  av 
standardutrymmen.  Man  har  ca  15  patientsimulatorer  av  olika  fabrikat.  Alla  används  inte 
kontinuerligt  och man  har  alltid minst  en  patientsimulator  i  reserv  vid  varje  träningstillfälle med 
tanke på tekniska problem. Figur 2 ger några vyer från träningsutrymmena. 

 

 

Figur  2.  Från  övre  vänster:  ambulanshytt,  helikopter,  akutmottagning,  kontrollrum  med 
spegelfönster. 

HSC  har  en  väl  genomtänkt  träningsmetodik  som  bygger  på  teamträning med  korrekt medicinskt 
omhändertagande. Man  betonar  verklighetstrogenhet  och  inlevelse.  Så  genomför  exempelvis  all 
träning i ordinarie team med arbetskläder och under så autentiska förhållanden som möjligt (se Figur 
2).  En normal träningsdag omfattar 4 team som kan agera samtidigt i olika scenarier. Ett övningspass 
består typiskt av ett 15 minuter långt scenario och 30‐45 minuter debriefing. Marc Lazarovici påpekar 
vikten av att  instruktörerna är specialutbildade då pedagogiken är speciell.  Instruktörerna har både 
medicinsk och  teknisk kompetens. Sambandet mellan arbetsprocedurer/teambeteende  (vilket man 
refererar  till  som  human  factors)  och  medicinskt  kunnande  betonas  och  man  förutsätter  att 
kursdeltagarna kan procedurerna, dvs. det handlar om fortbildning av yrkesaktiva. Vid debriefingen 
börjar  med  att  fastställa  det  medicinska  läget  för  att  sedan  i  huvudsak  fokusera  på  teamets 
kommunikation och arbete, dvs. hur  insatsen genomfördes. Till exempel: hur grupperar sig  teamet 
runt patienten. Hur fungerar kommunikationen? 

Målgruppen  är  främst  yrkesaktiva,  till  exempel:  akutmottagningspersonal,  narkosläkare, 
ambulansläkare, barnmorskor, sjuksköterskor. Man genomför även viss utbildning av studenter. Man 
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räknar med en maximal kapacitet av 1200 personer/år med ca 3 dagars beläggning/vecka. En något 
osäker prisuppgift säger 7000 Euro/team för en heldag med 4 scenarier. 

Centrum	för	prehospital	sjukvård	i	Borås	och	Försvarsmedicin	i	Göteborg	

2012‐11‐26  besökte  Anders  Jonsson  och  Lars  Lundberg,  båda  verksamma  vid  Institutionen  för 
vårdvetenskap  Högskolan  i  Borås  och  Försvarsmedicincentrum  i  Göteborg,  Högskolan  i  Skövde. 
Övriga deltagare vid mötet var Per Backlund  (HS),  Ilona Heldal  (HS), Veronika Karlsson  (HS), Göran 
Rudblom  (Ambulanssjukvården),  Rolf  Svensson  (Ambulanssjukvården).  Ytterligare  ett  möte 
genomfördes 2013‐01‐16 då ytterligare diskussioner kring möjligheterna med ett  simulatorcenter  i 
Skövde diskuterades samt vilka gemensamma  intressen parterna kan tänkas ha. Deltagare vid detta 
möte var: Per Backlund, Veronika Karlsson, Britt‐Marie Gunnarsson och Ilona Heldal från Högskolan i 
Skövde.  Göran  Rudblom,  Rolf  Svensson  och  Jan‐Otto  Andersson  från  Ambulanssjukvården  i 
Skaraborg.  Anders  Jonsson,  Christer  Axelsson  och Magnus  Andersson  Hagiwara  från  Högskolan  i 
Borås. Ingemar Sundgren från Ambulanssjukvården Södra Älvsborg. 

Båda  institutionerna  (Centrum  för prehospital  sjukvård  i Borås och Försvarsmedicin  i Göteborg) är 
engagerade i forskning och utbildning inom prehospital akutsjukvård. Forskningsintresset inbegriper 
bland  annat  ledning  på  skadeplats  och  triagering.  Försvarsmedicin  är  nationellt  centrum  för 
militärsjukvård  och  har  arbetat  med  övningar  i  simulerad  prehospital  miljö.  Man  håller  hög 
internationell profil vad gäller prehospital simulering. Bland annat kommer man att genomföra ett 
internationellt  möte  om  prehospital  sjukvårdssimulering  i  april  2013.  Inriktningen  mot  militär 
akutsjukvård är dock tydligt och man anger problem med att arrangera övningar för civila ändamål. 
Främst har de att göra med säkerhetskrav vid till exempel radiotrafik och civila besökare/deltagare. 

