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❙ ❙ Den »mänskliga faktorn« ligger bakom att det görs ett an-
tal misstag varje dag inom sjukvården. Vår strävan måste vara
att minska frekvensen av dessa och att begränsa eventuella
skadeverkningar så mycket som möjligt. 

Registrering och analys av mänskliga felhandlingar
Ett sätt att undvika misstag och skador är att bättre förstå den
mänskliga naturen, att identifiera och sedan förstärka de sva-
ga länkar som finns inom varje organisation. Kognitiv forsk-
ning om mänskliga felhandlingar är en vetenskap där man frå-
gar sig om det finns generella psykologiska mekanismer som
gör att en människa handlar irrationellt under givna omstän-
digheter. Man försöker förstå bakgrunden till att misstag be-
gås, en praxis som kan tillämpas också inom vården [1, 2]. 

Man bör fråga sig om det i arbetsorganisationen finns nå-
got som gör det möjligt att den som effektuerar ett vårdpro-
gram kan utsättas för stor risk att handla fel? Inom flyget och
t ex kärnkraftsindustrin med sina högt ställda säkerhetskrav
har man i utbildning och organisation bättre tagit tillvara kun-
skaper om förebyggande riskhantering. Inom flygvapnet re-
gistrerar man misstag på ett sätt som gör det möjligt att bättre
förhindra att misstagen upprepas. 

Även om verksamhet inom flygvapnet i många avseenden
skiljer sig från de mångfasetterade aktiviteterna i vården är
det sannolikt att vi kan lära av flygvapnet. Den mänskliga fak-
torn är densamma. Det finns också ett starkt ökat intresse
inom medicinsk verksamhet för förebyggande riskhantering;
både British Medical Journal [3] och Läkartidningen [4] har
haft temanummer om detta.  

Det finns anledning att tro att förbättringar i utbildning och
organisation, förebyggande riskhantering, skyddande sy-
stem, barriärer och bättre säkerhetslösningar kan minska la-
tenta fel och brister och ge en bättre patientsäkerhet inom
sjukvården.

Utbildning med hjälp av simulering
En annan väg att göra vården säkrare och utbildningen mer ef-
fektiv är att utnyttja den tekniska utvecklingen för att ge bätt-
re träning och erfarenhet åt personer i sjukvårdande yrken. Di-
gital teknik gör det möjligt att modellera och simulera kom-
plexa situationer och skeenden. Detta används inom försvars-
makten och industrin och kan både minska utgifter och öka

säkerhet. Inom sjukvården kan simuleringsmodeller använ-
das bl a för :

– Simulatorträning av nybörjare för att få en basal manuell
färdighet t ex inom kirurgi. 

– Ackreditering i samband med vidareutbildning och för
återkommande kontroll av färdigheten hos en specialistut-
bildad läkare. 

– Träning i att klara upp ovanliga och komplexa situationer
som man träffar på i låg frekvens i verkligheten. En erfa-
renhet från simulatorövningar kan göra läkaren bättre rus-
tad att möta dessa situationer när de uppträder.

– Att ge elever under grundutbildning en upplevelse av hur
det är att vara operatör vid t ex en ortopedisk operation el-
ler som intensivvårdsläkare behandla en svårt sjuk patient.

Studentavdelning med simulator
Vid Hälsouniversitetet i Linköping finns en avdelning som
under överinseende av en ortoped sköts av studenterna. Man
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får gå rond och sköta avdelningens patienter, som huvudsak-
ligen har collumfrakturer. Till denna avdelning har nu inköpts
en simulator för operation av en odislokerad medial collum-
fraktur. Denna simulator är utrustad med haptisk feedback,
och man känner motstånd när man borrar i femur. I modellen
borrar man in två ledare och borrar sedan upp för spikarna
som införs. Man kan utvärdera parallellitet och avstånd mel-
lan spikarna, avstånd till brosk–bengräns, avstånd till inre
kurvaturen av corticalis och operationstid. Modellen kan ock-
så sätta poäng på prestationen och visa de ideala lägena på spi-
karna. Studenterna kan nu, förutom att sköta patienterna på
avdelningen, få operera i simulatorn och på detta sätt få en re-
alistisk uppfattning om hur det är att arbeta i en ortopedisk
verksamhet.

Simuleringsmodeller kan vidare användas vid rehabilite-
ring av slaganfallspatienter och vid behandling av individer
med invalidiserande fobier. Ett rehabiliteringsteam kan i en
simulator uppleva t ex en hemianopsi och bättre förstå patien-
tens rent praktiska svårigheter. Man kan också tänka sig att
använda simulatormodeller för att optimera både patientflö-
den och personalbemanning vid omstruktureringar i vården,
liksom för träning av sjukvård i katastrofsituationer. 

Det börjar komma kommersiellt tillgängliga »virtual reali-
ty«-simuleringsmodeller som är realistiska för träning av bl a
kirurger, ortopeder och anestesiologer. Några exempel finns
på följande hemsidor: 

http://iregt1.iai.fzk.de/
http://www.melerit.se/
http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mcenk/medical/,
http://www.immersion.com/medical/products.html

Dessa simulatorer finns ofta utrustade med haptisk feed-
back, dvs kraftåterkoppling, vilket gör att övningen i simula-
torn blir mer realistisk. När man i övningssituationen i simu-
latorn gör ett endoskopiskt ingrepp gör denna kraftåterkopp-
ling att det känns hårt när instrumenten kommer emot ben.
Man kan också känna att ytan är slät, dvs man får en taktil
feedback.

Man har diskuterat de eventuella risker som kan finnas
med simulatorträning. Det är viktigt att komma ihåg att simu-
latorn aldrig till 100 procent kan efterlikna verkligheten. Att

prestera bra i simulatorn kan invagga läkaren/kirurgen i falsk
säkerhet.

Nationell förening
I Sverige finns det en nationell förening som kallas 

MOSIS (Modellering och Simulering i Sverige, se hemsida
http://www.mosis.a.se/). I denna finns flera utskott i bl a in-
teraktiv visuell simulering, domänhantering och kommunika-
tionssimulering. Föreningen startade 1999 ett utskott som
kallas MSHS (Modellering och Simulering inom Hälso- och
Sjukvården, se hemsida http://www.mosis.a.se/Sjukv.htm).
Utbyte av kunskaper inom MOSIS bör kunna hjälpa till att
skapa simuleringsmodeller som kan användas inom olika om-
råden, bl a sjukvården. 

MSHS har varje år ett »virtual reality«-forum, där model-
ler presenteras och diskuteras. Vid det senaste av dessa, som
hölls på S:t Görans sjukhus, presenterades tillämpningar av
»virtual reality«-simuleringar vid bl a rehabilitering av
slaganfallspatienter samt vid utbildning av ortopeder, kirur-
ger och anestesiologer. Nästa forum kommer att hållas i Gö-
teborg i oktober.
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