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Útdráttur 

Bakgrunnur: Herminám er fremur nýleg kennsluaðferð í heilbrigðisvísindum og hafa vinsældir þess 

farið vaxandi. Almennt hafa rannsóknir sýnt fram á ávinning kennsluaðferðarinnar á klíníska færni 

nemenda og heilbrigðisstarfsfólks. Þrátt fyrir mikla aukningu í notkun hermináms í heilbrigðisvísindum 

er mörgum spurningum enn ósvarað, meðal annars um ávinning hermináms í bráðum aðstæðum sem 

og í þverfaglegri teymisvinnu. 

Tilgangur: Að varpa ljósi á og samþætta rannsóknarniðurstöður um ávinning hermináms til undir-

búnings fyrir bráðar aðstæður með áherslu á endurlífgun. Einnig að kanna ávinning hermináms við 

þjálfun á þverfaglegri teymisvinnu. 

Aðferð: Kerfisbundin leit heimilda fór fram á tímabilinu desember 2021 til apríl 2022 í gagnasöfnum 

Pubmed og Scopus. Leitað var að rannsóknargreinum á íslensku og ensku sem gefnar voru út frá árinu 

2017 til ársins 2022 og fjölluðu um ávinning hermináms sem kennsluaðferð. Við úrvinnslu á heimildum 

var stuðst við PRISMA flæðirit. 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður leiddu í ljós að herminám er árangursrík kennsluaðferð fyrir 

undirbúning á bráðum aðstæðum. Herminám hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða við endurlífgun. Þá kemur fram að viðbragðstími styttist og kennsluaðferðin bætir hæfni til 

klínískrar ákvarðanatöku. Þó komu ekki fram skýrar niðurstöður um hvort herminám bætir gæði 

hjartahnoðs. Ennfremur sýndu rannsóknir að sterk tengsl eru á milli hermináms og þverfaglegrar 

teymisvinnu. Herminám er gagnlegt til að brúa bilið milli ólíkra fagstétta og koma í veg fyrir misskilning í 

samskiptum. Kennsluaðferðin hefur jákvæð áhrif á samskiptafærni og hæfni í gagnrýnni hugsun.  

Ályktun: Herminám virðist hafa góð áhrif á færni í bráðum aðstæðum en mikilvægt er að hjúkrunar-

fræðingar séu vel undirbúnir fyrir þær. Þá er árangursrík teymisvinna veigamikill þáttur í að stuðla að 

öryggi sjúklinga. Herminám er talið hafa góð áhrif á samskiptahæfni í þverfaglegri teymisvinnu, þar sem 

brýnt er að ólíkar fagstéttir vinni vel saman, til að mynda í bráðum aðstæðum. Þörf er á fleiri rannsóknum 

um ávinning hermináms út frá vinnuferlum í endurlífgun. 

 

Lykilorð: Herminám, kennsluaðferð, bráðahjúkrun, endurlífgun og teymisvinna.  
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Abstract 

Background: Simulation is a relatively new teaching method in health sciences and has been growing 

for recent years in popularity. In general, research has demonstrated the benefits of simulation on 

students’ clinical skills. Despite the increase in the use of this teaching method, many questions remain 

unanswered, including the question about advantages of simulation to prepare for emergency situations 

and for training health professionals in interdisciplinary teamwork. 

Purpose: To review published research and assess whether measurable results support simulation-

based training regarding preparation for emergency situations, with special focus on resuscitation. Also, 

to explore the advantages of simulation to train health professionals in effective interdisciplinary 

teamwork. 

Method: A literature search took place between December 2021 and April 2022 in the PubMed and 

Scopus databases. The search included articles both in Icelandic and English that were published from 

2017 to 2022. The analysis of sources was based on the PRISMA flow diagram. 

Results: This systematic review showed that simulation is an effective teaching method to prepare 

health care professionals for emergency situations. Simulation has a positive effect on the confidence 

of nurses in resuscitation. Results also show that the response time is shortened, and simulation 

improves the ability to make clinical decisions. However, no clear results were shown whether simulation 

improves the quality of chest compression. Furthermore, this systematic review shows that there is a 

strong link between simulation and interdisciplinary teamwork. Simulation is useful for bridging the gap 

between different medical professions and in preventing misunderstandings in communications. The 

teaching method has a positive effect on communication skills and the ability of critical thinking.  

Conclusion: It is extremely important for nurses and other health care professionals to be well prepared 

for emergency situations. Simulation-based training seems to have a good effect on skills regarding 

emergencies. Effective interdisciplinary teamwork is also an important factor in promoting patient safety 

and simulation is shown to have a positive effect on communication skills and interdisciplinary teamwork. 

It is important for various medical professions to work successfully as a team, for example in emergency 

situations. There is a need for more research on the benefits of simulation in chest compression. 

 

Keywords: Simulation, teaching method, emergency nursing, resuscitation, and teamwork. 
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1 Inngangur 

Miklar framfarir hafa orðið á sviði heilbrigðisvísinda undanfarna áratugi. Þessi þróun hefur haft þær 

afleiðingar í för með sér að starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks er orðið mun flóknara en áður. Sjúklingar 

eru veikari, með margþætta heilbrigðissögu, þurfa fjölþætta sjúkdóms- og lyfjameðferð, sem og hjúkrun. 

Aukin vöktun og vandasamur tæknibúnaður krefst meiri þjálfunar og kennslu starfsfólks. Algengt fyrir-

komulag kennslu er að nemendur öðlist fræðilega þekkingu með lestri námsbóka og sæki fyrirlestra. Til 

að öðlast klíníska reynslu stunda nemendur verklegt nám á klínískum vettvangi samhliða bóklegu námi. 

Á klínískum vettvangi geta nemendur þjálfað sig í þáttum sem ekki er hægt að læra með lestri námsbóka 

eða í verklegri kennslu (Gaba, 2004; Lavoie o.fl., 2017).  

Sívaxandi álag innan heilbrigðiskerfisins á heimsvísu hefur valdið því að erfiðara er fyrir 

sjúkrastofnanir að taka á móti nemendum. Jafnframt hefur kennurum reynst krefjandi að finna hentuga 

kennsluaðferð sem uppfyllir námskröfur nemenda (Armenia o.fl., 2018; Carrero-Plannells o.fl, 2021; 

Lavoie o.fl, 2017).  

Í skýrslu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) um öryggi sjúklinga kemur fram að megin-

markmið stofnunarinnar sé að tryggja öryggi sjúklinga um heim allan. Auknar aðgerðir til stuðnings 

heilbrigðis og öryggi sjúklinga er í brennidepli. Þá bendir skýrsla WHO á að öryggi sjúklinga sé meðal 

annars tryggt með árangursríkri menntun og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks (WHO, 2019). Samhljóm má 

finna í Stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í hjúkrunar- og heilbrigðismálum til 2030, en í þeirri 

skýrslu segir að hjúkrunarfræðinám skuli þróa þekkingu og klíníska færni nemenda og endurspegla 

nýjustu þekkingu (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2021).  