Centrum för prehospital sjukvård i Borås har en stark profil mot akutsjukvård i ambulans. Man haren 
specialistutbildning  till ambulanssjuksköterska som vänder sig  till ordinarie studenter. Styrkan  finns 
på  medicinsidan  och  man  ser  positivt  på  simulering  och  simulatorträning  men  upplever 
begränsningar när det gäller tekniken. Därför uppfattar man ett ambulansträningscenter i samverkan 
med Högskolan  i Skövde och Ambulanssjukvården  i Skaraborg som en bra möjlighet till samarbete. 
Lokaliseringen  i  Skövde  uppfattas  inte  som  ett  problem  eftersom  parterna  har  olika  kompetens. 
Vidare uppfattar man stöd från organisationen för utvidgat samarbete med Högskolan i Skövde inom 
teknikområdet. 

Båda aktörerna är positiva till framtida samverkan och ser möjligheter att bygga upp en användbar 
simuleringsmiljö  i Skövde. Centrum  för prehospital  sjukvård  i Borås  ser  samverkansmöjligheter där 
kunskapen om prehospital sjukvård kombineras med kunskapen om simulering och simulatorträning 
i Skövde. Försvarsmedicin ser positivt på en anläggning i Skövde som möjliggör samarbete eftersom 
man inte har goda möjligheter för civil träning på sin anläggning. 

I diskussionerna  framkom att  inriktningen på övriga KTC  i Västra Götalandsregionen är  snarast  ”in 
hospital”. 

KTC	Akademiska	sjukhuset,	Uppsala.	

Ambulanspersonal övar med SimMan9 och SimBaby fullt ut både på KTC och vid ambulansstationen. 
På  stationen  har man  även  en  gammal  ambulans.  Ambulanspersonalen  övar  2  dagar/vecka  i  5‐6 
veckor eftersom det är en stor personalgrupp. På senare tid har man övat mest på KTC på grund av 
försäkringar som har att göra med ambulansen vid övning. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Elisabet Haddleton. 

                                                            
9 SimMan och SimBaby är patientsimulatorer från Laerdal (http://www.laerdal.com/se/) 
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KTC	Örebro	Universitetssjukhus	

Ambulansen övar på KTC på sjukhuset med egen  instruktör från ambulansen. Man genomför  ingen 

övning i ambulans. De har inte en egen SimMan. Då man genomför övningar med traumateam flyttas 

SimMan till akutmottagningen. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Annica Pettersson. 

Linköpings	universitet	

Clinicum/landsting.  Ambulanspersonalen  övar  själva  och  har  ingen  kontakt med  universitet  eller 

landstinget. Vid övningar organiserade av  landstinget har man provat att  förflytta SimMan  (dock ej 

utomhus) och det fungerar bra med det trådlösa nätverket. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Roger Larsson. 

Mittuniversitetet	Sundsvall/Östersund	

I Östersund  tränar  ambulanspersonal  och  ambulansstudenter  prehospitalt  tillsammans  i  en  riktig 

ambulans från  larm till akutmottagning. Övningsscenariernas omfattning är beroende av hur många 

som  kan  delta.  Erfarenheten  ger  att  enkla  scenarier  blir  bäst.  De  använder  oftast  inte 

förprogrammerade  scenarier.  Undantaget  är  då  enbart  instruktören  och  inte  operatören  är 

sjukvårdsutbildad. SimMan används mycket i alla utbildningar. 

Man  börjar  redan  i  sjuksköterskeutbildningen  termin  1  och  övar  inför  den  verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU). Övningen sker tillsammans med huvudhandledarna från sjukhuset och innehåller 

bland annat mätningar av vitala parametrar hos patientsimulatorn. Studenter inom vidareutbildning 

för  intensivvård övar postoperativ patient och  i senare skede även  IVA patient. De  filmar scenarier 

under termin 6 vid övningarna  inför VFU. De föreslår att studenter och personal ska träna  ihop. En 

erfarenhet  är  att  det  går  åt  många  personer  för  att  träna  scenarier.  Har  fått  1,7  miljoner  i 

forskningsmedel. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Ingela Andersson i Sundsvall. 

Bosse Ek i Östersund ansvarig för ambulansens simulering. 

KTC	Solna	träningscentrum	

Ska  träna med  ambulansen  för  första  gången  i  höst.  De  föreslår  samverkan mellan  personal  på 

sjukhus och studenter som det bästa och enklaste sättet att arbeta i simuleringssituationer. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Christina Hägglund. 

