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Ágrip 

Bakgrunnur: Hátækni herminám er fremur nýleg kennsluaðferð í heilbrigðisvísindum. Vinsældir þess 

hafa farið hratt vaxandi og almennt virðist mikil ánægja vera með þessa kennsluaðferð. Þekking og 

færni á bráðaviðbrögðum verður sífellt stærra hlutverk í starfi hjúkrunarfræðinga og mikilvægt að þeir 

kunni að bregðast rétt við. Herminám gefur nemendum tækifæri til þess að læra og efla færni sína í 

öruggu umhverfi. Þrátt fyrir mikla aukningu í notkun hermináms við kennslu eru mörgum spurningum 

enn ósvaraðar, m.a. um ávinning hermináms.  

Tilgangur: Kanna reynslu fjórða árs hjúkrunarfræðinema við Háskóla Íslands af þátttöku í herminámi. 

Leitast var við að skoða hvort hjúkrunarfræðinemar telji herminám gagnlegan undirbúning fyrir 

raunverulegar aðstæður og hvort þátttaka í herminámi myndi auka þekkingu í bráðahjúkrun.  

Aðferð: Megindleg rannsókn þar sem stuðst var við hálfstaðlað tilraunasnið, eins hóps fyrir-eftir snið. 

Spurningalisti var lagður fyrir fjórða árs hjúkrunarfræðinema sem skráðir voru í námskeiðið Bráða- og 

gjörgæsluhjúkrun fyrir og eftir þátttöku í herminámi. Svarhlutfall var 95% (n=77).  

Niðurstöður: Alls 97% (n=74) þátttakenda töldu reynslu sína af herminámi góða og 99% (n=75) voru 

sammála því að herminám væri gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður. Eftir þátttöku í 

herminámi voru 60% (n=46) þátttakenda sammála því að þekking þeirra í bráðahjúkrun væri góð. Það 

er aukning um 9% frá því áður en herminám hófst. Allir þátttakendur voru sammála því að hafa lært 

mikið í hermináminu sem muni gagnast þeim í klínísku starfi. Einnig voru allir sammála því að 

herminám hafi aukið færni sína í bráðaviðbrögðum.  

Ályktanir: Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þær ályktanir að herminám sé gagnleg 

kennsluaðferð sem nemendur kunna vel að meta. Herminám virðist jafnframt undirbúa þátttakendur 

vel fyrir raunverulegar aðstæður. Þörf er á áframhaldandi rannsóknum um ávinning hermináms í 

heilbrigðisvísindum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Herminám, hátækni herminám, hjúkrunarfræði, bráðahjúkrun, heilbrigðisvísindi, 

kennsluaðferð, hjúkrunarfræðinám.  
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Abstract 

Background: High-fidelity simulation is a relatively recent teaching method in health science 

education. Its popularity has grown rapidly and students seem to like this new form of education. 

Emergency care and acute responses are becoming a bigger part of the nursing job and therefore 

important that nurses have the knowledge to respond correctly. High-fidelity simulation gives students 

opportunities to learn and develop their skills in a safe environment. Despite the increase in the use of 

this teaching method there are still unanswered questions about its effectiveness. 

Aim: The aim of this study was to review the experience that fourth year nursing students at the 

University of Iceland had after participating in high-fidelity simulation. Efforts were made to find out 

whether they considered simulation a useful preparation for real circumstances and whether 

participation would increase their knowledge of emergency care. 

Review methods: Quantitative study and the research method was a quasi-experimental design. 

Data was obtained with a questionnaire before and after students participated in high-fidelity 

simulation. The responce rate was 95% (n=77).   

Results: The results showed that 97% (n=74) participants felt their experience of simulation was good 

and 99% (n=75) agreed that simulation was a useful preparation for real situations. After simulation, 

60% (n=46) agreed that their knowledge in emergency nursing was good. That is an increase of 9% 

since before simulation. All participants agreed that simulation had increased their skills in acute 

responses.  

Conclusion: Based on the results of the study it can be concluded that simulation is a useful teaching 

method that students enjoy and appreciate. Simulation seems to prepare students for real situations. 

Further research on the benefits of high-fidelity simulation in health science is required.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Simulation, high-fidelity simulation, nursing, emergency nursing, health sciences, teaching 

method, nursing education.  
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Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinanda okkar honum Þorsteini Jónssyni fyrir frábæra leiðsögn, 

stuðning og hvatningu við skrif á þessu verkefni. Einnig viljum við þakka honum fyrir þá uppbyggilegu 

gagnrýni sem hann veitti okkur. Sérstakar þakkir fá samnemendur okkar og þátttakendur 

rannsóknarinnar. Höfundar vilja einnig þakka fjölskyldumeðlimum fyrir endalausa aðstoð og þolinmæði 

síðustu mánuði. Án þeirra hefði ekki verið hægt að gera þetta verkefni. 
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1 Inngangur 
Hátækni herminám er fremur nýleg kennsluaðferð í heilbrigðisvísindum. Vinsældir þess hafa farið hratt 

vaxandi og almennt virðist mikil ánægja með þetta kennsluform. Í herminámi er leitast við að líkja eftir 

raunverulegum aðstæðum þar sem umhverfið og sýndarsjúklingar gegna mikilvægu hlutverki. 

Herminám leitast við að kenna, þjálfa og skapa aðstæður þar sem nemendur geta æft sig og undirbúið 

fyrir klínísk störf (Gaba, 2004). Þróun hátækni hermináms hófst seint á sjöunda áratugnum og síðan 

þá hafa orðið miklar tækniframarir sem stöðugt eru í þróun. Í dag er hátækni herminám notað við 

kennslu háskóla og heilbrigðisstofnana um allan heim (Good, 2003).  

Hjúkrunarfræðinám stendur frammi fyrir mörgum áskorunum. Miklar framfarir hafa orðið í 

heilbrigðisvísindum sem meðal annars hafa leitt af sér hærri lífaldur sjúklinga. Aukin áhersla 

stjórnvalda á bætta heimahjúkrun og styttri legutíma á sjúkrahúsum veldur því að sjúklingar eru lengur 

heima. Þeir sjúklingar sem leggjast inn á sjúkrahús eru orðnir veikari og með fjölþættari vandamál en 

áður. Störf hjúkrunarfræðinga verða sífellt flóknari og aukin krafa er gerð um færni við klínískt mat og 

ákvarðanatöku (Lasater, 2007). Herminám gefur nemendum tækifæri til þess að þróa kunnáttu sína og 

færni í öruggu umhverfi undir stjórn leiðbeinanda og þar með undirbúa sig fyrir raunverulegar 

aðstæður. Lærdómurinn sem nemendur draga af upplifun og reynslu virðist vega sífellt meira. 

Vísbendingar eru um það að nemendum gangi betur að tengja saman fræðilegan skilning og klínískan 

raunveruleika eftir þátttöku í herminámi (Brannan, White og Bezanson, 2008).  

Rannsóknarniðurstöður síðustu ára á sviði hermináms hafa sýnt fram á ánægju nemenda af 

kennsluaðferðinni. Reynsla þeirra reynist að mestu góð og herminámið virðist auðvelda nemendum að 

tileinka sér nýja þekkingu og færni (Foronda, Liu og Bauman, 2013). Þrátt fyrir það er þörf á 

áframhaldandi rannsóknum um gagnsemi hermináms og tengsl við bætt öryggi sjúklinga. 

Í nóvember 2016 var nýtt færnisetur opnað við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands en hátækni 

herminám hefur verið notað við skólann frá árinu 2008. Nýja færnisetrið er tvöfalt stærra en það sem 

áður var og þar má finna fullkominn tæknibúnað, tölvustýrða sýndarsjúklinga og fjölda hlutherma. 

Þessi nýja aðstaða gefur kost á fjölbreyttum og nútímalegum kennsluaðferðum sem endurspegla 

nýjustu þekkingu á sviði kennslu. Í stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 2011-2020 stendur að 

hjúkrunarfræðinám skuli þróa þekkingu og klíníska færni nemenda og endurspegla nýjustu þekkingu á 

hverjum tíma (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Vakti þetta áhuga höfunda á að kanna 

reynslu hjúkrunarfræðinema af herminámi sem kennsluaðferð og hvort hún reynist gagnleg.  

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Hver er reynsla hjúkrunarfræðinema af herminámi?  

2. Telja hjúkrunarfræðinemar herminám gagnlegan undirbúning fyrir raunverulegar 
aðstæður? 

3. Meta hjúkrunarfræðinemar sig færari í bráðahjúkrun eftir þátttöku í herminámi? 
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Hátækni herminám 
Herminám er kennsluaðferð sem notuð er til að líkja eftir raunverulegum atburðum eða aðstæðum. Í 

hátækni herminámi er notast við sýndarsjúkling sem er lífeðlisfræðilega nákvæmur og getur líkt eftir 

þekktum lífeðlisfræðilegum breytingum. Sýndarsjúklingurinn getur átt samskipti við nemendur í 

gegnum leiðbeinanda (Gaba, 2004). Þegar fjallað verður um herminám í þessu verkefni verður átt við 

hátækni herminám með tölvustýrðum sýndarsjúklingi.  

Herminám hefur lengi verið notað í öðrum starfsgreinum. Herminám er vel þekkt í hernum, hjá 

flugfélögum, við kjarnorkuframleiðslu og öðrum atvinnugreinum. Þessar atvinnugreinar eiga það 

sameiginlegt með heilbrigðisþjónustunni að vera áhættusamar og flóknar starfsgreinar þar sem krafist 

er áreiðanleika og hámarks öryggis (Gaba, 2004).  Síðustu 30 ár hefur herminám verið að ryðja sér til 

rúms sem kennsluaðferð í heilbrigðisvísindum og áhuginn meðal nemenda og kennara fer sívaxandi. 

Herminám hefur verið notað í þeim tilgangi að reyna efla öryggi og umönnun sjúklinga. Meginhlutverk 

hermináms er að kenna, þjálfa og skapa aðstæður þar sem einstaklingar geta æft sig og undirbúið fyrir 

klínísk störf. Herminám nýtist ekki eingöngu nemendum heldur líka við símenntun starfsfólks. Einnig er 

herminám talin góð leið til að meta frammistöðu og hæfni einstaklinga og hópa (Gaba, 2004). 

2.2 Saga sýndarsjúklinga 
Þó nokkrar gerðir af sýndarsjúklingum hafa verið framleiddar í gegnum tíðina. Hver og einn þeirra 

hefur sett sinn svip á sögu og þróun hermináms. Í upphafi sjöunda áratugarins kom dúkkan Resusci 

Anne fram á sjónarsviðið en hún var notuð til æfinga í endurlífgun. Resusci Anne var ekki tölvustýrð 

en framlag hennar leiddi til frekari umræðu um þau fjölmörgu tækifæri og kosti sem herminám hefur 

upp á að bjóða. Skömmu seinna gaf Háskóli í Suður Kaliforníu út fyrsta tölvustýrða sýndarsjúklinginn 

og markaði hann upphaf nútíma hermináms í heilbrigðisvísindum (Bradley, 2006). Hann var kallaður 

Sim One og bjó yfir mörgum hátækni eiginleikum (Abrahamson, Denson og Wolf, 1969). Sim One var 

raunverulegur í ásýnd og líkti eftir manneskju. Abrahamson og félagar (1969) rannsökuðu áhrif Sim 

One við kennslu nemenda í svæfingalækningum í barkaþræðingu. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

íhuga ætti notkun sýndarsjúklinga og hermináms í kennslu og þjálfun framtíðar heilbrigðisstarfsmanna, 

ekki aðeins lækna heldur líka annarra starfsstétta. 