Tilgangur samantektarinnar er að kanna gagnsemi kennsluaðferðinnar hermináms við 

undirbúning heilbrigðisstarfsfólks fyrir bráðar aðstæður, sem og ávinning hermináms með tilliti til 

þjálfunar í þverfaglegri samvinnu. 

  

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

1) Er ávinningur af herminámi í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta? 

2) Undirbýr herminám heilbrigðisstarfsfólk fyrir bráðar aðstæður? 

 

1.1 Hvað er herminám? 

Í sinni einföldustu mynd merkir herminám (e. simulation) eftirlíkingu af raunverulegum hlut, aðstæðum 

eða ástandi. Ekki liggur fyrir samræmd skilgreining á hugtakinu á sviði heilbrigðisvísinda en herminám 

hefur verið skilgreint sem kennsluaðferð sem ætlað er að koma í staðinn fyrir raunverulega reynslu og 

líkir eftir grundvallaratriðum raunverulegra aðstæðna (Gaba, 2004).  

Herminám hefur verið notað víðar en í heilbrigðisvísindum og hefur flugiðnaðurinn notað 

kennsluaðferðina í meira en áttatíu og fimm ár. Flughermar hafa reynst vel og hafa í gegnum tíðina verið 

gerðar margar rannsóknir með það að meginmarkmiði að bæta öryggi flugfarþega. Upp úr 1960 fóru 

læknanemar að nýta sér kennsluaðferðina og þá varð til hugtakið sýndarsjúklingur (e. manikin). Með 

notkun sýndarsjúklinga er hægt að koma í veg fyrir skaða á raunverulegum sjúklingum sem og tryggja 

öruggt námsumhverfi (Hanshaw og Dickerson, 2020). 
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Í rúmlega þrjá áratugi hefur algengi hermináms innan heilbrigðisvísinda aukist til muna og hefur 

áhugi nemenda og kennara farið sívaxandi. Meginhlutverk hermináms er að kenna, þjálfa og skapa 

aðstæður þar sem einstaklingar geta æft sig og undirbúið fyrir klínísk störf í öruggu námsumhverfi. 

Herminám hefur þótt góður kostur til að brúa bil nemenda milli fræðilegrar þekkingar og klínískrar færni 

(Gaba, 2004). 

Árangursríkt herminám er skýrlega skilgreint af Alþjóðlegu samtökunum International Nursing 

Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL) og gefur skilgreiningin kennurum 

leiðbeiningar um að skipuleggja, hanna og innleiða herminámið á sem árangursríkastan hátt. Þar er lagt 

áherslu á að meta þekkingu nemenda, að forsníða þá þekkingu með tilliti til námsmarkmiða og svo loks 

að þróa raunverulega atburðarás og tilfelli út frá þeim námsmarkmiðum sem til staðar eru hjá nemendum 

(Watts o.fl, 2021).  

Klínískir leiðbeinendur hafa val um nokkur viðurkennd flokkunarkerfi fyrir námsmarkmið sem 

þeir geta notað til viðmiðunar þegar útbúin eru tilfelli í herminámi sem eiga að líkja eftir raunverulegum 

aðstæðum. Flokkunarkerfi Blooms er eitt þeirra og leggur það áherslu á þjálfun vitsmunalegrar færni 

sem meginviðfangsefni. Flokkunarkerfi Blooms er upprunalega frá árinu 1956 en var endurskoðað 2001 

af Lorin Anderson og David Krathwohl. Kerfi Blooms skiptist í sex þrep sem raðað er upp í pýramída 

eftir kröfum um vitræna þekkingu. Þrepin eru: að muna, að skilja, að beita, að greina, að meta og að 

skapa. Fyrsta þrepið er í raun grunnfærni og lýsir flokkunarkerfið því hvernig þekking nemenda þróast 

frá fyrsta þrepi, að muna, og til þess sjötta, að skapa. Þegar nemendur eru komnir á hæsta þrep er 

námsmarkmiðum náð (Orgill og Nolin, 2022). Flokkunarlíkan Blooms hefur þótt gagnlegt til að þróa 

námsefni í hjúkrunar- og læknisfræði vegna þess að vitræn þekking er meðal mikilvægustu þátta í 

klínísku starfi þeirra fagstétta (Hanshaw og Dickerson, 2020). 

Innan heilbrigðisvísinda er hefð fyrir að skilgreina herminám út frá umsvifum tæknibúnaðarins 

sem notaður er; það er lágtækni-herminám (e. low-fidelity simulation), meðaltækni-herminám (e. 

medium-fidelity simulation) og hátækni-herminám (e. high-fidelity simulation). Þar að auki er til svokallað 

herminám á heimavelli (e. in situ) en þessum hugtökum verða gerð nánari skil hér fyrir neðan. 

 

1.1.1  Lágtækni-herminám 

Eins og nafnið gefur til kynna er lágtækni-herminám útbúið minnstu mögulegu tækni samanborið við 

hina flokkana tvo. Megintilgangur lágtækni-hermináms er að auka þekkingu nemenda á verklagi og 

verkferlum. Algengt fyrirkomulag lágtækni-hermináms er að notast við kyrrstæð mannslíkön eða 

líkamshluta. Lágtækni-herminám er ódýrt í rekstri en nemendum finnst það hins vegar ekki jafn 

raunverulegt, sé það borið saman við hina flokka hermináms (Massoth o.fl, 2019). 

1.1.2  Meðaltækni-herminám 

Námstækifæri í meðaltækni-herminámi eru fleiri samanborið við lágtækni-herminám. Líkt og í lágtækni-

herminámi er notast við kyrrstæð mannslíkön en þau eru tæknivæddari og bjóða upp á fjölbreyttari 

inngrip. Þátttakendur geta æft ákveðna  verkferla líkt og endurlífgun, sett upp æðalegg og mælt lífsmörk 

og þeir geta þar að auki hlustað á öndunar-, hjarta- og garnahljóð, sem kennarar stilla með tölvubúnaði. 

Meðaltækni-herminám gefur nemendum ennfremur tækifæri á að þjálfa gagnrýna hugsun og geta 
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kennarar sett sig í spor sjúklinga og/eða aðstandenda. Í sjúklingshlutverki geta kennarar leikið eftir 

sjúkdómseinkenni, svo sem andnauð, tjáð verki og fleira. Nemendur fá þannig þjálfun í þáttum eins og 

klínískri ákvarðanatöku, samskiptahæfni og fleira (Alconero-Camarero o.fl, 2021; Armenia o.fl, 2022). 

1.1.3  Hátækni-herminám 

Í hátækni-herminámi er megintilgangur að auka frammistöðu og virkni þátttakenda í klínískum 

aðstæðum. Þátttakendur sinna tölvustýrðum sýndarsjúklingi sem er líffæra- og lífeðlisfræðilega líkur 

manneskju. Í hátækni-herminámi er þörf á leiðbeinanda sem hefur samskipti við þátttakendur í gegnum 

sýndarsjúkling  með notkun á hljóð- og tækjabúnaði og stýrir tilfelli eftir viðbrögðum þátttakenda.  Hér 

leikur leiðbeinandi mun veigameira hlutverk í hátækni-herminámi, samanborið við hina flokkana. (Gaba, 

2004; Massoth o.fl, 2019). 