KTC	Huddinge		

Veronika Karlsson har försökt kontakta Marie Sunnerby utan att få svar. Det är även oklart hur KTC 

Solna  och  Huddinge  förhåller  sig  till  Centrum  för  avancerad  medicinsk  simulering  och  träning 

(CAMST), vilket redovisats ovan. 

Metodikum	Jönköping		

Ambulansen har möjlighet att öva prehospitaltpå Metodikum men problemet är att de  inte har tid. 

De har en utbildningsambulans och kan köra SimMan från skadeplats till traumarum. Man planerar 
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att bygga om och ställa en skrotbil  i en kulvert och göra om en hiss  till ambulans. Har kamera och 

möjlighet att filma scenarion. Instruktören kommer från verksamheten. Man planerar även att bygga 

scenarier till SimMan åt Laerdal (Laerdal har inte preciserat vad de vill ha för scenarion).  

Veronika Karlsson har varit i kontaktmed Magnus Berndtzon. 

Practicum	Lund		

Practicum Clinical Skills Centre, är centrum för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering vid 

Skånes  universitetssjukhus.  Practicum  erbjuder  klinisk  praktisk  utbildning  och  träning  i  simulerad 

miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården. 

Man genomför även prehospitala övningar med studenter på KTC. Man arbetar med scenarier men 

har inte någon ambulans eller ambulanshytt. När personalen övar har de haft med sig ambulans men 

mest övar de på KTC. Man utvecklar egna scenarier till SimMan ihop med kursdeltagarna. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Annika i Lund. 

KTC	Umeå	universitet	

Ambulansstudenter övar på KTC. Ambulanshytt finns. Ambulanspersonal har tränat en gång i höst på 

universitetet. Använder SimMan. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Kristina Lämnås. 

Umeå	universitetssjukhus	

Ambulanspersonalen tränar endast HLR på KTC inne på sjukhuset i olika scenarion. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Karin Forsgren. 

Umeå	ambulansstation	

Övar  på  oftast  på  stationen  men  har  inte  egen  SimMan.  Tränar  HLR  på  KTC  på  sjukhuset.  På 

universitetet har ambulansstudenterna tillgång till en ambulanshytt som nyligen är skapad.  

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Ronny. 

KTC	Sahlgrenska/Östra	sjukhuset		

Övar  inte  tillsammans  med  ambulansen.  Diskussion  har  förts  med  Borås  om  att  starta  ett 

prehospitalt träningscenter. Vet ej när i tid. 

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Karin. 

KTC	Södersjukhuset,	Stockholm	

Övar  endast med  sjuksköterskor  som  går  specialistutbildningen  för  ambulans. Övar  inte  utomhus 

men simulerar att de är i hemmet. Har inte någon ambulans utan låtsas att de lastat patienten. Har 

SimMan 2G patientsimulator. 

Det  finns  ett  prehospitalt  center  nere  i  ”berget”  i  Stockholm  där  ambulans  och  brandkår  övar 

tillsammans.  I  Stockholm  finns  tre  privata  leverantörer  av  ambulanssjukvård  Falck,  Samariten  och 
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Ambulanssjukvården  i  Stockholm AB. Dessa  tre  har  sina  egna  sätt  att  öva  och  träna  och  kvalitén 

varierar. De tränar inte i det prehospitala centrat (”berget”).  

Veronika Karlsson har varit i kontakt med Mona. 

Helena Borowski (ambulansssk utb) vet mer. 

3.2 Andra	lokala,	regionala	och	nationella	intressenter	
Den geografiska placeringen Skövde  innebär att det föreslagna Ambulansträningscentret blir en del 

av det  lokala  innovationssystemet där spel är en signifikant del, vilket även  innebär att det finns en 

naturlig koppling till såväl regionala aktörer som nationella.  

Utöver den utbildning och  forskning som bedrivs vid Högskolan  i Skövde  finns det  i Gothia Science 

Park,  GSP,  tillgång  till  såväl  kompetens  i  form  av  utvecklingsföretag,  affärsutveckling  som 

processledning  för kompetensutveckling genom bransch‐ och sektoröverskridande samarbeten och 

aktiviteter. Den  långsiktiga satsningen från Skövde Kommun, VGR samt nationella finansiärer på att 

skapa tillväxt och förnyelse i det lokala/regionala näringslivet genom att tillvarata kunskap i form av 

examinerade studenter och resultat ur forskningsprojekt från Högskolan i Skövde har resulterat i att 