Við rannsóknina töldu þeir kosti hermináms tvíþætta. Í fyrsta lagi voru læknar fljótari að öðlast færni 

í barkaþræðingu, þurftu færri daga í þjálfun og var það tímasparnaður fyrir bæði kennara og 

nemendur. Í öðru lagi þurftu þeir færri æfinga aðgerðir á skurðstofum til að öðlast viðeigandi færni og 

þar með var öryggi sjúklings ekki eins oft ógnað (Abrahamson o.fl., 1969). Sim One fékk þó ekki þá 

viðurkenningu sem vonast var eftir þrátt fyrir að hafa þótt efnilegur í fyrstu og aðeins var framleitt eitt 

eintak. Á þessum tíma var erfitt að viðurkenna og taka upp nýja kennsluhætti og einnig var 

kostnaðurinn á bakvið þróunina mikill (Bradley, 2006). Talið er að upphafsmenn Sim One hafi verið á 

undan sinni samtíð og þess vegna hafi eftirspurnin ekki orðið meiri en raun bar vitni (Cooper og 

Taqueti, 2008). 
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Árið 1968 kom dúkka af nafni Harvey fram á sjónarsviðið. Harvey var dúkka í fullri stærð sem gat 

líkt eftir 27 hjartasjúkdómum. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun Harvey við kennslu. 

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að þeir sem fengu þjálfun með dúkkunni stóðu sig 

marktækt betur í líkamsmati en þeir sem fengu aðeins þjálfun á raunverulegum sjúklingum (Cooper og 

Taqueti, 2008). Harvey hefur lengi verið notaður í kennslu í heilbrigðisvísindum og við endurmenntun 

heilbrigðisstarfsfólks (Cooper og Taqueti, 2008). 

Á níunda áratugnum jókst áhuginn á hátækni herminámi. Stanford Háskólinn og Háskólinn í Flórída 

tóku upp þráðinn og þróuðu sitthvora hátæknidúkkuna. Standford Háskólinn, undir forystu David 

Gaba, þróaði alhliða dúkku til notkunar við kennslu í svæfingum. Sú dúkka fékk nafnið CASE 

(Comprehensive Anaesthesia Simulation Environment). CASE var þróuð með það í huga að auka 

öryggi sjúklinga með því að kanna frammistöðu lækna við svæfingar. Í framhaldinu þróaðist 

þjálfunaráætlunin ACRM (Anesthesia Crisis Resource Manegment) (Cooper og Taqueti, 2008). Í 

Háskólanum í Flórída voru það Michael Good og JS Gravenstein sem þróuðu GAS (Gainesville 

Anaesthesia Simulator). Tilgangur GAS var að kenna deildarlæknum í svæfingalæknisfræði 

undirstöðuatriði klínískrar færni í tengslum við svæfingar (Cooper og Taqueti, 2008). Segja má að 

koma GAS og CASE á markaðinn hafi stuðlað að þeirri framþróun sem orðið hefur í herminámi 

nútímans. Þessir sýndarsjúklingar hafa síðan orðið miðpunkturinn í þróun og skilningi hermináms og 

þessa náms sem þar fer fram (Bradley, 2006). 

Segja má að þróun hátækni hermináms hafi byrjað seint á sjöunda áratugnum og hafi tekið miklum 

framförum seint á níunda og í byrjun tíunda áratugarins. Miklar tækniframfarir hafa átt sér stað við 

þróun sýndarsjúklinga í gegnum tíðina og er hún enn í stöðugri þróun. Bæði klínískir og verkfræðilegir 

eiginleikar sýndarsjúklinganna eru stöðugt að þróast til hins betra. Í dag eru þó nokkur herminámskerfi 

framleidd og standa heilbrigðisvísindanemum til boða um allan heim. Sýndarsjúklingarnir eru til í öllum 

stærðum og gerðum og geta líkt eftir nánast hvaða ástandi sem er (Nehring, 2008). Þriðjungur skóla í 

Bandaríkjunum notast við hátækni herminám við kennslu heilbrigðisvísindanema sem og hundruðir 

heilbrigðisstofnanna og háskóla um allan heim (Good, 2003).  

2.3 Herminám sem kennsluaðferð 
Hjúkrunarfræðinám stendur frammi fyrir mörgum áskorunum. Skortur á hjúkrunarfræðingum á 

heimsvísu ásamt áherslu stjórnvalda á styttri legutíma sjúklinga hefur leitt af sér aukna eftirspurn eftir 

námstækifærum í klínísku starfsnámi. Þessar áskoranir ýta undir að íhuga þurfi nýjar kennsluaðferðir 

til að undirbúa nemendur sem best fyrir klínísk störf. Auk þess verða störf hjúkrunarfræðinga sífellt 

flóknari og meiri krafa er gerð um aukna færni við klínískt mat og ákvarðanatöku. Með aukinni 

hátækniþróun hefur tekist að skapa sýndarveruleika sem líkir eftir raunverulegum aðstæðum og býður 

það upp á nýtt samhengi lærdóms í námi heilbrigðisvísinda (Lasater, 2007).  

Fyrirlestrar hafa verið og eru enn í dag algengasta kennsluformið í heilbrigðisvísindum. Þetta er 

raunin þrátt fyrir að rannsóknir bendi til þess að lærdómur í gegnum upplifanir og reynslu gagnist 

nemendum betur þegar kemur að því að tengja saman fræðilegan skilning og klínískan raunveruleika. 

Fyrirlestrar einir og sér veita ekki þessa raunverulegu reynslu og þess vegna fara nemendur í klínískt 

starfsnám á stofnanir. Reynsla nemenda getur verið misjöfn úr slíku starfsnámi og ekki fá allir jöfn 
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tækifæri meðan á klínískri kennslu stendur. Notkun hermináms í kennslu nemenda getur að einhverju 

leyti bætt upp fyrir skort á klínískum námstækifærum á raunverulegum vettvangi. Herminám býður upp 

á tækifæri fyrir nemendur til að taka þátt í klínískri ákvarðanatöku, meðferð sjúklings og sjá útkomu 

veittrar meðferðar (Brannan o.fl., 2008).  

Benner (2001) telur að góð undirstaða á fræðilegri þekkingu sé nauðsynleg svo að 

hjúkrunarfræðingar geti þróað og stutt við klíníska hæfni sína á sem bestan hátt. Það er svo hlutverk 

kennara að skapa umhverfi sem styður best við samþættingu fræða og klínskrar reynslu. Fyrst þá 

munu hjúkrunarfræðingar öðlast viðeigandi hæfni. 

Bent hefur verið á að nemendur læri mest á því að fá að vera þátttakendur (e. active learning). Í 

herminámi eru nemendur virkir þátttakendur í námi sem miðar að því að þjálfa þá í að bregðast við 

flóknum tilfellum. Þjálfunin gefur nemendum tækifæri á að fylgjast með lífeðlisfræðilegum breytingum 

hjá sjúklingnum ásamt möguleikanum á að æfa samskipti við sjúklinginn og samnemendur. Einnig 

geta nemendur æft sig í að meta ástand sjúklings, skipuleggja meðferð hans og bregðast við veittri 

meðferð (Jeffries, 2005). 

2.3.1 Þróun hæfni 
Herminám býður upp á tækifæri til að þróa með sér margskonar hæfni. Þessum hæfniþáttum er oft 

skipt upp í verklega- og mannlega hæfni. Verkleguþættirnir (e. technical skills) eru til dæmis hæfni í 

endurlífgun,  uppsetning þvagleggja, blóðprufutaka, uppsetning æðaleggja, lungnahlustun, líkamsmat 

og margt fleira (Motola, Devine, Chung, Sullivan og Issenberg, 2013; Sanford, 2010). Mannlegir þættir 

(e. non-technical skills) taka til vitsmunalegra- og félagslegra þátta. Þar má helst nefna samskipti, 

samvinnu, forystu og ákvarðanatöku. Mannlegi þátturinn felur í sér þá hæfni að geta unnið í teymi, 

viðhafa skýr samskipti, geta lesið í og skilið aðstæður (e. situational awareness) og tekið upplýstar 

ákvarðanir í þeim aðstæðum sem upp koma. Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að mistök í 

heilbrigðisþjónustu eiga sér oftast stað vegna misbresta í tengslum við þessa mannlegu þætti. Örugg 

og skilvirk vinnubrögð nemenda þróast smám saman með samhæfingu verklegra og mannlegra 

hæfniþátta (Lewis, Strachan og Smith, 2012). 

Nemendur þurfa að þróa með sér þann hæfileika að beita gagnrýnni hugsun í klínískum 

aðstæðum. Gagnrýnin hugsun er það rökhugsunarferli sem fer í gang á klínískum vettvangi, það að 

vega og meta ástand sjúklinga út frá fræðilegri þekkingu og bregðast við á viðeigandi hátt (Tanner, 

2006).  Þetta á við í allri umönnun sjúklinga til dæmis hvenær þarf sjúklingur aukið eftirlit, hvernig skal 

bregðast við ef sjúklingi versnar skyndilega, hvernig er best að skipta á sári, hvaða verkjameðferð 

hentar best og svo framvegis (Horan, 2009). Reynsla er nauðsynleg til þess að nemendur þrói með 

sér klíníska rökhugsun. Þegar bráðatilvik koma upp í klínísku starfsnámi hjúkrunarfræðinema er þeim í 

flestum tilvikum ýtt til hliðar og fá ekki að taka þátt. Herminám getur verið mikilvægur þáttur í að þjálfa 

nemendur að bregðast rétt við bráðum aðstæðum. Þar fá nemendur þjálfun í lausnamiðaðri og 

gagnrýnni hugsun í öruggu umhverfi undir leiðsögn kennara. Í slíku umhverfi geta nemendur öðlast 

aukið sjálfstraust sem á þátt í því að efla klíníska dómgreind þeirra (Horan, 2009). 

Mikilvægi hermináms í heilbrigðisvísindum hefur aukist síðastliðin 20 ár. Herminám sem 

kennsluaðferð hefur verið innleidd víða í námskrá heilbrigðisvísinda þó svo að áhrif hermináms séu að 
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stórum hluta óþekkt. Flestir virðast þó vera sammála því að herminám sé gild (e. valid) og skilvirk 

kennsluaðferð (Cant og Cooper, 2009). Þrátt fyrir ráðleggingar um herminám og aukið vægi þess í 

námi heilbrigðisvísinda vantar enn rannsóknir sem styðja þá kenningu að herminám bæti afdrif 

sjúklinga. Herminám virðist þó geta skapað aðstæður þar sem hægt er að læra og bæta hæfni á 

ákveðnum sviðum (Aebersold og Tschannen, 2013). Einnig er þörf á frekari rannsóknum til að sanna 

það að hæfni sem öðlist í herminámi sé yfirfæranleg í raunveruleikann (Ziv, Small og Wolpe, 2000; 

Owen og Plummer 2002; Kneebone, 2003). 

2.4 Hvernig fer hátækni herminám fram? 
Í hátækni herminámi er notast við sýndarsjúkling sem er líffæra- og lífeðlisfræðilega líkur manneskju. 