1.1.3.1 Tölvustýrðir sýndarsjúklingar 

Tölvustýrður sýndarsjúklingur er sérstök tegund af vélmenni sem líkir eftir raunverulegum klínískum 

tilfellum. Sýndarsjúklingi er stjórnað af leiðbeinanda í gegnum tæknibúnað en tilgangurinn er að líkja 

eftir ýmsum lífeðlisfræðilegum breytingum. Í gegnum tæknibúnað getur leiðbeinandi átt samskipti við 

nemendur (Gaba, 2004).  

Fyrsti tölvustýrði sýndarsjúklingurinn leit dagsins ljós árið 1967. Sá nefndist Sim One og var 

framleiddur af Judson Denson og Stephen Abrahamson. Markmið þeirra var að þjálfa nemendur í 

svæfingalækningum að barkaþræða sjúklinga. Sýndarsjúklingurinn var með mælanlegan blóðþrýsting 

og hjartslátt. Þar að auki var mögulegt að þreifa púlsa, kanna gæði öndunar og gat sjúklingur opnað og 

lokað munninum (Sofer, 2018). 

Abrahamson og félagar (1969) rannsökuðu árangur Sim One á kennslu nemenda í svæfinga-

lækningum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að mikilvægt væri að íhuga notkun á tölvustýrðum 

sýndarsjúklingum og hermináms í kennslu í náinni framtíð fyrir nemendur í heilbrigðisvísindum, ekki 

einungis nemendur í læknisfræði heldur annarra heilbrigðistétta (Abrahamson o.fl, 2004).  

Tölvustýrðum sýndarsjúklingum hefur farið fjölgandi á seinustu árum og eru nú mun tækni-

væddari en fyrri líkön. Að mörgu leyti henta þeir betur til kennslu en raunverulegir sjúklingar vegna þess 

að þeir bjóða upp á þann möguleika að nemendur geta gert mistök án þess að valda sjúklingnum skaða 

(Hanshaw og Dickerson, 2020; Li o.fl., 2022).  

Klínískir leiðbeinendur geta látið sýndarsjúklinga hósta, stynja og tjá sig í gegnum tæknibúnað 

sem gefur þátttakendum frekari upplýsingar um ástand sjúklinga. Hægt er að gefa lyf í æð og vöðva og 

ljósop geta víkkað eða dregist saman. Þreifanlegir púlsar eru til staðar sem geta orðið veikir eða 

óreglulegir eftir ástandi sjúklings. Nemendur geta fylgst með rafvirkni hjartans, púls- og öndunartíðni 

með því að tengja sjúkling í vaktara (e. monitor), hlustað á hjarta-, öndunar- og garnahljóð, veitt 

öndunaraðstoð með súrefnisbelg eða öndunarvél sem og æft sig í barkaþræðingu (Akalin og Sahin, 

2020; Carrero-Plannels o.fl; Hanshaw og Dickerson, 2020; Li o.fl., 2022). 

Fræðimenn hafa bent á að notkun sýndarsjúklinga sé sérstaklega góð hvað varðar klíníska 

rökhugsun vegna þess að nemendur upplifi sig í hlutverki heilbrigðisstarfsmanns og geti þar af leiðandi 

þjálfað klíníska færni. Þjálfun nemenda í að framkvæma heilsufarsmat og bregðast við einkennum 

sjúkdóma hefur þróast mikið með auknu úrvali á tæknilegum sýndarsjúklingum. Nemendur eru virkir 
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þátttakendur í ferlinu, þeir þurfa að taka klínískar ákvarðanir og afla nauðsynlegra upplýsinga (Bond o.fl, 

2019).  

 

1.1.4 Herminám á heimavelli 

Í herminámi á heimavelli er herminám sett upp í því klíníska umhverfi sem fagfólk starfar í, til dæmis á 

legudeildum sjúkrahúsa og skurðstofum. Í þessu fyrirkomulagi hermináms eru tilfelli sett upp innan 

deildar/starfseiningar á sama hátt og í hefðbundnu hátækni-herminámi. Mannskapur, upplýsingar, 

tæknibúnaður og annar búnaður innan deildar eru nýtt við þjálfunina (Adcock o.fl, 2020; Armenia o.fl, 

2022). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Markmiðið með þessum kafla er að fjalla ítarlega um kennsluaðferðina herminám. Farið verður yfir 

uppbyggingu hermináms, gagnsemi hermináms við undirbúning á bráðum aðstæðum, gagnsemi 

hermináms við þjálfun í þverfaglegri teymisvinnu, viðhorf nemenda til hermináms, kosti og ókosti 

hermináms.  

 

2.1 Uppbygging hermináms 

Innan heilbrigðisvísinda gefur herminám nemendum tækifæri til þess að læra á raunveruleg klínísk tilfelli, 

sjaldgæf eða algeng. Á þann hátt geta nemendur bætt sína klínísku færni í umhverfi þar sem mistök eru 

leyfileg, mistök sem gætu hugsanlega valdið skaða  ef um raunverulegan sjúkling væri að ræða og eru 

þá til umræðu til að draga lærdóm af. Hægt er að stýra flækjustiginu og endurtaka tilfelli eins oft og 

nauðsyn krefur (Gaba, 2004; Hanshaw og Dickerson, 2020).  

Hátækni-herminám skiptist í þrjú skref. Fyrsta skrefið nefnist viðrun fyrir hermingu (e. briefing). 

Viðrun fyrir hermingu er skilgreint sem tímabilið áður en tilfelli/atburðarás hefst. Í þessu skrefi greinir 

leiðbeinandi nemendum frá tilgangi og námsmarkmiðum herminámsins. Mikilvægt er að skapa traust 

milli þátttakenda og leiðbeinanda á þessu stigi (Fanning og Gaba, 2007; Watts o.fl., 2021). Næsta skref 

er þátttaka nemenda í tilfellinu sem líkist raunverulegum aðstæðum.  Tilfellið byggist á námsmarkmiðum 

og tilgangi herminámsins. Við þróun á tilfelli þurfa leiðbeinendur að huga að ýmsum þáttum, sem dæmi 

er nauðsynlegt að taka tillit til allra þátttakenda herminámsins, hversu langt þeir eru komnir í náminu, 

hvað þeir eiga að kunna og hvernig hægt sé að efla þá kunnáttu (Aebersold og Tschannen, 2013; Watts 

o.fl., 2021). 

 Við lok hermináms á sér stað viðrun eftir hermingu (e. debriefing) á tilfelli. Það er gert eftir að 

tilfelli hefur verið leyst en þá setjast þátttakendur niður og ræða saman um það sem fram fór (Watts o.fl., 

2021). Leiðbeinandi stjórnar viðruninni en hann þarf að skapa aðstæður þar sem trúnaður og traust er 

til staðar. Nauðsynlegt er að nemendur finni að þeir hafi frelsi til að deila upplifun sinni á opinn og 

hreinskilinn hátt (Fanning og Gaba, 2007). 

