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Bakgrunn:

• Etikk er et vanskelig område for 
sykepleiestudenter å forstå og anvende.

• Simulering har vist seg å være en velegnet 
metode til å lære sykepleieprosedyrer og 
handlinger.

• Vi ønsket å undersøke hvordan 
simulering kunne være en egnet 
læringsstrategi for å tilegne seg etisk 
kompetanse.

• Forskningsspørsmålet ble: Hvordan kan 
sykepleiestudenter utvikle etiske 
kompetanse gjennom simulering?







1. Studentene fikk erfaringer gjennom 
både deltagelse og observasjon i 
simuleringsøvelser

«Å prøve å fordype oss i de forskjellige 
rollene gir oss unike opplevelser»

«Det gir deg en ekte opplevelse å reflektere 
over senere»

«Vi bruker både øyne og ører; vi får alt!»

Funn



2. Den felles erfaringen var et godt 
utgangspunkt for guidet refleksjon over 
etisk og taus kunnskap

«Vi lærte mye ved å lytte til hverandres 
synspunkter, tolkninger og forslag til 
løsninger»

«Det åpnet på en måte horisonten din for å 
lytte til alle de andres perspektiver og 
tolkninger - det er lett å tenke på en 
begrenset måte når du er alene».

"Du vil ta med deg alle disse refleksjonene 
inn i klinisk praksis, og de vil bli som en 
"bank" å høste fra når du plutselig befinner 
deg i lignende situasjoner i det virkelige liv"

Funn



3. Den tilegnede erfaringen ledet til 
kunnskap som kan overføres til lignende 
situasjoner i klinisk praksis

«Hvis du ikke hadde hatt erfaring med 
simulering, hadde det vært mye vanskeligere 
å vite hvordan man presterer og navigerer i 
situasjoner med personer og pårørende»

«Jeg følte meg mer trygg på lignende 
situasjoner i praksis senere, fordi jeg visste at 
jeg hadde vært med på dette før, med 
medstudenter og et publikum, og det ga meg 
en følelse av å mestre»

«Jeg innså at det ikke akkurat var mine 
standarder som skulle styre, men balansen 
mellom sikkerhet og pasientens autonomi»

Funn



Konklusjon

• Simulering er en god metode for 
å lære etisk refleksjon i sykepleie

• Gjennom simuleringsøvelsene 
tilegnet studentene seg en 
forberedthet som hjalp dem til å 
gjenkjenne og dermed ble mer 
bevisst til å yte personsentrert 
omsorg



Gevinst for læring

• Ved å fokusere på kritisk tenkning 
allerede tidlig i sykepleiestudiet 
oppøver studentene gradvis evnen 
til etisk bevissthet, og kan 
videreutvikle den gjennom de ulike 
praksisene i studiet

• Simulering gir øvelse og ferdigheter 
i relasjonsbygging som fremmer en 
etisk framferd i sykepleie



Spørsmål?
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