Sýndarsjúklingnum er tölvustýrt og hann forritaður til þess að líkja eftir ýmsum lífeðlisfræðilegum 

breytingum. Sýndarsjúklingurinn andar, bregst við súrefnisgjöf og öndunarvegur hans er mjög 

nákvæmur. Hægt er að barkaþræða og veita öndunaraðstoð með súrefnisbelg eða öndunarvél. Hægt 

er að hlusta á hjarta-, öndunar- og garnahljóð sem breytast eftir því í hvernig ástandi 

sýndarsjúklingurinn er. Sýndarsjúklingurinn getur verið tengdur í hjartasírita (e. monitor) sem sýnir 

rafvirkni hjartans, púls- og öndunartíðni. Í gegnum hljóðnema getur leiðbeinandi átt samskipti við 

þátttakendur í gegnum sýndarsjúklinginn. Hann getur stunið, hóstað og tjáð sig og þannig gefið 

þátttakendum frekari upplýsingar til þess að geta metið ástand hans. Hægt er að gefa lyf í æð eða 

vöðva og ljósop geta víkkað eða dregist saman. Einnig eru þreifanlegir púlsar sem geta orðið veikir 

eða óreglulegir eftir ástandi sýndarsjúklings (McNeal, 2010; Brannan o.fl., 2008; N. Kuhrik, M. Kuhrik, 

Rimkus, Tecu og Woodhouse, 2008). 

Umhverfi hermináms ætti að líkjast sem allra mest raunverulegum aðstæðum en það auðveldar 

nemendum að lifa sig inn í aðstæðurnar. Í hjúkrunarfræðinámi er umhverfið oft legudeild, gjörgæsla 

eða bráðamóttaka. Aðferðir til þess að gera tilfellið sem raunverulegast eru til dæmis að nemendur taki 

við upplýsingum um ástand sjúklings, hafi aðgang að sömu tækjum og tólum og eru á sjúkrahúsi, hafi 

aðgang að sjúkrasögu sjúklings, lífsmörkum og rannsóknarniðurstöðum (Garrett, Macphee og 

Jackson, 2010). 

2.5 Uppbygging hermináms 
Forviðrun (e. briefing) er það tímabil áður en tilfelli hefst. Leiðbeinandi segir nemendum hvaða tilgang 

herminámið hefur og hver námsmarkmiðin eru. Á þessu tímabili er mikilvægt að skapa traust á milli 

þátttakenda og einnig á milli leiðbeinanda og þátttakenda (Fanning og Gaba, 2007).  

Eftir forviðrunina hefst þátttaka í tilfellinu (e. case). Tilfellið tekur mið af námsmarkmiðum og tilgangi 

herminámsins og unnið er markvisst með þau markmið sem kennslunni er ætlað að uppfylla. Við 

þróun tilfellis verður að huga að mörgum þáttum. Taka verður tillit til þátttakenda sem eru í 

hermináminu, hversu langt þeir eru komnir í sínu námi, hvað þeir þurfa að læra og hvernig hægt sé að 

ná því fram (Aebersold og Tschannen, 2013). 

Viðrun (e. debriefing) á sér stað í lok hermináms þegar tilfellið hefur verið leyst. Viðrunin fer fram á 

þann hátt að hópurinn sest niður saman og ræðir um það sem fór fram í tilfellinu (Jeffries, 2005). 

Leiðbeinandi stjórnar viðruninni og þarf hann að skapa aðstæður þar sem trúnaður og traust ríkir. 
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Mikilvægt er að nemendum finnist þeir hafa frelsi til að deila upplifun sinni á hreinskilinn og opinn máta 

(Fanning og Gaba, 2007). Leiðbeinandi í herminámi þarf að leitast við  að skapa sem þægilegastar 

aðstæður og leiðbeina nemendum með því að spyrja opinna spurninga á kerfisbundin hátt. Þannig 

leiðir hann hópinn áfram og nemendur taka virkan þátt í lærdómsferlinu. 

Hlutverk nemenda er að fara yfir það sem fór fram í hermináminu, greina athafnir sínar, hvað var 

vel gert og hvað mætti betur fara (Dieckmann, Friis, Lippert og Østergaard, 2009; Fanning og Gaba, 

2007). Í viðruninni er farið yfir hvernig tókst til hjá nemendum og hvort þeir eiga langt í land til þess að 

ná settu kennslumarkmiði. Nemendur fá tækifæri til að tjá sig um tilfellið, hversu raunverulegt þeim 

fannst það vera og reynslu sína samanborið við raunveruleikann (Fanning og Gaba, 2007). Viðrun er 

mikilvægur þáttur í herminámsferlinu en hún þykir hámarka þann lærdóm sem dregin er af kennslunni, 

líkt og að læra af mistökum sínum (Dieckmann o.fl., 2009). 

2.6 Herminám og bráðahjúkrun 
Bráðahjúkrun einkennist af hraða, fjölbreytileika og óvæntum uppákomum. Hjúkrunarfræðingar sem 

sinna bráðveikum sjúklingum þurfa að búa yfir mikilli þekkingu og geta notað þekkingu sína fljótt og 

undir álagi á öruggan og yfirvegaðan hátt. Bráðahjúkrun fer fram hvar sem er þó svo að helsti 

vettvangur hennar sé á slysa- og bráðamóttökum (Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d). Herminám 

býður upp á tækifæri til að æfa viðbrögð við óvæntum og bráðum aðstæðum í öruggu umhverfi 

(Murray, Grant, Howarth og Leigh, 2008). Tilgangur hermináms er meðal annars að auka þekkingu, 

verklega færni og dómgreind. Allt eru þetta þættir sem skipta miklu máli í bráðahjúkrun (Nehring og 

Lashley, 2009). Í bókinni To Err Is Human: Building a Safer Health System er sérstaklega mælt með 

herminámi til að æfa viðbrögð við bráðum aðstæðum (e. crisis resource management) til þess að auka 

megi öryggi sjúklinga (Institute of Medicine, 2000). 

Að geta komið auga á og brugðist rétt við hrakandi ástandi sjúklinga er eitt af grundvallaratriðum 

þess að bæta afdrif og öryggi sjúklinga. Í herminámi er hægt að takast á við tilfelli þar sem ástand 

sjúklings fer hrakandi. Þannig gefst hjúkrunarfræðinemum tækifæri til að læra sitt hlutverk í slíkum 

aðstæðum og hvernig bregðast skuli við. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er meðal annars að geta 

framkvæmt hnitmiðað mat á sjúklingi, kallað eftir aðstoð í tíma, viðhaft skýr samskipti og færni í 

verklegum vinnubrögðum (Kelly, Forber, Conlon, Roche og Stasa, 2014). Alla þessa þætti er hægt að 

æfa með þátttöku í herminámi.  

2.7 Herminám og streita 
Því hefur verið haldið fram að tilfinningaleg líðan sé jafn mikilvæg og greind þegar kemur að 

ákvarðanatöku í bráðum aðstæðum. Streita getur haft mikil áhrif á líðan heilbrigðisstarfsfólks (Ignacio 

o.fl., 2015). Lazarus og Folkman (1984) skilgreina streitu sem það viðbragð þegar einstaklingur 

skynjar að hann getur ekki á árangursríkan hátt tekist á við þær kröfur sem gerðar eru til hans eða 

þætti sem ógna velferð hans. Hvort streita bæti eða hamli frammistöðu heilbrigðisstarfsfólks við störf 

sín felst í því hvernig einstaklingurinn metur streituvaldinn (Lazarus og Folkman, 1984). Við hæfilegt 

álag felst hvatning til að takast á við hlutina en þegar álagið verður of mikið getur einstaklingur fundið 

fyrir streitu sem getur haft hamlandi áhrif á frammistöðu hans (Palmer og Puri, 2006). Þess vegna er 
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mikilvægt að gefa heilbrigðisvísindanemum tækifæri á að upplifa streituvaldandi aðstæður og hjálpa 

þeim að takast á við streituvaldinn og líta á hann sem áskorun frekar en ógn (Ignacio o.fl., 2015). Í 

herminámi er hægt að skapa streituvaldandi aðstæður í öruggu umhverfi þar sem möguleiki er  að  

æfa viðbrögð í slíkum aðstæðum og endurtaka þau viðbrögð þar til nemandanum finnst aðstæðurnar 

ekki eins ógnvekjandi, líður betur og er öruggari með vinnubrögð sín (Ignacio o.fl., 2015).  

2.8 Viðhorf nemenda til hermináms 
Almennt eru nemendur jákvæðir í garð hermináms og fagna nýjum og spennandi kennsluaðferðum. 

Nemendur hafa gaman af þeirri raunverulegu reynslu og upplifun sem herminám veitir. Algengar 

skoðanir nemenda á herminámi eru á þann veg að kennsluaðferðin sé gagnleg, auki sjálfstraust og 

færni. Nemendum finnst þeir læra af mistökum sínum og að þátttaka í herminámi auki fróðleiksþorsta í 

frekari þekkingu á efninu. Einnig finnst nemendum þeir frekar muna það sem þeir læra í hermináminu 

og hugsa til þeirrar reynslu þegar þeir eru í svipuðum aðstæðum í raunveruleikanum (Reilly og Spratt, 

2006; McCaughey og Traynor, 2010). Í rannsókn sem Reilly og Spratt (2006) gerðu um upplifun 

hjúkrunarfræðinema af herminámi kom í ljós að nemendum fannst herminámið gagnlegra en hið 

hefðbundna bóknám.  

Þeir þættir sem stuðla að aukinni ánægju og sjálfstrausti eru þegar nemendur fá skýr fyrirmæli og 

verkefni sem hentar þeirra erfiðleikastigi (Smith og Roehrs, 2009). Nemendur geta upplifað herminám 

sem streituvaldandi aðstæður. Ástæðan fyrir því er að nemendur geta upplifað sig óörugga í þeim 

óvæntu aðstæðum sem geta komið upp í hemináminu, þeir eru hræddir við að gera mistök og vita ekki 

til hvers er ætlast af þeim (Khalaila, 2014). Það er hlutverk leiðbeinanda að draga úr streituvaldandi 

þáttum með því að skapa traust, tilgreina námsmarkmið og gefa upplýsingar (Fanning og Gaba, 

2007).  

2.9 Kostir hermináms 
Herminám býður upp á tækifæri til að víkka sjóndeildarhring og skilning nemandans á fjölbreyttari 

sjúklingahóp og atvikum sem geta komið upp. Nemendur fá tækifæri til að læra af hver öðrum og deila 

skoðunum sínum í öruggu og áhættulitlu umhverfi þar sem aðstæðum er stjórnað (Lasater, 2007). 

Einn af helstu kostum hermináms er sá að námið fer fram í öruggu umhverfi án þess að raunverulega 

ógna öryggi sjúklinga. Í herminámi gefst nemendum færi á að þróa með sér aukna vitsmunalega, 

verklega og mannlega hæfni til að takast á við erfiðar aðstæður. Nemendum gefst tækifæri til að 

yfirstíga þær hindranir og áskoranir sem komið geta upp í raunveruleikanum (Murray o.fl., 2008). 

Það að nemendur fái tækifæri til að framkvæma hlutina sjálfir styður við raunverulegan lærdóm. Í 

herminámi fá nemendur einnig að upplifa afleiðingar þeirrar meðferðar sem þeir hafa veitt, hvort sem 

þær afleiðingar eru góðar eða slæmar (Lasater, 2007). Þannig gefst tækifæri til að læra af mistökum 

(Good, 2003). Herminám er einnig talin góð leið til að fá nemendur til að tengja saman fræðilega og 

klíníska þekkingu (Lasater, 2007). 