Skövde etablerat sig som en  internationell aktör  inom spelbranschen både vad gäller forskning och 

företagande.  Försvarsmaktens  utbildningsverksamhet  vid Markstridsskolan,  som  är  internationellt 

ledande  när  det  gäller  att  använda  simulering/spel,  bidrar  till  att  skapa  en  fullständig  triple  helix 

vilket bidrar  till  goda  förutsättningar  för  kunskapsutveckling  inom  såväl metodik  som  teknik.  Som 

innovationsnod  i Västragötalandsregionen är GSP en del systemet av Science Parks, vilket kommer 

det  föreslagna Ambulansträningscentret  till  nytta  genom  att  Lindholmens  kompetens  och  nätverk 

kopplat  till  satsningen  TUCAP  blir  tillgängligt.  TUCAP  involverar  SOS Alarm  samt  ett  antal  aktörer 

kopplade till tekniklösningar, vilket gör att de båda initiativen bör kunna dra nytta av varandra. 

I nuläget finns några övriga intressanta aktörer identifierade: 

‐ Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering10 

‐ Laerdal, tillverkare av patientsimulatorer11 

‐ Waldemar Larsson, grossist sjukvårdsprodukter12 

‐ AMZ, bygger ambulanser och andra specialfordon13 

‐ Pensi Rescue, tillverkare av bårar och räddningsutrustning14 

‐ Swedish Rescue Training Centre i Skövde15 

4 Utvärdering	av	träningskoncept	
Projektet har utvecklat och utvärderat ett träningskoncept som bygger på de behov som uttryckts av 

ambulanssjukvården  samt  de  forskningsresultat  som  identifierats.  På  en  övergripande  nivå  kan 

konceptet sammanfattas som följer. Träningen ska bedrivas i flexibla men autentiska träningsmiljöer 

som ger möjlighet till övervakning och  loggning av de tränande enheternas  insats. Med  insats avses 

                                                            
10 http://www.lj.se/klinsim 
11 http://www.laerdal.com/se/ 
12 http://waldemarlarsson.se/ 
13 http://www.amz.pl/en 
14 http://www.pensi.fi/ 
15 http://www.srtc.se/svenska/index.htm 



Förstudierapport Ambulansträningscenter Västra Götaland 

15 
 

vårdkedjans  aktiviteter,  från  utlarmning  via  olycksplats  och  ambulans  till  överlämnande  på 

mottagande sjukhus. Syftet med detta är att fånga upp de organisatoriska gränssnitt som ställer höga 

krav på kommunikation och samverkan. I begreppet insats ligger också att vi inte delar upp träningen 

av medicinskt omhändertagande, omvårdnad och övriga arbetsprocesser utan att samtliga aspekter 

tränas samtidigt för att bättre spegla arbetets komplexitet. Figur 3 ger en schematisk översikt över 

hela testscenariot. En styrka i förslaget är att teamträningen sker över alla processer. Exempelvis, hur 

kommunicerar teamet vid ett specifikt medicinskt omhändertagande. 

 

Figur 3: Fyra flöden samt gränssnitt och förflyttningar, dvs. hela den prehospitala vårdkedjan, tränas i 

ett och samma scenario 

4.1 Genomförande	av	två	träningsscenarier.	
2012‐11‐21 genomförde projektet ett test av det tänkta träningskonceptet och delar av den tekniska 

lösningen  för  att  realisera det.  I de  följande  avsnitten presenteras utrustning,  förutsättningar och 

genomförandet av 2 scenarier. En film från koncepttestet (ca 4 minuter) finns tillgänglig på Youtube16 

4.1.1 Utrustning	
‐ Patientsimulator SimMan 3G 

‐ Sjukhussäng 

‐ Högskolans körsimulator användes under utlarmning och körsimulering 

‐ Standardutrustad ambulans (VW T5 Profile) 

‐ Lastbilshytt (befintlig, användes som exteriör rekvisita) 

‐ Cykel 

‐ Projektor, dator,  ljudsystem  för att spela upp en vägmiljö. Ca 3*2 meter projiceringsyta på 

väggen. 

‐ Övrig utrustning bestod av vanliga stolar och bord som användes som enkel rekvisita 

‐ 3 trådlösa webbkameror 

                                                            
16 http://www.youtube.com/watch?v=CO‐mWrZcAPs&feature=youtu.be 
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4.1.2 Deltagande	roller	
‐ Övningsledare 

‐ Kommunikationsansvarig 

‐ Sköterska IVA/IVC 

‐ SOS alarm 

‐ Patient + assisterande medicinsk expert 

‐ Läkare 

‐ Operatör patientsimulator 

‐ Teknikansvarig 

‐ Dokumentationsansvariga (3 st.) 

‐ Ambulansteam (2 personer) 

Ett  utvalt  ambulansteam  som  inte  kände  till  övningens  upplägg  deltog.  Teamet  kände  inte  till 

konceptet i förväg och informerades på plats i enlighet med den procedur som används vid normala 

övningar. 