 Umhverfi hermináms ætti að líkjast raunverulegum aðstæðum sem mest þar sem það 

auðveldar nemendum að lifa sig inn í aðstæður. Viðrun eftir hermingu er mikilvægur þáttur hátækni-

hermináms en þar geta nemendur rætt um hvað gekk vel í tilfellinu og hvað hefði mátt ganga betur. 

Leiðbeinandi fer yfir með nemendum hvernig tókst til og hvort þeir þurfi að bæta sig í ákveðnum þáttum 

námsins. Nemendur fá svo tækifæri til að tjá sig um tilfellið sjálft, það er hvort það var raunverulegt og 

bera það saman við klíníska reynslu (Fanning og Gaba, 2007; Watts o.fl., 2021). Viðrun eftir hermingu 

hámarkar þann lærdóm sem dreginn er af kennslunni og er því nauðsynlegur þáttur kennslunnar (Boet 

o.fl., 2016). 

 

2.2 Herminám og undirbúningur fyrir bráðar aðstæður 

Eitt af meginmarkmiðum hermináms er að auka þekkingu, verklega færni og dómgreind 

heilbrigðisstarfsfólks. Umhverfi sjúkrahúsa getur verið krefjandi og álag getur aukist fyrirvaralaust vegna 
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bráðra uppákomna og versnandi ástands sjúklinga. (Li o.fl, 2022; Watts o.fl., 2021). Bókin To Err is 

Human: Building a Safer Health system mælir sérstaklega með herminámi til að æfa viðbrögð 

heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar bráðra uppákomna í þeim tilgangi að auka öryggi sjúklinga (Institute of 

Medicine, 2000).  

Í fræðilegri samantekt Armenia og félaga (2018) kemur fram að nýta megi herminám til að 

undirbúa heilbrigðisstarfsfólk fyrir bráðar aðstæður. Sextán rannsóknir voru hluti af samantektinni en 

meirihlutinn fjallaði um rannsóknir á herminámi á heimavelli, eða ellefu talsins. Niðurstöður sýndu að 

herminám á heimavelli er afar árangursrík kennsluaðferð. Meðal röksemda voru að þá fá þátttakendur 

tækifæri til náms með raunverulegu samstarfsfólki og eru í umhverfi sem er þeim kunnugt. Þátttakendur 

kynnast samstarfsfólki innan eigin starfseiningar betur og það hefur jákvæð áhrif á þverfaglega 

teymisvinnu. Góð teymisvinna heilbrigðisstétta stuðlar að öryggi sjúklinga og telja Armenia og félagar 

því að notkun hermináms á heimavelli sé mjög gagnlegur kostur hvað varðar undirbúning fyrir bráðar 

aðstæður. Að auki bentu niðurstöður til þess að nýta mætti kennsluaðferðina enn frekar í náinni framtíð, 

til dæmis á skurðstofum, bráðadeildum, legudeildum, gjörgæsludeildum og á fleiri stöðum (Armenia o.fl., 

2018). 

 

2.2.1 Endurlífgun 

Meðal tíðra bráðra uppákomna á sjúkrahúsum er hjartastopp en það er þriðja algengasta dánarorsök 

meðal íbúa í hinum vestræna heimi. Í ritstjórnargrein Böttigers og Rotts (2021) kemur meðal annars 

fram að sjöhundruð þúsund manns hið minnsta deyja af völdum hjartastopps á ári hverju í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Ennfremur segir að hægt sé að koma í veg fyrir dauðsföll af völdum hjartastopps hjá 

hundruðum þúsunda íbúa á heimsvísu með viðeigandi þjálfun almennings (Böttiger og Rott, 2021). 

Skýrsla Evrópsku endurlífgunarsamtakanna (e. European Resuscitation Council) um sérhæfða 

endurlífgun ítrekar að öll sjúkrahús ættu að hafa skýrar verklagsreglur og bjóða upp á viðeigandi þjálfun 

heilbrigðisstarfsfólks í endurlífgun. Að auki er bent á að mikilvægt sé að starfsfólk þekki einkenni 

fyrirboða hjartastopps (Soar o.fl., 2021).   

 

2.2.1.1 Herminám og endurlífgun 

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar (e. nurse assistant) gegna mikilvægu hlutverki í skilvirkum 

viðbrögðum við hjartastoppi á sjúkrahúsum þar sem þeir eru oft fyrstir til að greina hjartastopp og hefja 

lífsbjargandi inngrip. Hver mínúta frá hjartastoppi og þar til endurlífgun hefst er gríðarlega mikilvæg og 

því ákjósanlegast að viðbrögð við hjartastoppi á sjúkrahúsi séu án tafar. Talið er að lífslíkur minnki um 

7-10% við hverja mínútu sem líður, án aðstoðar. Hikandi og ófullnægjandi viðbrögð heilbrigðisteymis 

getur valdið því að endurlífgun tefst og er árangursrík þjálfun í endurlífgun því lykilatriði til að auka öryggi 

sjúklinga (Adcock o.fl, 2020).  

Adcock og félagar (2020) rannsökuðu ávinning hermináms á heimavelli og var tilgangur 

rannsóknarinnar að efla viðbrögð hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í viðbrögðum við hjartastoppi. Vildu 

rannsakendur þjálfa þátttakendur í að hefja endurlífgun án tafar sem og bæta gæði. Adcock og félagar 
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skoðuðu árangur á frammistöðu og færni þátttakenda í endurlífgun fyrir og eftir herminámskennslu. 

Niðurstöður þeirra sýndu að meðaltími til að bregðast rétt við, það er að hefja endurlífgun án tafar, 

bættist marktækt um 75% meðal einstaklinga sem fengu kennslu í herminámi. Enginn marktækur munur 

var á gæðum hjartahnoðs fyrir og eftir kennsluna en þátttakendur lýstu auknu sjálfstrausti eftir 

hermiþjálfunina (Adcock o.fl, 2020).  

Vincelette og fleiri (2018) rannsökuðu herminám á heimavelli meðal sjúkraliða og hjúkrunar-

fræðinga á gjörgæsludeild. Rannsakendur vildu vita hvort nýta mætti kennsluaðferðina til að auka 

þekkingu hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í að þekkja útlit sleglatifs (e. venticular fibrilation) á 

hjartalínuriti og bregðast rétt við, það er að hefja endurlífgun án tafar. Í rannsókninni er endurlífgun án 

tafar skilgreind með því að kalla eftir frekari aðstoð og hefja hjartahnoð tafarlaust. Þegar sérhæfð aðstoð 

er komin á staðinn fer fram taktgreining sjúklings, en mikilvægt er að gefa rafstuð sem fyrst ef um 

stuðanlegan takt er að ræða. Rannsóknin kannaði að auki hvort menntun, sérhæfð kennsla í 

endurlífgun, reynsla af því að starfa í bráðaþjónustu, kyn og aldur hafi áhrif á frammistöðu og færni 

þátttakenda. Niðurstöður sýndu að það tók þátttakendur um það bil 12 sekúndur að hringja eftir frekari 

aðstoð og 28,8 sekúndur að hefja hjartahnoð. Flestir, eða 91% þátttakenda, gátu greint taktinn sleglatif. 