Herminám er kjörinn vettvangur til að þjálfa þverfaglegt samstarf, samskipti og samvinnu meðal 

heilbrigðisstétta. Með því gefst þátttakendum tækifæri til að læra af hver öðrum og bæta samvinnu 

sínu fyrir raunverulegar aðstæður (Good, 2003). Hægt er að aðlaga herminámið að þörfum 



17 

þátttakanda og skapa margvísleg ólík tilfelli sem sniðin eru að námsmarkmiðum þátttakenda. Umhverfi 

hermináms býður upp á stöðuga endurgjöf. Í herminámi er hægt að endurtaka sömu hlutina aftur og 

aftur og nemendur geta æft sig í ákveðnum vinnubrögðum og tækni án þess að neinn hljóti skaða af. 

Möguleikinn á stöðugri endurtekningu og endurgjöf frá leiðbeinanda er ekki alltaf í boði í 

raunverulegum aðstæðum og því er það einn af kostum hermináms (Bradley, 2006; Murray o.fl., 

2008). Nemendur sem tekið hafa þátt í herminámi kunna vel að meta sjónarmið og hugmyndir 

samnemenda sinna. Herminám hefur það fram yfir aðrar kennsluaðferðir að hægt er að bjóða 

nemendum upp á þjálfun við sjaldséð og erfið klínísk tilfelli sem ekki hafa komið upp í klínísku 

starfsnámi og það án þess að ógna öryggi sjúklinga (Good, 2003). Herminám mun eflaust ekki koma í 

stað raunverulegrar umönnunar sjúklinga en hún reynist gagnleg viðbót við nám hjúkrunarfræðinga 

(Lasater, 2007). 

2.10 Gallar hermináms 
Þegar spurt er um galla hermináms koma gjarnan fram ábendingar um sýndarsjúklinginn sjálfan. Í 

rannsókn sem Lasater (2007) framkvæmdi kom í ljós að nemendum fannst það ókostur að dúkkan gat 

ekki sýnt svipbrigði og því gátu engin óyrt samskipti farið fram líkt og gerist í raunveruleikanum. Nefnt 

var að ekki væri hægt að framkvæma fullkomna taugaskoðun og athuga taugaviðbrögð (e. reflexa) 

dúkkunnar. Flest allt snéri að hversu raunveruleg upplifunin væri. Einnig var gagnrýnt að dúkkan gæti 

ekki verið með sár, bólgur eða sýnt fram á litabreytingar í húð (Lasater, 2007). 

Herminám er mjög tímafrek og kostnaðarsöm kennsluaðferð. Kostnaðurinn felst ekki einungis í því 

að fjárfesta í sýndarsjúklingnum sjálfum heldur einnig öllu því sem honum fylgir. Til að mynda felst 

þessi aukakostnaður í því að setja upp sjúkrastofu, myndbandsupptökukerfi og tækni- og tölvubúnað 

til þess að stjórna sýndarsjúklingnum. Einnig þarf að hafa í huga viðhaldskostnað sem kemur upp 

þegar endurnýja þarf búnað eða þegar búnaðurinn bilar (Schiavenato, 2009). Margar 

hjúkrunarfræðideildir eru hikandi við að taka skrefið og fjárfesta í hátækni hermisetri. Margar ástæður 

liggja þar að baki eins og hræðsla við tæknina og hversu tímafrekt það er að læra á hana. Einnig getur 

verið fráhrindandi hversu fáir nemendur geti tekið þátt í herminámi í einu, hversu langan tíma hver 

herminámslota tekur og hve dýrt kennsluformið er (Nehring, 2008). 

Levett-Jones og fleiri (2011) framkvæmdu rannsókn í þeim tilgangi að kanna hvort að herminám 

svaraði kostnaði. Þeir báru saman tvo hópa þar sem annar hópurinn fékk miðlungs hátækni herminám 

(e. medium fidelity simulation) og hinn hópurinn fékk hátækni herminám. Spurningarlistar voru lagðir 

fyrir þátttakendur þar sem markmiðið var að kanna hvor hópurinn hefði betri þekkingu á efninu. 

Niðurstöðurnar sýndu að ekki var marktækur munur á hópunum. Þrátt fyrir margar jákvæðar 

niðurstöður og lýsingar frá nemendum sem segjast finna fyrir auknu sjálfstrausti eftir þátttöku í hátækni 

herminámi vantar haldbærar rannsóknir á sviði hermináms. 

Með auknum vinsældum hermináms í hjúkrunarfræðinámi má velta vöngum yfir því hvort að aukin 

samskipti hjúkrunarfræðinema við sýndarsjúkling úr plasti, sem að skortir þá mannlegu eiginleika að 

geta tjáð sig með líkamstjáningu, s.s andlitssvipbrigðum og hreyfingum, skerði getu 

hjúkrunarfræðinema til þess að sýna samkennd og vera vakandi fyrir tilfinningalegu ástandi sjúklinga

(Dean, Williams og Balnaves, 2017).
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3 Aðferð 
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint verður frá rannsóknaraðferð, 

rannsóknarspurningum, þátttakendum rannsóknarinnar, mælitæki, gagnasöfnun, tölfræðilegri 

úrvinnslu gagna og réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 
Rannsóknin var megindleg þar sem gögnum var safnað með spurningalistum. Megindlegar rannsóknir 

eru þær rannsóknir sem  byggja á tölulegum gögnum þar sem ætlunin er að álykta um ákveðið úrtak 

sem verið er að rannsaka (Polit og Beck, 2014). Unnið var eftir hálfstöðluðu tilraunasniði, eins hóps 

fyrir-eftir snið (e. one group pretest-posttest design). Þetta snið var valið þar sem spurningalistarnir 

voru lagðir fyrir allt þýðið og ekki notast við samanburðarhóp þar sem herminámið var 

skyldunámskeið. Tilraunahópurinn svaraði spurningalista fyrir þátttöku í herminámi og strax eftir að 

herminámi lauk.  

3.2 Rannsóknarspurningar 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu hjúkrunarfræðinanema á fjórða námsári í Háskóla 

Íslands af herminámi og hvort þeir telji þessa kennsluaðferð gagnlegan undirbúning fyrir raunverulegar 

aðstæður. Einnig var leitast eftir því að sjá hvort hjúkrunarfræðinemar meti sig færari í bráðahjúkrun 

eftir þátttöku í herminámi.  

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

1. Hver er reynsla hjúkrunarfræðinema af herminámi?  

2. Telja hjúkrunarfræðinemar herminám gagnlegan undirbúning fyrir raunverulegar 
aðstæður? 

3. Meta hjúkrunarfræðinemar sig færari í bráðahjúkrun eftir þátttöku í herminámi?  

3.3 Þátttakendur 
Þýðið voru allir fjórða árs hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands sem voru skráðir í námskeiðið 

Bráða- og gjörgæsluhjúkrun HJÚ801G og mættu í herminám. Þýði er nákvæmlega skildgreindur hópur 

einstaklinga, fyrirbæra eða atriða sem rannsókn er ætlað að afla þekkingar á (Polit og Beck, 2014). 

Fjöldi nemenda sem skráðir voru í námskeiðið vorið 2017 voru 81. Fjórir nemendur mættu ekki í 

herminám og því var endanlegt úrtak 77 nemendur. Bókleg kennsla námskeiðsins ásamt herminámi 

fór fram í janúar 2017 í Eirbergi, byggingu hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Mæting í herminám 

að lokinni bóklegri kennslu var skylda en þátttaka í rannsókninni var valkvæð. Aðferðin sem notuð var 

við val þátttakenda var þægindaúrtak þar sem allir hjúkrunarfræðinemar sem skráðir voru í námskeiðið 

og samþykktu að svara spurningalistunum lentu í úrtakinu.  

3.4 Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar voru tveir spurningalistar sem lagðir voru fyrir og eftir þátttöku í herminámi. 

Spurningalistinn var kallaður ,,Herminám sem kennsluaðferð í hjúkrunarfræði”. Fyrri spurningalistinn 
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samanstóð af fimm spurningum og sá seinni af tólf spurningum. Stuðst var við spurningalista saminn 

af Þorsteini Jónssyni, aðjúnkt í bráða- og gjörgæsluhjúkrun, árið 2010 um reynslu og viðhorf til 

hermináms. Spurningarnar sem notast var við voru lokaðar fjölvalsspurningar ásamt einni já eða nei 

spurningu (sjá fylgiskjöl II og III: Spurningalisti til þátttakenda). Spurt var um bakgrunnsbreytur á 

báðum spurningalistunum. Bakgrunnsbreyturnar voru tvær. Fyrri breytan var hvort nemandi væri í 

vinnu á heilbrigðisstofnum samhliða námi og sú seinna á hvaða aldursbili nemandi væri. Skilgreind 

aldursbil voru 20-25 ára, 26-30 ára, 31-35 ára, 36-40 ára, 41-45 ára og 46-50 ára. Spurningalistinn var 

frumsaminn af rannsakendum og yfirfarinn af leiðbeinanda.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki mælitækis 
Réttmæti vísar til þess hvort mælitæki sé í raun að mæla það sem ætlað var að mæla (Polit og Beck, 

2014). Spurningalistarnir hafa ekki verið lagðir fyrir áður þar sem þeir voru samdir sérstaklega fyrir 

þessa rannsókn og því erfitt að meta réttmæti mælitækisins. Spurningalistarnir svöruðu þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram og því hægt að álykta ákveðið réttmæti mælitækis. 

Áreiðanleiki mælitækis tekur til þátta líkt og nákvæmni og hvort endurteknar mælingar á sama hlut leiði 

til svipaðra niðurstaðna (Polit og Beck, 2014). Ekki var hægt að meta áreiðanleika mælitækisins þar 

sem það hefur ekki verið notað áður og því ekki hægt að bera saman við aðrar niðurstöður. Helsti 

gallinn við framkvæmd rannsóknarinnar var að ekki var framkvæmd forprófun á mælitækinu áður en 

rannsókn hófst. En ef til vill má segja að framkvæmd þessarar rannsóknar hafi verið ákveðin forprófun 

og því möguleiki á að endurtaka rannsóknina með sama spurningalista. Spurningalistinn var margoft 

yfirfarinn af bæði rannsakendum og leiðbeinanda og lagaður eftir þörfum. Þar sem rannsóknin var 

unnin eftir hálftilraunasniði er aðeins hægt að draga takmarkaðar ályktanir um orsakasamhengi 

rannsóknarinnar (Polit og Beck, 2014). 

3.6 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun hófst þegar nemendur mættu í herminám dagana 26.- 28. janúar 2017 í nýju færnisetri í 

Eirbergi, húsnæði Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Nemendum var skipt tilviljunarkennt í 10 

hópa þar sem sjö til níu nemendur voru í hverjum hóp. Hver hópur fékk 90 mínútur í færnistofunni og 

tóku allir þátt í sama tilfellinu. Herminámið samanstóð af kynningu á aðstöðu færnisetursins, þátttöku í 

tilfelli og viðrun. Nemendur höfðu fengið upplýsingar um tilfellið í upphafi bóklegs náms í janúar og 

gátu kynnt sér það áður en herminám hófst.  

Gögnum var safnað með tveim spurningalistum sem lagðir voru fyrir og eftir þátttöku í herminámi. 

Fyrri spurningalistinn var lagður fyrir þegar nemendur mættu í færnisetrið áður en herminám hófst. 