4.1.3 Övningsplats	
Utvärderingen genomfördes  i enlighet med den övning som genomfördes av ambulanssjukvården  i 

Karlsborg  2012‐11‐13.  1  besättning  bestående  av  Lars  Carlsson  och  Thomas  Erlandsson  agerade. 

Projektets  tillägg/förändringar  i  övningen  och  övningsmiljön  användes.  Övningen  genomfördes  i 

högskolans  lokaler  i Portalen,  i anslutning  till  Interaction Labs körsimulator. Utrymmet bestod av 4 

rum  (ett  labbutrymme och tre korridorer). Labbutrymmet användes för körning och som simulerad 

akutmottagning. En stor korridor användes som ankomstplats för ambulans och olycksplats i det ena 

scenariot. En  liten korridor användes  som  interiör  för ett  scenario och ytterligare en  liten korridor 

användes som kontrollrum för patientsimulatorn. Figur 4 visar en skiss över lokalerna. Figur 5 ‐ 9 visar 

några miljöer och händelser. 

 

Figur 4. Högskolans lokaler användes för koncepttestet 
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Den fysiska körmiljön är uppbyggd runt en komplett bil som är omgiven av sju projektionsytor, vilka 

täcker  större delen av  synfältet  för  såväl  förare  som passagerare. Tillsammans med ett  ljudsystem 

som  förmedlar miljöljud och vibrationer ger det stora synfältet en hög grad av närvarokänsla  i den 

virtuella värld som presenteras. Föraren  interagerar med bilen på ett naturligt sätt, det vill säga via 

dess ratt, pedaler, spakar och instrumentering.  

För  att  bibehålla  inlevelsen  under  transport  är  den  virtuella  världen  också  representerad  i 

ambulansens skåp. Vägen visas på en skärm som är placerad  i den  lucka som förbinder skåpet med 

förarhytten, samtidigt som vägljud och vibrationer skapas med hjälp av ett portabelt  ljudsystem. På 

detta sätt kan personal i skåpet uppleva transporten på ett sätt som liknar verkliga förhållanden. 

Såväl  förarmiljö  som ambulanshytt är utrustade med kameror  som  filmar och  tar upp  ljud  från all 

aktivitet  under  hela  scenariot.  Kameror  är  även  utplacerade  i  patientmiljön  och  på  akutrummet. 

Tillsammans med  aktivitetsloggar  från bilsimulator och patientsimulator utgör de  ett underlag  för 

både snabbgenomgång och djupgående analys av genomförda scenarion. 

Patientsimulatorn är en avancerad docka som kan efterlikna grundläggande  fysiologiska  funktioner 

såsom  till exempel andning, hjärtverksamhet och pupillreflexer. Till  simulatorn hör en monitor där 

vårdande  personal  kan  se  aktuellt  blodtryck,  ekg,  hjärtfrekvens,  saturation,  etc.  Simuleringen  kan 

antingen styras automatiskt via färdiga program som simulerar tillståndsförändringar vid exempelvis 

en  hjärtinfarkt,  eller manuellt  från  ett  kontrollrum.  Från  kontrollrummet  är  det  även möjligt  att 

kommunicera  med  vårdande  personal,  och  på  sätt  simulera  verbal  patientkontakt.  

Patientsimulatorns tillstånd loggas kontinuerligt. 

Den virtuella körmiljön består av en väg i ett glesbebyggt landskap. Utryckningsscenariot börjar med 

att  föraren kör på denna väg tills  larmet kommer via radio. Föraren  får  instruktioner om att vända 

och köra i motsatt riktning för att komma fram till den bensinmack där patienten befinner sig. Väl på 

plats lämnar personalen bilsimulatorn för att gå till ambulansskåpet, hämta båren och ta med den till 

patientmiljön.  Efter  ilastning  går  föraren  tillbaka  till  bilsimulatorn  och  kör  vidare  mot  ett  tänkt 

sjukhus, medan vårdande personal sitter i skåpet med patienten. 