Rannsakendur bentu á að mikilvægt væri að efla þjálfun starfsfólks á gjörgæsludeildum en frekari 

rannsókna er þörf hvað varðar ávinning hermináms á færni starfsfólks í hjartahnoði (Vincelette o.fl., 

2018).  

McRae og félagar (2017) gerðu megindlega rannsókn um ávinning hermináms á heimavelli við 

að læra endurlífgun. Makmið rannsóknarinnar var að kanna hvort áhrif hermináms auki sjálfstraust og 

færni í endurlífgun meðal hjúkrunarfræðinga. Þægindarúrtak með sextíu hjúkrunarfræðingum var notað 

og svöruðu þátttakendur sérstökum spurningalista að kennslu lokinni. Niðurstöður rannsakenda voru 

þær að sjálfstraust mældist marktækt hærra eftir herminámið og heildaránægjustig var hátt (meðaltal 

80,2, SD 1,06) sem gefur til kynna mikla ánægju með herminámið. Ekki var marktækur munur milli 

ánægjustiga og starfsreynslu þátttakenda (McRae o.fl., 2017).  

Fernández-Ayuso og félagar (2018) rannsökuðu viðbrögð hjúkrunarnema í endurlífgun og sýndi 

sú rannsókn að nemendur voru með marktækt minni streitueinkenni eftir að hafa fengið hermináms-

kennslu. Hjartsláttartíðni og blóðþrýstingur voru hærri fyrir herminámskennsluna og aðspurðir sýndu 

nemendur einnig færri streitueinkenni eftir herminámið (Fernández-Ayuso o.fl., 2018).  

Frekari rannsókna er þörf til að kanna ávinning hermináms á klínískri færni í endurlífgun og 

gæðum hjartahnoðs. Fyrrnefndar rannsóknir sýna skjótari viðbrögð og aukið sjálfstraust meðal nemenda 

og starfsfólks. Hraði skiptir máli og aukið sjálfstraust getur haft jákvæð áhrif á færni en ekki er hægt að 

fullyrða að svo sé í öllum tilvikum (Adcock o.fl., 2020; Fernández-Ayuso o.fl., 2018; McRae o.fl., 2020; 

Vincelette o.fl., 2018).  

 

2.3 Mikilvægi þverfaglegrar teymisvinnu 

Skýrsla Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (2019) ítrekar mikilvægi þess að hafa öryggi sjúklinga ávallt í 

forgangi á heimsvísu (WHO, 2019). Þrátt fyrir það hljóta árlega um milljónir sjúklinga varanlegan skaða 

eða deyja af völdum alvarlegra atvika á sjúkrahúsum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að allt að 10% þeirra 
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sjúklinga sem leggjast inn á sjúkrahús verða fyrir alvarlegum atvikum en það eru um það bil 42,7 milljónir 

atvika árlega (Jha o.fl., 2013; Weller og Boyd, 2014).  

Rannsóknir sýna einnig að algengasta ástæða mistaka eru samskiptaörðugleikar og 

misskilningur manna á milli. Af þeim sökum hefur verið reynt að grípa til aðgerða og í þeim tilgangi voru 

þróaðar sérstakar verklagsreglur sem nefnast „TeamSTEPPS“. Megintilgangur þeirra er að koma í veg 

fyrir mistök vegna samskipta. Verklagsreglurnar byggja á fjórum hæfnisþáttum; teymisforystu, virkri 

vöktun á aðstæðum, gagnkvæmum stuðningi og árangursríkum samskiptum (Guimond o.fl, 2009). 

Í skýrslu Parkers og félaga (2021) er fjallað um ávinning þess að innleiða TeamSTEPPS á 

heilbrigðisstofnunum. Er þar bent á mikilvægi þess að heilbrigðisstofnanir á heimsvísu noti verkferla 

TeamSTEPPS. Ítreka Parker og félagar að árangursrík innleiðing þeirra, eða samskonar verklagsreglna, 

myndi draga mjög úr alvarlegum atvikum af völdum samskiptaörðugleika og væri lykilatriði til að auka 

öryggi sjúklinga (Parker o.fl., 2019). 

 

2.3.1 Herminám og teymisvinna 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort raunverulegur ávinningur sé af notkun hermináms við þjálfun 

heilbrigðisstarfsfólks í þverfaglegri teymisvinnu. Rannsókn Díaz og félaga (2019) fjallar um gagnsemi 

hermináms til þess að draga úr atvikum af völdum samskiptaörðugleika á fangelsisstofnunum. Markmið 

þeirra var að bæta teymisvinnu þátttakenda (samskiptahæfni og klíníska færni) og studdust 

rannsakendur við fyrrnefndar verklagsreglur TeamSTEPPS. Alls tóku 191 þátt í rannsókninni en 

þátttakendur voru ýmist hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar eða aðrir sérhæfðir starfsmenn á fangelsis-

stofnunum. Niðurstöður Díaz og félaga studdu þá staðhæfingu að herminám er hentug kennsluaðferð 

til að efla samskiptahæfni og þverfaglega teymisvinnu. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda var ánægður 

með kennsluaðferðina en rannsakendur telja að þörf sé á frekari rannsóknum um árangur hermináms-

kennslu hjá hjúkrunarfræðingum og annarra starfsgreina í fangelsum (Díaz o.fl., 2019).  

Mahmood og félagar (2021) rannsökuðu árangur hermináms á teymisvinnu meðal hjúkrunar- 

og læknisfræðinema. Líkt og áður studdust rannsakendur við verklagsreglur TeamSTEPPS og voru 

þátttakendur í þessari rannsókn alls fjörutíu. Frammistaða þátttakenda var metin með sjálfsmati. 

Megindleg gögn voru greind með því að nota parað t-próf og dreifigreiningu. Þemu sem komu fram úr 

hljóðupptökum af viðrun og skriflegum hugleiðingum þátttakenda gáfu rannsakendum gögn til 

eigindlegrar þemagreiningar. Árangur liðsins, sjálfsmat á þjálfun og hæfni í þverfaglegum samskiptum 

sýndu tölfræðilega marktæk gildi og þátttakendur skýrðu frá jákvæðu viðhorfi til þverfaglegs samstarfs. 

Helstu niðurstöður voru að marktækur munur var á árangri þátttakanda hvað varðar þverfaglega 

teymisvinnu eftir kennslu í herminámi. Þátttakendur höfðu aukið sjálfstraust, aukna skipulagshæfni, voru 

færari í samskiptum og töldu sig öruggari við teymisvinnu. Ennfremur voru þátttakendur á þeirri skoðun 

að herminám hefði jákvæð áhrif á þverfaglegt samstarf á klínískum vettvangi (Mahmood o.fl., 2021).  