Þeim tjáð að það tæki aðeins tvær til þrjár mínútur að fylla út spurningalistann. Fyrri spurningalistinn 

var með fimm spurningum. Þrjár spurningar voru um sjálfsmat á færni- og þekkingarþáttum í 

bráðahjúkrun og tvær bakgrunnsbreytur. Þegar nemendur höfðu svarað fyrri spurningalistanum hófst 

herminámið. Í hermináminu var lögð sérstök áhersla á þekkingu og færni í bráðahjúkrun og 

bráðaviðbrögðum. Strax eftir að herminámi lauk var seinni spurningalistinn lagður fyrir. Seinni 

spurningalistinn samanstóð af sömu spurningum og sá fyrri en þar að auki voru sjö spurningar um 

reynslu nemenda af hermináminu.  
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Heimildaleit fræðilegra gagna hófst í nóvember 2016 og lauk í apríl 2017. Gagnasöfnin Pubmed, 

ScienceDirect, Scopus og Cinhal (EBSCO) voru notuð. Leitin var takmörkuð við greinar á ensku. 

Leitað var bæði að fræðilegum greinum og rannsóknum. Eftirfarandi leitarorð voru notuð við 

heimildaleitina simulation (herminám), education (menntun), nursing (hjúkrun) og high-fidelity patient 

simulation (hátækni herminám).  

3.7 Tölfræðileg úrvinnsla 
Við úrvinnslu gagna var notast við töflureikniforritið Microsoft Exel og tölfræðiforritið SPSS (Statistical 

Package for Social Science). Gerðar voru tíðnitöflur úr svörum spurningalistanna og niðurstöður 

bornar saman fyrir og eftir þátttöku í herminámi. Lýsandi tölfræði var notuð til að skoða 

bakgrunnsbreytur og svör þátttakenda.  

3.8 Siðfræðileg álitamál 
Þátttakendur fengu kynningarbréf um tilgang og markmið rannsóknarinnar þegar þeir mættu í 

herminám (sjá fylgiskjal I: Kynningarbréf til þátttakenda). Þar koma fram að frjálst væri að taka þátt 

eða hafna þátttöku án eftirmála og að rannsóknin hefði enga áhættu í för með sér. Fyllsta trúnaðar var 

gætt við gagnaöflun og var rannsóknin nafnlaus. Ekki var spurt um nákvæman lífaldur og vinnustað og 

var það gert til að koma í veg fyrir persónugreinanlegar upplýsingar. Þátttakendur eru taldir líklegri til 

að svara ef svör einstakra þátttakenda eru ekki rekjanleg og hægt er að svara af hreinskilni (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Þátttakendur voru ekki beðnir um að skrifa undir samþykki fyrir þátttöku. Ef 

þátttakendur óskuðu eftir frekari upplýsingum var þeim tjáð að frjálst væri að hafa samband við

rannsakendur eða leiðbeinanda.
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4 Niðurstöður 
Greint verður frá niðurstöðum með lýsandi tölfræði og rannsóknarspurningum svarað. 

Rannsóknarspurningunum var ætlað að svara því hver reynsla hjúkrunarfræðinema væri af 

herminámi, hvort kennsluaðferðin sé gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður og hvort 

þekking í bráðahjúkrun myndi aukast með herminámi.  

4.1 Þátttakendur 
Allir nemendur sem mættu í herminámið samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Alls 95% (n=77) 

þátttakenda sem skráðir voru í námskeiðið Bráða- og gjörgæsluhjúkrun mættu í herminám. Það 

svöruðu 77 nemendur (100%) spurningalistanum fyrir herminám og 76 (98,7%) eftir 

spurningalistanum. Spurt var hvort þátttakendur stunduðu vinnu samhliða námi og um aldur þeirra. Í 

ljós kom að 83% (n=63) voru í vinnu á heilbrigðisstofnun samhliða námi. Flestir þátttakendur voru í 

aldursflokknum 20-25 ára eða 57% (n=44) þátttakenda. Þar á eftir var aldursflokkurinn 26-30 ára eða 

rúmlega 23% (n=18) þátttakenda. Þar á eftir kemur hópurinn 30-35 ára, þar voru 11% (n=8) 

þátttakenda. Færri voru í öðrum aldurshópum þar sem þátttakendur voru 36 ára og eldri en aðeins 7% 

(n=7) þátttakenda dreifðust yfir aldursbilið 36-50 ára (sjá mynd 1). Aðeins einn þátttakandi sleppti því 

að svara spurningu um aldur á báðum spurningalistunum.  

 

Mynd 1. Aldursskipting þátttakenda 

4.2 Þekking í bráðahjúkrun 
Þátttakendur voru spurðir um þekkingu sína í bráðahjúkrun fyrir og eftir herminám. Helmingur 

þátttakenda eða 51% (n=39) voru mjög sammála eða sammála því að þekking þeirra á bráðahjúkrun 

væri góð áður en herminám fór fram. Hinn helmingurinn eða 49% (n=38) þátttakenda voru annaðhvort 

ósammála eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu.  
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Eftir herminámið svöruðu þátttakendur sömu spurningu. Þá voru 60% (n=46) mjög sammála eða 

sammála því að þekking þeirra í bráðahjúkrun væri góð og var það aukning um 9%. Eftir herminámið 

voru 40% (n=30) ósammála því að þekking þeirra á bráðahjúkrun væri góð þrátt fyrir þátttöku í 

herminámi. Sjá má að þeim þátttakendum fjölgar um tæp 3% (n=2) sem verða mjög ósammála því að 

þekking þeirra í bráðahjúkrun sé góð eftir þátttöku í herminámi (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2. Þekking í bráðahjúkrun fyrir og eftir herminám 

4.3 Óstöðugt ástand sjúklinga 
Spurt var um færni þátttakenda í að meta óstöðugt ástand sjúklinga. Fyrir herminám voru tæplega 

56% (n=43) sammála því að færni þeirra í mati óstöðugra sjúklinga væri góð. Þeir sem voru ósammála 

reyndust vera 43% (n=33) þátttakenda og 1%(n=1) þátttakenda var mjög ósammála því að færni sín í 

að meta óstöðugt ástand sjúklinga væri góð. Eftir þátttöku í herminámi voru 67%(n=51) sammála því 

að færni þeirra í að meta óstöðugt ástand sjúklinga væri góð. Það var aukning um 10% frá því fyrir 

þátttöku í herminámi. Þriðjungur þátttakenda eða 33% (n=25) voru ósammála eða mjög ósammála því 

að færni þeirra í að meta óstöðugt ástand sjúklinga væri góð (sjá mynd 3).  
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Mynd 3. Færni í að meta óstöðugt ástand sjúklinga fyrir og eftir herminám 

4.4 Upplýsingar um ástand sjúklinga 
Seinasta sjálfsmatsspurningin snéri að færni þátttakanda í að gefa upplýsingar um ástand sjúklinga. 

Fyrir herminám voru 83% (n=64) þátttakenda mjög sammála eða sammála því að færni þeirra í að 

gefa upplýsingar væri góð. Alls voru 17% (n=13) þátttakenda ósammála því að færni þeirra í gefa 

upplýsingar um ástand sjúklinga væri góð. Eftir herminám voru 80% (n=61) þátttakenda mjög 

sammála eða sammála því að færni þeirra í að gefa upplýsingar um ástand sjúklinga væri góð. Þeir 

þátttakendur sem voru ósammála urðu 20% (n=15) eftir þátttöku í herminámi.  

 

Mynd 4. Færni í að gefa upplýsingar um ástand sjúklinga fyrir og eftir herminám 
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4.5 Reynsla af herminámi 
Eftir þátttöku í herminámi svöruðu þátttakendur að auki sjö spurningum um reynslu sína af herminámi. 

Spurt var um reynslu þátttakenda af herminámi. Alls reyndust 84% (n=64) þátttakenda mjög sammála 

því að reynsla sín af herminámi væri góð og 13% (n=10) voru sammála því að reynslan væri góð. 

Tveir (3%) þátttakendur voru ósammála því að reynsla þeirra af þátttöku í herminámi væri góð.   

Þegar spurt var um streitu á meðan herminámi stóð voru 95% (n=72) þátttakenda sammála eða 

mjög sammála því að þeir hafi upplifað streitu. Aðeins 5% (n=4) þátttakenda voru ósammála. Allir 

þátttakendur sem ekki unnu á heilbrigðisstofnun samhliða námi (n=14) voru sammála því að hafa 

fundið fyrir streitu. 

Nánast allir þátttakendur eða 99% (n=75) voru sammála eða mjög sammála því að herminám væri 

góð leið til að tengja saman klínískan raunveruleika og fræðilega nálgun. Aðeins einn þátttakandi var 

mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Það sama mátti sjá þegar spurt var um hvort herminám væri 

gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður. Þá voru 99% (n=75) þátttakenda  sammála eða 

mjög sammála því að herminám sé gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður. Aðeins 

einn þátttakandi var ekki sammála því og telur herminám ekki gagnlegan undirbúning fyrir 

raunveruleikann. 

Spurt var um hvort þátttakendum þættu aðstæður hermináms raunverulegar. Níutíu og níu prósent 

(n=75) voru sammála eða mjög sammála því að herminámið væri raunverulegt. Einn þátttakandi (1%) 

var ósammála því og fannst herminámið ekki raunverulegt. 

Allir þátttakendur (100%) voru sammála eða því að þeir hefðu lært mikið af hermináminu sem þeir 

gætu nýtt sér í klínísku starfi. Að auki voru allir þátttakendur (100%) sammála því að herminámið hefði 

aukið færni sína í bráðaviðbrögðum.
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5 Umræður 
 Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu hjúkrunarfræðinema af þátttöku í herminámi. Leitast 

var við að svara spurningum um hvort hjúkrunarfræðinemar telji herminám gagnlegan undirbúning fyrir 

raunverulegar aðstæður og hvort að þátttaka í herminámi auki þekkingu þeirra í bráðahjúkrun. Í 

þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar nánar og bornar saman við fyrri rannsóknir á 

þessu sviði.  

5.1 Hver er reynsla hjúkrunarfræðinema af herminámi? 

5.1.1 Reynsla nemenda 
Það er mikilvægt að kanna og greina reynslu nemenda af herminámi svo hægt sé að þróa og bæta 

kennsluaðferðina í námi hjúkrunarfræðinema (Baptista o.fl., 2016). Nánast allir þátttakendur 

rannsóknarinnar töldu reynslu sína af herminámi góða. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að alls 97% (n=74) 

þátttakenda voru sammála eða mjög sammála því að reynsla þeirra af herminámi væri góð. Þetta 

svipar til annarra rannsóknarniðurstaðna um ánægjulega reynslu af herminámi.  

Í rannsókn Bremner og félaga (2006) um notkun hermináms í kennslu hjúkrunarfræðinema voru 

95% nemenda sammála því að reynsla sín af herminámi væri góð. Í fræðilegri samantekt sem 

Foronda og félagar (2013) tóku saman um herminám hjúkrunarfræðinema kom í ljós að allar þær 

rannsóknir sem farið var yfir og snéru að ánægju nemenda (alls 16 rannsóknir) sýndu fram á tengsl 

milli ánægju nemenda og þátttöku í herminámi. Þessar rannsóknir áttu það sameiginlegt að nemendur 

voru ánægðir með reynslu sína af herminámi og að herminámið hafi auðveldað þeim að tileinka sér 

nýja þekkingu. Það virðist því vera almenn ánægja með herminám meðal hjúkrunarfræðinema og 

reynsla þeirra af þátttöku er góð.  

Talið er að reynsla og upplifun sé grundvöllur að námi fullorðinna og stuðli að þróun nýrrar 

þekkingar og skilnings. Nemendur læra af því að sjá afleiðingar gjörða sinna. Þeir fá að upplifa 

ánægjuna sem fylgir vel unnu verki og gremjuna sem fylgir mistökum. Reynslan af hermináminu getur 

einnig haft hvetjandi áhrif á nemendur og þeir fá löngun til að sækjast eftir dýpri skilning á efninu 

(Lasater, 2007).  