På  en  stor  projektionsyta  utanför  ambulansen  visas  en  film  med  landsvägstrafik  ur  ett 

vägkantsperspektiv,  med  tillhörande  ljud.  Härigenom  förstärks  illusionen  av  att  vara  i  autentisk 

utomhusmiljö  vid  ilastning  och  vård  innan  avfärd.  När  ambulansen  anländer  till  det  virtuella 

sjukhuset  och  det  är  dags  för  urlastning  visar  filmen  akutmottagningens  utsida  alternativt 

ambulansgaraget istället för vägkanten. 
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Figur 5. Högskolans bilsimulator används vid framkörning och transport 

 

Figur 6. Ambulansskåpet monitoreras och loggar skapas 

 

Figur 7. Olycksplatser arrangeras med enkel rekvisita 
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Figur 8. Autentiska miljöer och utrustning ger ökad inlevelse i övningen 

 

Figur 9. Loggar används för debriefing 

4.1.4 Genomförande	scenario	1	(medicinfall	‐	hjärtinfarkt)	
Utlarmningen från SOS Alarm skedde i körsimulatorn. Framkomst till en virtuell bensinmack. Teamet 

förflyttade sig till korridoren där rekvisita (ambulans,  lastbil, projicering) visualiserade  insatsplatsen. 

En  person  mötte  upp  och  visade  teamet  till  patientsimulatorn  där  gängse  behandling  inleddes. 

Därefter  skedde  förflyttning  av  patient  till  ambulansens  vårdutrymme  där  behandlingen  fortsatte 

under  transport. Framkomst  till hjärt‐IVA  simulerades och där avslutades  scenariot med urlastning 

och överrapportering till mottagande team. Tid på plats och för ilastning är representativ för den här 

typen av fall. Ut‐ och inkörning kan varieras. Sammanlagd tid för hela scenariot: 29 minuter, fördelat 

enligt följande: 

‐ utkörning: 4 min 

‐ på plats och ilastning: 6 min 

‐ vård i skåp innan avfärd: 7,5 min 

‐ inkörning: 5,5 min 

‐ avlastning och tid på hjärt‐IVA: 6 min 

4.1.5 Genomförande	scenario	2	(traumafall	–	påkörd	cyklist)	
Utlarmningen från SOS Alarm skedde i körsimulatorn. Framkomst till en virtuell uppbyggt olycksplats. 

Teamet  förflyttade  sig  till  korridoren  där  rekvisita  (ambulans,  lastbil,  projicering)  visualiserade 

insatsplatsen.  En  person  mötte  upp  och  visade  teamet  till  en  simulerad  cykelolycka. 

Patientsimulatorn  är  svårkontaktbar  och  blir  tämligen  omgående  medvetslös.  Efter  fixering  och 
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ilastning  av  patientsimulatorn  genomfördes  transport  till  akuten.  Behandling  och  övervakning 

genomförs under transport. Framkomst till akutmottagning där scenariot avslutas med urlastning och 

överrapportering  till mottagande  team.  Sammanlagd  tid  för  hela  scenariot:  27 minuter,  fördelat 

enligt följande: 

‐ Utkörning: 4 min 

‐ på plats och ilastning: 9 min 

‐ vård i skåp innan avfärd: 4 min 

‐ inkörning: 7 min 

‐ avlastning och tid på akutmottagningen: 3 min 

4.2 Analys	
Koncepttestet  visar  att  projektet  har  en  idé  till  teknisk  lösning  som  kan  integrera  all  teknik  som 

behövs  för  att  stödja  det  föreslagna  konceptet.  Vid  testet  framkom  även  att  den  deltagande 

ambulansbesättningen, som vid  tillfället var oinvigd  i projektet,  tyckte att övningen  fungerade bra. 

Särskilt positiv var man till de verklighetstrogna miljöerna och att projektet med enkla medel skapat 

en träningsmiljö som ger en stark känsla av inlevelse. Trafikljuden och filmen ansågs öka realismen. 

Ur  ett  praktiskt  och  tekniskt  perspektiv  är  det  viktigt  att  notera  flexibiliteten  i  konceptet.  Detta 

innebär  att man  i  ett  framtida  träningscenter, med  rätt  planlösning  och  infrastruktur,  kan  bygga 

många  olika  typer  av  scenarier  för  olika  användargrupper.  Exempelvis  antas  att  alla 

samhällsfunktioner  som  utövar  utryckningskörning  skulle  vara  betjänta  av  en  simulatormiljö  för 

träning, utbildning och certifiering. 

Stora  delar  av  konceptet  bygger  på  att  använda  autentisk  utrustning,  exempelvis  används  en 

ordinarie ambulans. Detta är intressant av flera skäl, dels ökar det inlevelsen och engagemanget, dels 

kan  vi  använda  ordinarie  arbetsmiljöer  som  träningsmiljö  vilket  kan  antas  förbättra 

kunskapsöverföringen  till  ordinarie  arbetsuppgifter.  Det  är  värt  att  detta  resonemang  även  är 

överförbart  till  teamarbete  och  kommunikation,  dvs.  vi  kan  förbättra  teamets  insats  över  alla 

processer  (jämför  Figur  1).  Dessutom  är  det  fördelaktigt  att  inte  bygga  upp  fasta 

träningsinstallationer  (till  exempel  en  ambulanshytt)  som  snabbt  kan  bli  utdaterade. Målet med 

konceptet är snarare att ha en flexibel infrastruktur som tillåter olika sorters övningar. 