Niðurstöður fræðilegrar samantektar O‘Rourkes og félaga (2021) leiddu í ljós að bein tengsl eru 

milli hermináms og aukinnar teymisvinnu. Líkt og fyrrnefndar rannsóknir sýndu ítrekuðu O‘Rourke og 

félagar að mikilvægi árangursríkra samskipta er lykilþáttur hvað varðar öryggi sjúklinga. Þeir töldu að 

hjúkrunarfræðinemar og aðrir nemendur innan heilbrigðisvísindasviðs hefðu sérstakt gagn af 

herminámskennslu til að efla hæfni í þverfaglegum samskiptum (O‘Rourke o.fl., 2021).  
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Þær rannsóknir sem hér er fjallað um gefa allar til kynna að raunverulegur ávinningur er af 

notkun hermináms til að efla þverfaglega teymisvinnu. Aukin hæfni þátttakenda í gagnrýnni hugsun, 

samskiptafærni, aukið sjálfstraust og fleira eru allt þættir sem hafa jákvæð áhrif á þverfaglega 

teymisvinnu og þykir herminám góð kennsluaðferð við þjálfun á þeim þáttum (Akalin og Sahin, 2020; 

Díaz o.fl., 2019; Mahmood o.fl., 2021; O‘Rourke o.fl., 2021). 

 

2.4 Viðhorf nemenda til hermináms 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi nemenda til hermináms. Hanshaw og Dickerson (2020) 

gerðu fræðilega samantekt sem innihélt rannsóknarspurninguna: „Hver er staða vísindanna varðandi 

gagnreyndar niðurstöður um hátækni-herminám í grunnnámi í hjúkrunarfræði?“ Uppfylltu tuttugu greinar 

inntökuskilyrði þeirra og sýnir samantektin meðal annars að viðhorf nemenda til hermináms er að öllu 

jöfnu jákvætt. Ennfremur kemur fram að herminám er kennsluaðferð sem veitir öruggt námsumhverfi og 

kemur í veg fyrir hættu á að skaða sjúklinga. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að herminám hefur jákvæð 

áhrif á gagnrýna hugsun, eykur sjálfstraust, bætir rökhugsun og dómgreind við ákvarðanatöku í meðferð 

sjúklinga. Telja Hanshaw og Dickerson að þörf sé á frekari rannsóknum um langtímaárangur hermináms 

meðal nemenda (Hanshaw og Dickerson, 2020).  

Leighton og fleiri (2021) gerðu samanburðarrannsókn um viðhorf hjúkrunarfræðinema til 

hermináms. Vildu þeir vita hversu vel námskröfum nemenda er mætt í klínísku umhverfi samanborið við 

herminám. Könnun þeirra gefur innsýn í hvernig hægt er að bæta námsumhverfi í báðum aðstæðum. 

Fór rannsóknin fram í níu háskólum þar sem viðurkennt herminám var til staðar. Kannað var hversu vel 

námskröfum var mætt á þrennan hátt; í hefðbundnu klínísku umhverfi, í augliti til auglitis umhverfi 

hermináms og í skjátengdu herminámi. CLECS 2.0 prófið var framkvæmt af hjúkrunarfræðinemum 

(N=159) í grunnnámi sem höfðu hjúkrað að minnsta kosti einum sýndarsjúklingi og einum 

raunverulegum sjúklingi. Niðurstöður sýndu að nemendur töldu að hefðbundið klínískt umhverfi mætti 

betur þeirra námskröfum þegar litið var á þættina samskipti, hjúkrunarferli og heildræna nálgun (Leighton 

o.fl., 2021). 

Ekki hafa fengist skýrar rannsóknarniðurstöður um hvort hátækni-herminám sé árangursríkara, 

samanborið við meðaltækni-herminám, ef spurt er um viðhorf nemenda. Alconero-Camarero og félagar 

(2021) reyndu að fá svar við þeirri spurningu og var tilgangur rannsóknar þeirra að greina hvort 

nemendur séu ánægðari þegar klínískt herminám er byggt á hátækni (HFS) eða meðaltækni (MFS). 

Úrtak var samsett af 393 nemendum frá tveimur spænskum háskólum og var ánægja nemenda metin 

með því að nota spurningalistann „Satisfaction Scale Questionnaire with High-Fidelity Clinical 

Simulation“. Niðurstöður Alconero-Camarero og félaga sýndu að ánægja meðal hjúkrunarfræðinema 

var marktækt hærri hjá þeim sem fengu meðaltækni-herminám samanborið við þá sem fengu hátækni-

herminám. Sögðu rannsakendur að herminám væri gagnleg kennsluaðferð en til þess að öðlast 

grunnfærni með lægri kostnaði væri meðaltækni-herminám betra. Hátækni-herminám væri ekki endilega 

árangursríkara, þrátt fyrir öflugri tækni, þar sem árangur kennslunnar velti á þekkingu og klínískri reynslu 

nemenda (Alconero-Camarero o.fl., 2021). 

Gabanero-Martínez og félagar (2021) rannsökuðu ánægju nemenda með herminám, sem og 

færni þeirra til að eiga í tilfinningalega flóknum samskiptum. Í rannsókninni var hefðbundið klínískt 
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umhverfi borið saman við umhverfi hermináms. Í rannsókninni var notast við blandaða aðferð. Í fyrri 

hluta rannsóknarinnar svöruðu nemendur (N=156) stöðluðum spurningalista en seinni hluti 

rannsóknarinnar var eigindlegur og voru þá tekin viðtöl við ellefu nemendur. Helstu niðurstöður voru þær 

að hjúkrunarfræðinemar voru almennt ánægðir með herminám sem kennsluaðferð. Sögðu nemendur 

samskiptahæfni sína hafa aukist og töldu mikinn kost að geta lært af mistökum sínum. Ennfremur kom 

fram að nemendur fundu fyrir auknu öryggi þegar þeir stóðu frammi fyrir raunverulegum aðstæðum þar 

sem þeir höfðu áður fengið góða þjálfun og æft sig í öruggu umhverfi. Sjálfstraust nemenda og 

sjálfsöryggi mældist einnig hærra eftir herminám en nemendur lýstu því að þeir væru færari í að ná stjórn 

á aðstæðum eftir herminámskennsluna. Allir nemendur voru sammála um að herminám hefði jákvæð 

áhrif á klíníska færni í raunverulegum aðstæðum þar sem þeir fengju að kynnast eigin styrkleikum og 

veikleikum og ná framförum í tilfinningalega flóknum samskiptum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að hægt er að nýta hermiþjálfun til að auka hæfni og sjálfstraust nemenda í samskiptum á klínískum 

vettvangi (Gabanero-Martínez o.fl., 2021).  