5.1.2 Herminám og streita 
Þrátt fyrir góða reynslu af þátttöku í herminámi kom í ljós að meirihluti þátttakenda fann fyrir streitu á 

meðan herminámi stóð. Alls 95% (n=72) þátttakenda voru sammála því að hafa fundið fyrir streitu á 

meðan herminám fór fram. Það að finna fyrir streitu á meðan herminámi stóð virtist ekki hafa slæm 

áhrif á reynslu þátttakenda af hermináminu. Það er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á 

þessu sviði. Í rannsókn sem Lasater (2007) gerði um herminám hjúkrunarfræðinema kom í ljós að 

þrátt fyrir streitu á meðan herminámi stóð töldu þátttakendur sig samt sem áður hafa lært af 

hermináminu.  Það er þekkt að væntingar nemenda, hið óvænta og hræðslan við að gera mistök geti 

leitt til þess að nemendur upplifi streitu við þátttöku í herminámi. Það virðist þó draga úr streitu í 

raunverulegum aðstæðum hafi nemandi tekið þátt í herminámi fyrir klínískt starfsnám (Khalaila, 2014).  
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Streita getur líkur dregið úr hæfni til réttrar ákvarðanatöku og notkun klínískrar dómgreindar. Óttinn 

við það að gera mistök reynist vera algengasti streituvaldur hjúkrunarfræðinema á öllum námsárum. 

(Rhodes og Curran, 2005). Herminám fer fram í öruggu og skaðlausu umhverfi þar sem mistök hafa 

ekki afleiðingar í för með sér. Til eru rannsóknir sem sýnt hafa fram á að hægt sé að nota herminám 

með áhrifaríkum hætti til að draga úr streitu hjúkrunarfræðinema fyrir klínískt starf (Khalaila, 2014; 

Szpak og Kameg, 2013).  

Deilt hefur verið um áhrif streitu á getuna til að læra. Sumir telja það nauðsynlegt að nemendur finni 

fyrir streitu á meðan herminámi stendur til að undirbúa þá sem best fyrir raunveruleikann þar sem 

streituvaldandi aðstæður munu koma upp. Aðrir telja að streita komi í veg fyrir ákjósanlegan lærdóm 

og hamli frammistöðu nemenda (Foronda o.fl., 2013). Í herminámi er hægt að skapa streituvaldandi 

aðstæður sem geta valdið þátttakendum streitu og jafnvel kvíða en þar er hægt að þjálfa nemendur að 

takast á við streituvald á uppbyggjandi hátt. Þessu má ná fram með því að fá nemendur til að líta á 

streituvaldandi áreiti sem áskorun frekar en ógn (Ignacio o.fl., 2015). 

5.1.3 Tenging við raunveruleikann 
Benner (2001) telur að hjúkrunarfræðingar öðlist fyrst viðeigandi hæfni þegar þeim tekst að tengja 

saman fræðilegan lærdóm og klíníska reynslu. Alls voru 99% (n=75) þátttakenda sammála eða mjög 

sammála því að herminám væri góð leið til að tengja saman klínískan raunveruleika og fræðilega 

nálgun. Í rannsókn sem Lasater (2007) gerði um reynslu nemenda af herminámi kom fram að 

nemendur töldu einn helsta kost hermináms vera hversu vel tekst að samþætta fræðilegt nám og 

klíníska þekkingu. Nemendurnir töldu þessa kennsluaðferð öflugri en bókalestur og að herminámið 

væri góð aðferð til að brúa bilið milli bóknáms og starfsnáms. Morgan (2006) rannsakaði reynslu 

hjúkrunarfræðinema af herminámi sem undirbúning fyrir klínískt starfsnám. Þar kom fram að 

nemendum fannst herminámið sérstaklega gagnleg aðferð til að tengja saman fræðin og starfið (e. 

integrate theory with practice). Nemendum fannst þeir einnig betur undirbúnir til að takast á við 

raunveruleg verkefni í klínísku starfsnámi (Morgan, 2006).  

Þegar spurt var um hvort aðstæður og umhverfi herminámsins væri raunverulegt kom í ljós að 99% 

(n=75) þátttakenda voru sammála því að herminámið hafi verið raunverulegt. Herminám þarf að eiga 

sér stað í raunverulegu umhverfi og aðstæðum svo að það sem lært hefur verið sé auðveldlega hægt 

að yfirfæra í raunverulegar aðstæður (Wilford og Doyle, 2006). Eitt af markmiðum hermináms er að 

skapa sem raunverulegasta upplifun fyrir nemendur (Brannan, 2008). Þegar það tekst eykur það 

líkurnar á því að nemendur noti ímyndunarafl sitt og lifi sig betur inn í aðstæðurnar (Thidemann og 

Söderhamn, 2013). Í rannsókn sem Sundler og félagar (2015) gerðu um upplifun hjúkrunarfræðinema 

af herminámi kom fram að nemendum þótti mjög mikilvægt að aðstæður herminámsins væru sem 

raunverulegastar. Nemendur töldu það grunninn að því að geta tekið herminámið alvarlega. 

5.2 Telja hjúkrunarfræðinemar herminám gagnlegan undirbúning fyrir 
raunverulegar aðstæður? 

Það voru 99% (n=75) þátttakenda sammála því að herminám væri gagnlegur undirbúningur fyrir 

raunverulegar aðstæður. Allir þátttakendur (100%) töldu sig hafa lært mikið í hermináminu sem þeir 
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munu geta nýtt í klínísku starfi. Það má því fullyrða að herminámið hafi reynst þátttakendum gagnlegt 

og svipar það til fyrri rannsókna á þessu sviði.  

McCaughey og Traynor (2010) komust að því að 95% hjúkrunarfræðinema í rannsókn þeirra 

sögðust geta notfært sér þá þekkingu sem þeir höfðu lært í herminámi í raunverulegum aðstæðum. 

Einnig voru 72% nemenda sammála því að herminám muni auðvelda þá umbreytingu að fara úr stöðu 

hjúkrunarfræðinema yfir í stöðu útskrifaðs hjúkrunarfræðings. Í rannsókn Sundler og félaga (2015) 

voru nemendur sammála um það að herminám væri góður undirbúningur fyrir komandi klínísk störf. 

Nemendum fannst þeir betur undir það búnir að fara í starfsnám á spítalanum og töldu þeir sjálfsöryggi 

sitt hafa batnað. Í rannsókn sem Mio Leng Au og félagar (2016) gerðu um reynslu hjúkrunarfræðinema 

af herminámi kom fram að yfir helmingur nemenda fannst herminámið gagnlegur undibúningur fyrir 

raunverulegar klínískar aðstæður.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að fjórða árs hjúkrunarfræðinemar við Háskóla 

Íslands kunna vel að meta herminám sem kennsluaðferð og telja þeir herminámið gagnlegan 

undirbúning fyrir raunverulegar aðstæður. Ýmsir fræðimenn hafa efast um hvort herminám bæti 

frammistöðu í raunveruleikanum  og hvort herminám skili sér í aukinni færni í störfum 

heilbrigðisstarfsfólks og  telja þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði (Ziv o.fl., 2000; Owen og 

Plummer, 2002; Kneebone, 2003). 

5.3 Meta hjúkrunarfræðinemar sig færari í bráðahjúkrun eftir þátttöku í 
herminámi? 

5.3.1 Þekking í bráðahjúkrun 
Eftir þátttöku í herminámi voru 60% (n=46) þátttakenda sammála því að þekking þeirra í bráðahjúkrun 

væri góð. Það reyndist vera 9% (n=7) aukning fyrir þátttöku í herminámi. Alls 40% (n=30) þátttakenda 

voru ósammála því að þekking þeirra í bráðahjúkrun væri góð þrátt fyrir þátttöku í herminámi. Þó svo 

að aukning reyndist ekki vera nema 9% voru allir þátttakendur sammála því að herminám auki færni í 

bráðaviðbrögðum. Bráðahjúkrun felur í sér að geta brugðist við í óvæntum og ólíkum aðstæðum og 

þurfa hjúkrunarfræðingar að geta sýnt fram á fumlaus vinnubrögð og oft undir mjög miklu álagi. Til að 

geta brugðist rétt við bráðum aðstæðum þarf að búa yfir þessari þekkingu á bráðahjúkrun og geta 

notað þá þekkingu fljótt og örugglega (Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d).  

5.3.2 Færni í mati á óstöðugum sjúklingum 
Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar geti metið óstöðugt og hnignandi ástand sjúklinga svo að þeir geti 

gripið til viðeigandi aðgerða og tryggt öryggi sjúklinga (McArthur-Rouse, 2001). Eftir þátttöku í 

herminámi voru 67% (n=51) þátttakenda sammála því að færni þeirra í að meta óstöðugt ástand 

sjúklinga væri góð. Það er 10% (n=8) aukning frá því fyrir herminám. Í rannsókn sem Kelly og félagar 

(2014) gerðu á útskriftarárgangi hjúkrunarfræðinema í Ástralíu komu svipaðar niðurstöður í ljós. 

Nemendur í þeirri rannsókn mátu sig markvisst færari í að koma auga á og meta óstöðugt ástand 

sjúklinga eftir þátttöku í herminámi. Þeir töldu sig læra mikið af því að hafa fengið að sjá og upplifa 

þær aðstæður sem verða þegar ástand sjúklings verður óstöðugt og töldu sig betur undir það búnir  að 
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takast á við slíkar aðstæður í raunveruleikanum. Þetta samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar 

þar sem þátttakendur töldu herminámið einnig vera góðan undirbúning fyrir raunverulegar aðstæður. 

5.3.3 Færni í upplýsingagjöf um ástand sjúklinga 
Eftir þátttöku í herminámi voru 80% (n=61) þátttakenda sammála því að færni þeirra í að gefa 

upplýsingar um ástand sjúklinga væri góð. Þetta reyndist vera eini spurningaliðurinn þar sem 

þátttakendur mátu færni sína verri eftir þátttöku í herminámi. Það varð 3% (n=3) fækkun á þeim sem 

mátu færni sína í að gefa upplýsingar um ástand sjúklinga góða. Álíka niðurstöður komu fram í 

rannsókn Kelly og félaga (2014) þar sem hjúkrunarfræðinemar á síðasta námsári mátu færni sína fyrir 

og eftir þátttöku í herminámi. Ekki reyndist marktækur munur á sjálfsmati nemenda í upplýsingagjöf 

um ástand sjúklinga. Þekkt er að nemendur hafi óraunhæfa mynd af færni sinni og þekkingu fyrir 

þátttöku í herminámi og gæti það útskýrt þessa lækkun (Foronda o.fl., 2013). 

5.3.4 Færni í bráðaviðbrögðum 
Allir þátttakendur (100%) í rannsókninni voru sammála því að herminámið hafi aukið færni þeirra í 

bráðaviðbrögðum. Í dag eru bráðveikir sjúklingar ekki eingöngu staðsettir á bráðadeildum og því er 

þekking hjúkrunarfræðinga á bráðaviðbrögðum nauðsynleg. Sjúklingar eru eldri, veikari og 

undirgangast stærri aðgerðir og inngrip. Oftar en ekki eru fyrirboða einkenni um versnandi ástand 

sjúklinga og allt að sex til átta klukkustunda aðdragandi að versnun. Hjúkrunarfræðingar eru í 

lykilstöðu til að koma auga á þessi einkenni (Liaw o.fl., 2009; Hillman o.fl., 2002). Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má því álykta að herminám sé gagnleg kennsluaðferð til að auka 

þekkingu og færni nemenda til að bregðast við í bráðaaðstæðum. 