Konceptet  lägger  stor  vikt  vid  debriefing  efter  övning.  I  enlighet  med  erfarenheterna  från 

omvärldsanalysen består en trolig övningssession av ett 15‐20 minuter långt scenario följt av 30 – 45 

minuter debriefing. Under  testet  loggades aktiviteten ur alla de aspekter  som diskuterats  tidigare, 

sammanfattat  i Figur 10. Baserat på erfarenheterna från koncepttestet bör ett debriefingverktyg ge 

stöd  för  integrerad  genomgång  av  scenariots  olika  aspekter,  dvs.  medicinska  aspekter  från 

patientsimulatorn;  teamaspekter  och  kommunikation  från  kamera  och  radioövervakning; 

omvårdnadsaspekter via kameraövervakning; samt körning och behandling  i hytt  från körsimulator 

och kameraövervakning. Den totala insatsen kan monitoreras via ett kontrollcenter (Figur 10) 
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Figur 10. Ett kontrollcenter ger en samlad överblick över övningen 

Under de övningar som observerats i Karlsborg har vi funnit en del belägg för att ett 

ambulansträningscenter med simulering kan fylla ett praktiskt träningsbehov. Eftersom den 

prehospitala processen är mycket informationstät ställs det höga krav på strukturerade 

träningsprocesser. Det blir mycket information för instruktören att hålla reda på och ett avancerat 

debriefingstöd är därför nödvändigt. Vi kan även utläsa att inkluderandet av hela vårdkedjan i 

träningen tillför ett värde då det ökar realismen och engagemanget samt tränar ytterligare aspekter 

av yrkesrollen, dvs. det vi identifierar som gränsytor. Observationer på plats i Karlsborg vittnar om att 

verklighetstrogenheten vid övningar försämras av abrupta slut på scenariot eller overkliga 

förflyttningar. Vi anser att detta kan avhjälpas genom att inkludera hela processen och alla dess olika 

aspekter i träningen. På så vis höjs träningskvaliteten ytterligare. 

5 Vision	ambulansträningscenter	
Visionen  om  ett  träningscenter  med  prehospital  inriktning  baseras  på  tre  sammanstrålande 

förutsättningar: 

‐ Tillgång  till  fullskaliga  träningscentra  är mycket  begränsad  i  Västra  Götaland  och  Sverige. 

Speciellt  saknas  träningscentra  med  prehospital  inriktning  och  profilerad 

”blåljusförarutbildning”. 

‐ Uppbyggnad  av  ett  träningscentrum  kräver  tillgång  till  avancerad  simuleringskompetens 

kombinerad med medicinsk kompetens som i vår vision säkerställs genom samarbete mellan 

ambulansorganisationen Skaraborg, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och prehospital 

utbilningskompetens vid Högskolan Borås. 

‐ Tillgång  till  lämpade  lokaler  som  kan  nyinredas  efter  planerad  verksamhets  behov  finns 

tillgängligt upp till 5000 kvadratmeter. 
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5.1 Funktion	och	innehåll	
Vår vision är ett träningscentrum med tillräckliga utrymmen för scenarier, föreläsning, debriefing och 

forskning  som är  inrymt på ca 1000 kvadratmeter  i anslutning  till ambulansstationen  i Skövde och 

utrustat  för  att  träna  en  komplett  vårdkedja.  All  aktivitet  dokumenteras  fullständigt  via  film, 

ljudupptagning, simuleringsdockor och loggning av utförda insatser. Ett träningscenter uppbyggt med 

”mixed reality” skapar verklighetstrogna miljöer och scenarier, kan erbjuda högkvalitativ utbildning. 

Vår  vision  är  att  kunna  träna  och  kompetenssäkra  alla  led  i  uppdragsförloppet  (Figur  11),  från 

utlarmning och  framkörning, via  insats på hämtningsplatsen och under  intransport  till överlämning 

till mottagande  enhet.   Mer  i  detalj  ska  i  träningsanläggningen  bland  annat  följande  kunna  övas 

realistiskt:                                                                                   

‐ Kommunikation: statusrapportering, Rakel, telefon etc. 

‐ Säker utryckningskörning i körsimulator: verklighetsanpassade trafikmiljöer. 

‐ Medicinskt omhändertagande och omvårdnad på upphämtningsplatsen: patientsimulatorer, 

statister. 