Í fræðilegri samantekt Labragues og fleiri (2019) kemur fram að hátækni-herminám er 

árangursrík kennsluaðferð sem viðbót við hefðbundna kennslu. Tilgangur Labragues og félaga var að 

leggja gagnrýnið mat á vísindagreinar sem fjalla um áhrif notkunar hátækni-hermináms á áhrif kvíða og 

sjálfstrausts hjúkrunarfræðinema í grunnnámi. Uppfylltu þrjátíu og fimm greinar inntökuskilyrði en 

niðurstöður samantektarinnar voru þær að hátækni-herminám dregur úr kvíða og eflir sjálfstraust meðal 

hjúkrunarfræðinema. Labrague og félagar telja þó að þörf sé á frekari rannsóknum til að hægt sé að 

fullyrða að hátækni-herminám dragi úr kvíða og auki sjálfstraust meðal nemenda. Þeir telja að 

niðurstöður sýni að mikilvægt sé fyrir hjúkrunarfræðideildir í háskólum að innleiða herminám, þrátt fyrir 

að verknámsstofur hermináms séu kostnaðarsamar. Langtímaáhrif á kostnað eru hagkvæm þegar 

öryggi sjúklinga er betur tryggt (Labrague o.fl., 2019).  

 

2.4.1 Kostir hermináms 

Þegar rannsóknarniðurstöður um viðhorf nemenda eru skoðaðar koma fram ýmsir kostir á herminámi 

sem kennsluaðferð. Helstu kostir hermináms eru að nemendur eru í öruggu námsumhverfi þar sem 

mistök eru leyfileg og fá innsýn í raunverulega atburðarás innan heilbrigðiskerfisins. Í herminámi fá 

nemendur tækifæri til þess að stíga út fyrir þægindarammann, sjá aðstæður í fjölbreyttu ljósi, læra af 

reynslu sinni og deila henni með samnemendum sínum og leiðbeinanda (Hanshaw og Dickerson, 2020; 

Lee o.fl., 2020). Nemendur sjá einnig afleiðingar af meðferðinni sem þeir veita, hvort sem þær eru 

jákvæðar eða neikvæðar (Carrero-Planells o.fl., 2021).  

Herminám er góður vettvangur til að auka hæfni í þverfaglegri teymisvinnu, samskiptum og 

samvinnu heilbrigðisstétta, sem stuðlar að auknu öryggi sjúklinga (Díaz o.fl., 2019; Mahmood o.fl., 2021; 

O‘Rourke o.fl., 2021). Hægt er að skapa margvísleg og ólík tilfelli sem og aðlaga herminámið eftir þörfum 

nemenda. Umhverfi hermináms bíður upp á virka endurgjöf og geta nemendur endurtekið tilfelli eins oft 

og þörf er á. Herminám gefur nemendum einnig tækifæri til þess að læra á, og prófa sig áfram á, fjölda 

þeirra tækja og tóla sem nauðsynlegt er að kunna á, ef ætlunin er að starfa á hátæknisjúkrahúsi 

(Hanshaw og Dickerson, 2020).  
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Herminám hefur það fram yfir aðrar kennsluaðferðir að það býður upp á að gefa nemendum 

innsýn í sjaldséð og erfið tilfelli sem ólíklegt er að þeir upplifi í klínísku verknámi. Nemendur læra einnig 

mikið af samnemendum sínum og njóta stuðnings frá leiðbeinanda. Herminám kemur ekki í stað 

raunverulegrar umönnunar sjúklinga en hefur reynst vel og er gagnleg viðbót við kennslu meðal 

hjúkrunarfræðinema (Lee o.fl., 2020; Leighton o.fl., 2021). 

 

2.4.1.1 Gagnrýnin hugsun 

Við bráðar aðstæður á sjúkrahúsum reynir á dómgreind og ákvarðanatöku heilbrigðisstarfsfólks. 

Tímasetning er gjarnan lykilatriði og hæfileiki einstaklinga til að beita gagnrýnni hugsun er þar talinn 

mikilvægur áhrifaþáttur. Páll Skúlason, heimspekingur og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, skilgreindi 

gagnrýna hugsun á eftirfarandi hátt: „Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða 

fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni.“ (Páll 

Skúlason, 1987:70). Samkvæmt Falcó-Pegueroles og félaga (2021) samanstendur gagnrýnin hugsun 

af kraftmiklu hugsanaferli og er flókin athöfn og leiðarvísir fyrir skoðanir okkar. Gagnrýnin hugsun er 

mynduð út frá viðhorfum einstaklings og færni til stefnumótunar og hefur það að markmiði að komast að 

niðurstöðu. Í einfaldri mynd má útskýra gagnrýna hugsun sem hæfileika einstaklings til að líta á aðrar 

hliðar máls áður en tekin er endanleg ákvörðun. Gagnrýnin hugsun er þannig hæfileikinn til að ígrunda 

rökhugsunina sjálfa, hún krefst ákveðinna viðhorfa og færni svo hægt sé að beita henni markvisst til að 

ná árangri. Hæfileiki heilbrigðisstarfsmanna í gagnrýnni hugsun er grundvallaratriði í bráðum aðstæðum. 

Oft á tíðum er krefjandi að taka ákvörðun og þarf þá að taka til greina ýmsa þætti, svo sem óskir sjúklings, 

óskir aðstandenda og siðferðislegar spurningar. Færni fagfólks, eins og að hlusta á sjúkling, að skilja 

áhyggjur hans og þarfir, að taka eftir forgangsatriðum sem skipta mestu máli og geta til að bregðast við, 

eru lykilatriði í gagnrýnni hugsun heilbrigðisstarfsfólks (Falcó-Pegueroles o.fl., 2021).  

Hátækni-herminám er ein þeirra aðferða sem notast er við í hjúkrunarfræðinámi til að auka hæfni 

í gagnrýnni hugsun. Í rannsókn Blakeslee (2020) er gagnrýnin hugsun skilgreind sem eitt af lykilatriðum 

fyrir viðurkennt hjúkrunarfræðinám og langvarandi árangur í klínísku starfi. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að rannsaka hvort tölfræðilega marktækur munur væri á meðalskori á færni í gagnrýnni hugsun. 

Notast var við þægindaúrtak sem skipt var í tvo hópa. Tilraunahópur (N=36) fékk herminámskennslu og 

samanburðarhópur (N=33) gerði skriflegar æfingar. Nemendur beggja hópa fóru í skriflegt próf tengt 

námsefninu bæði fyrir og eftir tilraunina. The Health Science Reasoning prófið (HSRT) var notað til að 

mæla gagnrýna hugsun allra þátttakenda. Niðurstöður Blakeslee gáfu til kynna að enginn marktækur 

munur væri á meðalskori á færni í gagnrýnni hugsun hjá hópunum. Notkun hátækni-hermináms sem 

kennsluaðferðar samanborið við skriflegar æfingar til að efla gagnrýna hugsun fékk því ekki stuðning í 

þessari rannsókn (Blakeslee, 2020). 