Í Bandaríkjunum deyja árlega allt að 98.000 einstaklingar vegna mannlegra mistaka sem 

hugsanlega hefði verið hægt að fyrirbyggja (Howie, 2009). Fyrirbygging getur minnkað líkurnar á 

mistökum og komið í veg fyrir þau. Í bókinni To Err Is Human: Building a Safer Health System kemur 

fram að herminám gæti verið gagnleg aðferð sem hægt er að nota til að reyna koma í veg fyrir 

mannleg mistök. Í herminámi er hægt að æfa sig í bráðaviðbrögðum á skilvirkan, áhrifaríkan og 

skipulagðan hátt (Institute of Medicine, 2000). Þekking og færni í bráðaviðbrögðum er nauðsynleg til 

að tryggja öryggi sjúklinga. Herminám virðist vera kjörinn aðferð til þess að auka færni í 

bráðaviðbrögðum og samkvæmt ofangreindum niðurstöðum mætti auka vægi hermináms við kennslu 

hjúkrunarfræðinema. 

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Styrkleiki rannsóknarinnar telst vera sá að niðurstöður byggja á nær 100% þátttöku 

hjúkrunarfræðinema á síðasta námsári við Háskóla Íslands. Því er óhætt að fullyrða að þátttakendum 

fannst herminám gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður og reynsla þeirra af þátttöku 

var góð. Öllum þátttakendum fannst herminámið auka færni sína í bráðaviðbrögðum. Þetta eru þættir 

sem vonandi verða til þess að auka öryggi sjúklinga.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að ekki stóð til boða að hafa samanburðarhóp þar sem 

þátttaka í herminámi var skylda. Einnig var spurningalisti rannsóknarinnar ekki forprófaður og því erfitt 

að áætla um réttmæti og áreiðanleika hans.  

5.5 Notagildi fyrir hjúkrun 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands séu ánægðir 

með reynslu sína af herminámi. Þátttakendum fannst herminámið gagnlegur undirbúningur fyrir 

raunverulegar aðstæður og þekking þeirra jókst. Nota mætti þessa kennsluaðferð í auknu mæli við 

kennslu hjúkrunarfræðinema í þeim tilgangi að undirbúa nemendur enn frekar undir raunverulegar 

aðstæður og þá ekki síst til að æfa teymisvinnu, samskipti, forgangsröðun og hæfni í að lesa í 

aðstæður.  

5.6 Framtíðarrannsóknir 
Rannsóknir um gagnsemi hermináms hafa flestar verið ánægjukannanir sem byggja að mestu á 

sjálfsmati þátttakenda. Flestar virðast þær vera sammála um það að herminám sé ánægjulegt og bæti 

sjálfstraust og sjálfsmat (McGarry, Cashin og Fowler, 2014). Enn vantar þó áframhaldandi rannsóknir 

um herminám sem kennsluaðferð og áhrif hennar á frammistöðu heilbrigðisstarfsfólks í raunverulegum 

aðstæðum (Sanford, 2010). Fjölmörg tækifæri eru því til frekari rannsókna á þessu sviði.  

Áhugavert væri að framkvæma rannsóknina fyrir önnur námsár innan hjúkrunarfræði Háskóla 

Íslands og Háskólans á Akureyri. Mögulegt væri þá að bera saman mismunandi námsár, fylgjast með 

hvort mat nemenda breytist yfir námstímann og bera saman mat nemenda á milli háskóla. Einnig gæti 

reynst gagnlegt að framkvæma rannsókn þar sem hafður er samanburðarhópur sem eingöngu fær 

bóklega kennslu og annan hóp sem tekur þátt í herminámi og gera svo samanburð á þekkingu og 

færni. Það væri ef til vill mögulegt með því að spyrja þá hjúkrunarfræðinga sem ekki fengu herminám í 

sínu námi. Þar sem þátttaka í herminámi var skylda í þessu úrtaki var ekki í boði að hafa 

samanburðarhóp en áhugavert hefði verið að sjá þær niðurstöður. 
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6 Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nemendum finnst herminám gagnleg kennsluaðferð 

sem undirbúi þá vel undir raunverulegar aðstæður. Allir þátttakendur voru sammála því að herminám 

hafi aukið færni þeirra í bráðaviðbrögðum og sé góð leið til að tengja saman fræðin við raunverulegar 

aðstæður. Áhugavert var að sjá að flestir þátttakendur upplifðu streitu á meðan herminámi stóð. En 

það virtist þó ekki hafa neikvæð áhrif á reynslu nemenda af herminámi. Niðurstöðurnar eru að miklu 

leyti í samræmi við erlendar rannsóknir á þessu sviði. Þeim ber saman um að ánægja nemenda með 

herminám sé mikil. Herminám getur aukið sjálfstraust og undirbúið nemendur fyrir aðstæður sem geta 

komið upp þegar þeir fara í klínískt starfsnám. Herminám er einnig gagnlegt til að bæta samskipti og 

samvinnu milli heilbrigðisstétta. 

Draga má þá ályktun að gagnlegt væri að nota herminámi í auknu mæli og hefja herminám 

snemma á námsferlinu og fylgjast markvisst með því hvort æft verklag í stöðluðum aðstæðum skili sér 

út í raunverulegar aðstæður. Ætla má að með stöðugri endurtekningu sem herminámið býður uppá 

öðlast nemendur aukið sjálfstraust sem mögulega skili sér í hæfari hjúkrunarfræðingum og bættri 

þjónustu til skjólstæðinga. Áskorun framtíðarinnar felst í því að reyna sanna á sem bestan hátt þann 

ávinning sem fæst með því að kenna hátækni herminám. Herminám hefur alla þá möguleika að auka 

öryggi og tryggja sem best gæði hjúkrunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Heimildaskrá 

Abrahamson, S., Denson, J. og Wolf, R. (2004). Effectiveness of a simulator in training anesthesiology 

residents. Quality & safety in health care, 13(5), 395-397. doi:10.1136/qhc.13.5.395 

Aebersold, M., og Tschannen, D. (2013). Simulation in Nursing Practice: The Impact on Patient Care. The 

Online Journal of Issues in Nursing, 18(2). doi: 10.3912/OJIN.Vol18No02Man06 

Au, M. L., Lo, M. S., Cheong, W., Wang, S. C. og Van, I. K. (2016). Nursing students' perception of high-fidelity 

simulation activity instead of clinical placement: A qualitative study. Nurse Education Today, 39, 16-

21. doi:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.01.015 

Baptista, R. C., Paiva, L. A., Gonçalves, R. F., Oliveira, L. M., Maria de Fátima, C. og Martins, J. C. (2016). 

Satisfaction and gains perceived by nursing students with medium and high-fidelity simulation: A 

randomized controlled trial. Nurse Education Today, 46, 127-132.  

doi:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.027 

Benner, P. E. (2001). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Pearson. 

Bradley, P. (2006). The history of simulation in medical education and possible future directions. Medical 

Education, 40(3), 254-262. doi:10.1111/j.1365-2929.2006.02394.x  

Brannan, J. D., White, A. og Bezanson, J. L. (2008). Simulator effects on cognitive skills and confidence 

levels. Journal of Nursing Education, 47(11), 495-500. doi: 10.3928/01484834-20081101-01 

Bremner, M. N., Aduddell, K., Bennett, D. N. og VanGeest, J. B. (2006). The Use of Human Patient 

Simulators: Best Practices With Novice Nursing Students. Nurse Educator, 31(4), 170-174. 

Cooper, J. B. og Taqueti, V. R. (2008). A brief history of the development of mannequin simulators for clinical 

education and training. Postgraduate Medical Journal, 84(997), 563-570. 

doi:10.1136/qshc.2004.009886.  

Dean, S., Williams, C., og Balnaves, M. (2016). Living dolls and nurses without empathy. Journal of Advanced 

Nursing, 73(4), 757-759. doi:10.1111/jan.12891 

Dieckmann, P., Molin Friis, S., Lippert, A. og Østergaard, D. (2009). The art and science of debriefing in 

simulation: Ideal and practice. Medical teacher, 31(7), 287-294. doi:10.1080/01421590902866218 

Donalds, M. S., Corrigan, J. M. og Kohn, L. T. (2000). To err is human: building a safer health system. (6 

bindi). National Academics Press. . 

Fanning, R. M., og Gaba, D. M. (2007). The Role of Debriefing in Simulation-Based Learing. Society for 

Simulation in Healthcare, 2(2), 115-125. doi:10.1097/SIH.0b013e318031553 

Foronda, C., Liu, S. og Bauman, E. B. (2013). Evaluation of Simulation in Undergraduate Nurse Education: An 

Integrative Review. Clinical Simulation in Nursing, 9(10), 409-416. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ecns.2012.11.003 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. (e.d.) Bráðahjúkrun: Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga. Sótt af 

https://hjukrun.is/fagsvid/fagdeildir/bradahjukrun/ 



32 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. (2011). Þekking í þína þágu: Stefna Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í 

hjúkrunar- og heilbrigðismálum 2011- 2020. Sótt af 

https://hjukrun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=70fc7079- adca-4670-a462-a8bb64e93425 

Gaba, D. M. (2004). The future vision of simulation in health care. Quality and Safety in Health Care, 13(1), 2-

10. doi:10.1136/qshc.2004.009878 

Garrett, B., Macphee, M. og Jackson, C. (2010). High-Fidelity Patient Simulation: Considerations for Effective 

Learning. Nursing Education Perspectives (National League for Nursing), 31(5), 309-313. 

Good, M. (2003). Patient simulation for training basic and advanced clinical skills. Medical Education, 37(1), 

14-21. doi:10.1046/j.1365-2923.37.s1.6.x 

Hillman, K. M., Bristow, P. J., Chey, T., Daffurn, K., Jacques, T., Norman, S. L., . . . Simmons, G. (2002). 

Duration of life-threatening antecedents prior to intensive care admission. Intensive care medicine, 

28(11), 1629-1634. 10.1007/s00134-002-1496-y 

Horan, K. M. (2009). Using the human patient simulator to foster critical thinking in critical situations. Nursing 

Education Perspectives (National League for Nursing), 30(1), 28-30. 

Howie, W. O. (2009). Mandatory reporting of medical errors: crafting policy and integrating it into practice. The 

Journal for Nurse Practitioners, 5(9), 649-654. doi:http://doi.org/10.1016/j.nurpra.2009.07.012 

Ignacio, J., Dolmans, D., Scherpbier, A., Rethans, J. J., Chan, S. og Liaw, S. Y. (2015). Comparison of 

standardized patients with high-fidelity simulators for managing stress and improving performance in 

clinical deterioration: A mixed methods study. Nurse Education Today 35(12), 1161-1168. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.05.009 

Jeffries, P. R. (2005). A framework for designing, implementing, and evaluating: simulations used as teaching 

strategies in nursing. Nursing Education Perspectives (National League for Nursing), 26(2), 96-103.  

Kelly, M. A., Forber, J., Conlon, L., Roche, M. og Stasa, H. (2014). Empowering the registered nurses of 

tomorrow: Students' perspectives of a simulation experience for recognising and managing a 

deteriorating patient. Nurse Education Today, 34(5), 724-729. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.08.014 

Kneebone, R. (2005). Evaluating Clinical Simulations for Learning Procedural Skills: A Theory-Based 

Approach. Academic Medicine, 80(6), 549-553.  