‐ Intransport med medicinskt omhändertagande och omvårdnad i ambulansens vårdutrymme. 

‐ Överlämning : övertagande på akutmottagning eller motsvarande 

Dokumentationstekniken för  ljud, bild, mätvärden med mera ska vara av hög kvalitet så att effektiv 

strukturerad uppföljning av träningsscenarierna underlättas.  

Träningsanläggningen ska kunna erbjuda olika varianter av utbildningar anpassade till nedan nämnda 

målgruppers behov. Från att träna och kompetenssäkra ambulanssjukvårdens hela uppdragsförlopp 

planeras teamträning och olika varianter av ”konceptutbildningar”, till exempel: A‐HLR, AMLS, PHTLS.  

Inom Ambulanssjukvården är behovet av att  i simulatormiljö säkert kunna träna utryckningskörning 

(med samtidig ”radiokommunikation”) mycket stort. Detta behov finns också inom övriga så kallade 

blå‐ljusorganisationer.  

 

Figur 11. Alla aspekter av hela uppdragsförloppet samtränas 



Förstudierapport Ambulansträningscenter Västra Götaland 

23 
 

Träningscentrat  ska ha  en  flexibel uppbyggnad  som  tillåter uppbyggnad  av olika övningsscenarier. 

Konkret  innebär det att vi  inomhus kan:  (1) Teamet  inleder  träningssessionen med  framkörning  till 

olycksplats. Detta sker i en riktig ambulans uppkopplad mot en virtuell värld. Säkra förarövningar kan 

geniomföras  i simulerade miljöer.  (2) Framkomst  till olycksplats/upphämtningsplats som kan  riggas 

på  olika  sätt med  enkel  rekvisita.  (3)    Då  insatser  på  plats  slutförts  flytta  simuleringsdockan  till 

befintligt  ambulansens  vårdutrymme  för  åtgärder  under  transport  till  akutmottagning.  (4) 

Akutmottagningen  (kopia  av  en  verklig  mottagning)  planeras  vid  större  övningar  eller 

akutmottagningsövningar  bemannas  av  akutmottagningspersonal.  Videoupptagning  av  hela 

händelseförlopp medger också parallellutbildning av deltagare som  inte är aktiva under en specifik 

övning. Åskådarläktare och videofilm till föreläsningssal gör det möjligt för samtliga deltagare att vara 

delaktiga under övningen och efterföljande debriefing. Varje aktiv övning i scenario beräknas ta 15 – 

40 minuter och efterföljas av detaljerad genomgång av  insatser genom gemensam genomgång av 

loggar och dokumentation. Planlösningen ska även göra det möjligt att låta grupper öva parallellt för 

att effektivisera processen. 

5.2 Målgrupper	
Ambulansträningscentret  har  flera målgrupper. Olika  professioner  inom  sjukvården  har  behov  av 

medicinsk simulering, utbildning och kvalitetssäkring: 

‐ Ambulanspersonal: från Skaraborg men också från övriga Västra Götaland och kanske andra 

närliggande ambulansverksamheter. 

‐ Sjukvårdspersonal: team från sjukhusens akutavdelningar, Vårdcentraler m.fl.  

‐ Vårdpersonal  under  utbildning  (läkare,  sjuksköterskor  m.fl.  i  såväl  grund‐  som 

specialistutbildning). 

Som  redan  nämnts  har  Polisen  och  Räddningstjänsten,  ett med  Ambulansen,  delat  behov  av  att 

simulatorträna  utryckningskörning.  Alla  tre  organisationerna  har  också  behov  av  att  samträna 

insatser vid större olyckshändelser. Inte minst skulle strategi,  ledning och samverkan kunna tränas  i 

anläggningen.  

En  tredje  målgrupp  är  forskarvärlden.  Ett  träningscenter  för  prehospital  sjukvård  öppnar  unika 

möjligheter för forskning och utvecklingsarbete. Här kan forskning bedrivas t e x angående: 

‐ Fordon ‐  Förarmiljö – Vårdutrymme 

‐ Säker utryckningskörning 

‐ Sjukvårdsmateriel 

‐ Kommunikationsutrustning 

‐ Arbetssätt – medicinsk omhändertagande / omvårdnad  

‐ Teamarbete 

‐ Ledning – samverkan 

‐ Pedagogiska modeller 

‐ Tekniskt stöd  

Det finns en rad gränsöverskridande forskningsfrågor som kan studeras i ett simuleringscenter av 

föreslaget snitt. Några exempel är: teknik och metoder för simulatorträning; metodutveckling inom 

hälso‐ och sjukvård; användbarhetsforskning av avancerade system i autentiska miljöer. 
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