Khalaila, R. (2014). Simulation in nursing education: An evaluation of students' outcomes at their first clinical 

practice combined with simulations. Nurse Education Today, 34(2), 252-258. 

doi:10.1016/j.nedt.2013.08.015 

Kuhrik, N. S., Kuhrik, M., Rimkus, C. F., Tecu, N. J. og Woodhouse, J. A. (2008). Using human simulation in 

the oncology clinical practice setting. Journal of Continuing Education in Nursing, 39(8), 345-357. 

doi:10.3928/00220124-20080801-07 

Lasater, K. (2007). High-fidelity simulation and the development of clinical judgment: students' experiences. 

Journal of Nursing Education, 46(6), 269-276.  

Lazarus, R. S. og Folkman, S. (1984). Stress, Appraisals and Coping. New York: Springer Publishing 

Company. 



33 

Levett-Jones, T., Lapkin, S., Hoffman, K., Arthur, C. og Roche, J. (2011). Examining the impact of high and 

medium fidelity simulation experiences on nursing students’ knowledge acquisition. Nurse Education 

in Practice, 11(6), 380-383. doi:http://doi.org/10.1016/j.nepr.2011.03.014  

Lewis, R., Strachan, A., og Smith, M. M. (2012). Is high fidelity simulation the most effective method for the 

development of non-technical skills in nursing? A review of the current evidence. The open nursing 

journal, 6(1). doi: 10.2174/1874434601206010082 

Liaw, S., Chen, F., Klainin, P., Brammer, J., O’Brien, A. og Samarasekera, D. (2010). Developing clinical 

competency in crisis event management: An integrated simulation problem-based learning activity. 

Advances in Health Sciences Education, 15(3), 403-413. doi:10.1007/s10459-009-9208-9 

McArthur-Rouse, F. (2001). Critical care outreach services and early warning scoring systems: a review of the 

literature. Journal of Advanced Nursing, 36(5), 696-704. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.02020.x 

McCaughey, C. S. og Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in nurse education. Nurse education today, 

30(8), 827-832. doi:http://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.03.005 

McGarry, D., Cashin, A., og Fowler, C. (2014). Is high fidelity human patient (mannequin) simulation, 

simulation of learning? Nurse Education Today, 34(8), 1138-1142. 

doi:http://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.04.014 

McNeal, G. J. (2010). Simulation and Nursing Education. ABNF Journal, 21(4), 78-78.  

Morgan, R. (2006). Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice 

placement: an Irish perspective. Journal of clinical nursing, 15(2), 155-161. doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01237.x 

Motola, I., Devine, L. A., Chung, H. S., Sullivan, J. E. og Issenberg, S. B. (2013). Simulation in healthcare 

education: a best evidence practical guide. AMEE Guide No. 82. Medical Teacher, 35(10), e1511-

e1530. doi:10.3109/0142159X.2013.818632 

Murray, C., Grant, M. J., Howarth, M. L. og Leigh, J. (2008). The use of simulation as a teaching and learning 

approach to support practice learning. Nurse Education in Practice, 8(1), 5-8. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.nepr.2007.08.001 

Nehring, W. M. (2008). U.S. Boards of Nursing and the Use of High-Fidelity Patient Simulators in Nursing 

Education. Journal of Professional Nursing, 24(2), 109-117. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2007.06.027 

Nehring, W. M. og Lashley, F. R. (2009). Nursing simulation: A review of the past 40 years. Simulation & 

Gaming, 40(4), 528-552. doi:10.1177/1046878109332282 

Owen, H. og Plummer, J. L. (2002). Improving learning of a clinical skill: the first year's experience of teaching 

endotracheal intubation in a clinical simulation facility. Medical Education, 36(7), 635-642. 

doi:10.1046/j.1365-2923.2002.01260.x 

Palmer, S. og Puri, A. (2006). Coping with Stress at University: A Survival Guide. London: SAGE puplications. 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2014). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice 

(8.útgáfa). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  



34 

Reilly, A. og Spratt, C. (2007). The perceptions of undergraduate student nurses of high-fidelity simulation-

based learning: A case report from the University of Tasmania. Nurse Education Today, 27(6), 542-

550. doi:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2006.08.015 

Rhodes, M. L. og Curran, C. (2005). Use of the Human Patient Simulator to Teach Clinical Judgment Skills in 

a Baccalaureate Nursing Program. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 23(5), 256-262. 

Sanford, P. G. (2010). Simulation in nursing education: A review of the research. The Qualitative Report, 

15(4), 1006-1011. 

Schiavenato, M. (2009). Reevaluating simulation in nursing education: Beyond the human patient simulator. 

Journal of Nursing Education, 48(7), 388-94. doi: 10.3928/01484834-20090615-06 

Smith, S. J. og Roehrs, C. J. (2009). High-Fidelity Simulation: Factors Correlated with Nursing Student 

Satisfaction and Self-Confidence. Nursing Education Perspectives, 30(2), 74-78. 

Sundler, A. J., Pettersson, A. og Berglund, M. (2015). Undergraduate nursing students' experiences when 

examining nursing skills in clinical simulation laboratories with high-fidelity patient simulators: A 

phenomenological research study. Nurse Education Today, 35(12), 1257-1261. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.008 

Szpak, J. L. og Kameg, K. M. (2013). Simulation Decreases Nursing Student Anxiety Prior to Communication 

With Mentally Ill Patients. Clinical Simulation in Nursing, 9(1), e13-e19. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ecns.2011.07.003 

Tanner, C. A. (2006). Thinking like a nurse: a research-based model of clinical judgment in nursing. Journal of 

Nursing Education, 45(6), 204-211.  

Thidemann, I.-J. og Söderhamn, O. (2013). High-fidelity simulation among bachelor students in simulation 

groups and use of different roles. Nurse education today, 33(12), 1599-1604.  

doi:http://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.12.004 

Wilford, A. og Doyle, T. J. (2006). Integrating simulation training into the nursing curriculum. British Journal of 

Nursing, 15(17), 926-931. 

Ziv, A., Small, S. D. og Wolpe, P. R. (2000). Patient safety and simulation-based medical education. Medical 

Teacher, 22(5), 489-495. doi:10.1080/01421590050110777 

Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls.331-

357). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 



35 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal I. Kynningarbréf til þátttakenda 

  

    Verkefni:   
	

Kynningarbréf	til	þátttakenda	

		

Kæri	þátttakandi		

	

Við	erum	tveir	hjúkrunarfræðinemar	á	lokaári	í	hjúkrunarfræði	við	hjúkrunarfræðideild	Háskóla	

Íslands.	Við	erum	að	gera	rannsókn	á	gagnsemi	hermiþjálfunar	í	hjúkrunarnámi.	Upplýsingar	

sem	við	öflum	í	rannsókninni	verða	notaðar	við	skrif	lokaritgerðar	til	BSc	gráðu	í	hjúkrunarfræði.		

	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	bera	saman	færni	nemanda	fyrir	og	eftir	hermiþjálfun	og	kanna	

reynslu	þeirra	á	þessu	kennsluformi.	Könnunin	er	nafnlaus	og	er	hverjum	þáttakenda	frjálst	að	

taka	þátt	eða	hafna	þáttöku	án	eftirmála.	Þáttaka	í	rannsókninni	hefur	enga	áhættu	í	för	með	

sér	og	ekki	er	hægt	að	rekja	svör	til	einstakra	þáttakenda.		

	

Spurningalistar	verða	lagðir	fram	fyrir	og	eftir	þátttöku	í	hermiþjálfun.	Mikilvægt	er	fyrir	okkur	

að	sem	flestir	taki	þátt	í	rannsókninni	svo	að	niðurstöður	verði	sem	marktækastar.	Þátttaka	þín	

skiptir	máli.		

	

Rannsóknarniðurstöður	verða	kynntar	á	lokaverkefnisdegi	Hjúkrunarfræðideildar	Háskóla	

Íslands	24.	maí	2017.		Leinbeinandi	og	ábyrgðarmaður	rannsóknarinnar	er	Þorsteinn	Jónsson	

aðjúnkt	í	bráða-	og	gjörgæsluhjúkrun	við	Hjúkrunarfræðideild	HÍ.		

	

Það	tekur	fjórar	til	fimm	mínútur	að	svara	spurningalistanum	og	við	vonum	að	þú	sjáir	þér	fært	

um	að	taka	þátt.	Óskir	þú	eftir	frekari	upplýsingum	um	rannsóknina	er	þér	frjálst	að	hafa	

samband	við	okkur	eða	leiðbeinandan	okkar.		

	

Með	fyrirfram	þökk	og	von	um	jákvæð	viðbrögð		

Birna	Rún	Birgisdóttir	

Rakel	Sif	Jónsdóttir	s.	847-0082	rsj5@hi.is	

Þorsteinn	Jónsson,	aðjúnkt	í	bráða-	og	gjörgæsluhjúkrun,	GSM:	661-8290	
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Fylgiskjal II. Spurningarlisti þátttakenda - Fyrir herminám 

 

 

 

�

Rannsóknarverkefni: Hermiþjálfun nemenda í heilbrigðisvísindum

Ágæti viðtakandi
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum um reynslu og viðhorf þitt til hermiþjálfunar.
Spurningalistinn er nafnlaus og því ekki hægt að rekja hann til þátttakenda.
Það ætti ekki að taka lengri tíma en 2-3 mínútur að svara spurningalistanum.
Með fyrirfram þökk.
————-

Spurningalisti

1. Ég met þekkingu mína í bráðahjúkrun góða.  
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

2. Ég met færni mína í að meta óstöðugt ástand sjúklinga góða.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

3. Ég met færni mína í að gefa upplýsingar/rapport um ástand sjúklinga góða.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

Bakgrunnsbreytur
- Stundar þú vinnu á heilbrigðisstofnun samhliða námi?
[ ] Já [ ] Nei

- Hver er aldur þinn?
[ ] 20-25 [ ] 26-30 [ ] 31-35 [ ] 36-40 [ ] 41-45 [ ] 46-50
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Fylgiskjal III. Spurningalisti þátttakenda - Eftir herminám 

 

 

�

Rannsóknarverkefni: Hermiþjálfun nemenda í heilbrigðisvísindum

Ágæti viðtakandi
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum um reynslu og viðhorf þitt til hermiþjálfunar.
Spurningalistinn er nafnlaus og því ekki hægt að rekja hann til þátttakenda.
Það ætti ekki að taka lengri tíma en 2-3 mínútur að svara spurningalistanum.
Með fyrirfram þökk.
————-

Spurningalisti

1. Reynsla mín af hermiþjálfuninni var góð.  
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

2. Ég var stressuð/aður á meðan hermiþjálfuninni stóð.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

3.  Hermiþjálfun er góð leið til að tengja saman klínískan raunveruleika og fræðilega nálgun.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

4. Hermiþjálfun er gagnlegur undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

5. Hermiþjálfunin var raunveruleg.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

6. Ég lærði mikið af hermiþjálfuninni sem ég mun nýta í klínísku starfi.  
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [

7. Hermiþjálfunin jók færni mína í bráðaviðbrögðum.  
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

8. Ég met þekkingu mína í bráðahjúkrun góða.  
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

9. Ég met færni mína í að meta óstöðugt ástand sjúklinga góða.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

10. Ég met færni mína í að gefa upplýsingar/rapport um ástand sjúklinga góða.
Mjög sammála [ ] Sammála [ ] Ósammála [ ]    Mjög ósammála [ ]

Bakgrunnsbreytur
- Stundar þú vinnu á heilbrigðisstofnun samhliða námi?
[ ] Já [ ] Nei

- Hver er aldur þinn?
[ ] 20-25 [ ] 26-30 [ ] 31-35 [ ] 36-40 [ ] 41-45 [ ] 46-50  