Akalin og Sahin (2020) könnuðu áhrif hátækni-hermináms á þekkingu, gagnrýna hugsun og 

klíníska ákvarðanatöku við meðhöndlun hjúkrunarfræðinga á meðgöngueitrun. Þar að auki vildu 

rannsakendur fá upplýsingar um upplifun nemenda á herminámi. Í rannsókninni var notast við blandaða 

aðferð og var nemendum skipt af handahófi í samanburðarhóp (N=54) og tilraunahóp (N=53). Nemendur 

í tilraunahóp fengu hátækni-hermiþjálfun en nemendur í samanburðarhóp fengu hefðbundna þjálfun um 

meðhöndlun meðgöngueitrunar í formi fyrirlestra. Niðurstöður Akalins og Sahins sýndu að hátækni-
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herminám er áhrifarík kennsluaðferð til að bæta meðhöndlun á meðgöngueitrun meðal hjúkrunarfræði-

nema. Nemendur í tilraunahópi fengu fleiri stig eftir herminámskennslu þegar metin var þekking, 

gagnrýnin hugsun og klínísk ákvarðanataka. Í rýnihópaviðtölum voru fimm þemu skilgreind; námsþróun, 

að minnka bilið milli kenninga og framkvæmdar, faglegur undirbúningur, tilmæli og sjálfstraust til 

ákvarðanatöku (Akalin og Sahin, 2020).  

Li og félagar (2022) birtu safngreiningu (meta analysu) um ávinning hermináms sem 

kennsluaðferð meðal hjúkrunarfræðinema. Fimmtán rannsóknir uppfylltu inntökuskilyrði en 

rannsakendur könnuðu sérstaklega gagnrýna hugsun, klíníska ákvarðanatöku, faglega færni, 

samskiptahæfni og klíníska dómgreind. Niðurstöður Li og félaga sýndu að herminám er árangursrík 

kennsluaðferð. Hún bætir þekkingu, eflir faglega færni og ræktar klíníska hæfileika hjá nemendum. 

Ítrekuðu Li og félagar að kennarar og klínískir leiðbeinendur ættu að kynna sér kennsluaðferðina og 

væru niðurstöður þessar góð rök fyrir því að kennsluaðferðin væri nauðsynlegur þáttur í námi 

hjúkrunarfræðinga (Li o.fl., 2022).  

 

2.4.2 Ókostir hermináms 

Þegar rannsóknir um ókosti hermináms eru skoðaðar er jafnan bent á sýndarsjúklinginn sjálfan. 

Nemendur telja ókost að sýndarsjúklingur getur ekki sýnt svipbrigði og er þá ekki hægt að koma auga á 

óyrt samskipti líkt og í raunverulegu tilfelli. Einnig er ábótavant að ekki er hægt að framkvæma fullkomna 

taugaskoðun á sýndarsjúklingum þar sem ekki er hægt að athuga taugaviðbrögð (e. reflexa) sem og 

koma auga á litabreytingar á húð, svo sem bjúgur, sár og bólgur (Lasater, 2007). Í herminámi getur 

kennari þó sýnt svipbrigði með því að leika sjúkling og/eða aðstandendur og getur þar af leiðandi mætt 

þessum kröfum að einhverju leyti (Hanshaw og Dickerson, 2020; Li o.fl., 2022).  

Annar ókostur er að herminám er kostnaðarsöm og tímafrek kennsluaðferð. Ekki er einungis 

dýrt að kaupa sýndarsjúklinginn sjálfan, heldur er búnaður sem honum fylgir kostnaðarsamur (Labrague 

o.fl., 2019). Uppsetning á sjúkrastofu, myndbands- og upptökutæki ásamt tölvum og tækjabúnaði er 

lykilatriði í góðu herminámsumhverfi. Einnig er viðhald á búnaði mikilvægt. Vegna þeirra fjárhagslegu 

áskorana, og þar sem fáir nemendur geta stundað herminám í einu, hafa sumar hjúkrunarfræðideildir 

ekki fjárfest í hátækni-herminámssetri (Rodgers o.fl., 2009).  

Herminám hefur notið mikilla vinsælda á undanförnum árum en velta má fyrir sér hvort aukin 

samskipti nemenda við sýndarsjúklinga, sem sýna ekki mannlega eiginleika eins og svipbrigði né 

líkamstjáningu, hafi neikvæð áhrif á færni nemenda á að sýna samkennd og dragi úr þeim hæfileika að 

vera vakandi yfir breytingum á andlegu ástandi sjúklinga (Handerland o.fl., 2021).  
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3 Aðferðarfræði 

Verkefnið er fræðileg samantekt um niðurstöður nýlegra rannsókna um ávinning hermináms hvað varðar 

þverfaglega teymisvinnu og undirbúning heilbrigðisstarfsfólks fyrir bráðar aðstæður. Leitað var heimilda 

í gagnagrunnum Pubmed og Scopus. Einnig var stuðst við heimildalista úr öðrum rannsóknum og var 

þá leitarvélin Google Scholar notuð. Heimildaleit fór fram á tímabilinu desember 2021 til apríl 2022.  

 

3.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Rannsóknarspurningar verkefnis voru þróaðar út frá stöðlum PICOTS sem er aðferð til að skilgreina 

þátttakendur (e. population), viðfangsefni (e. issue of interest), samanburð (e. comparison), útkomu (e. 

outcome), tíma (e. time) og vettvang (e. setting) (Polit og Beck, 2017). Nánari útskýringu er að finna í 

töflu 1 og 2. 

Tafla 1. Notkun PICOTS við gerð rannsóknarspurningar. 

P Nemendur innan heilbrigðisgreina eða heilbrigðisstarfsfólk sem starfar á klínískum 

vettvangi 

I Herminám 

C Herminám og þverfagleg teymisvinna 

O Árangursrík þverfagleg teymisvinna 

T Tímabilið 2017-2022 

S Heilbrigðisstofnanir og háskólar  

 

Tafla 2. Notkun PICOTS við gerð rannsóknarspurningar. 

P Heilbrigðisstarfsfólk sem starfar í klíník 

I Herminám 

C Herminám og undirbúningur fyrir bráðar aðstæður 

O Aukin færni í vinnuferli í kjölfar bráðatilvika á klínískum vettvangi 

T Tímabilið 2017-2022 

S Heilbrigðisstofnanir og háskólar 

 

 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir vali á greinum fyrir fræðilega samantekt. 

Gagnagrunnur: Leitað var í gagnagrunnum Pubmed og Scopus. 

Birtingarár heimilda: Við gagnasöfnun var lögð áhersla á að greinar væru birtar á árunum 2017-2022. 
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Þátttakendur: Við gagnasöfnun var lögð áhersla á að þátttakendur væru nemendur innan heilbrigðis-

vísindasviðs, kennarar heilbrigðisvísindasviðs eða einstaklingar sem höfðu lokið menntun í heilbrigðis-

vísindagrein. 

Tegundir rannsókna: Einungis voru notaðar ritrýndar greinar sem uppfylltu inntökuskilyrði. Ekki var 

gerð krafa um hvort um eigindlegar, megindlegar, blandaðar aðferðir, tilraunarannsóknir eða tilfella-

rannsóknir var að ræða. 

Tungumál: Greinar á ensku og íslensku komu til greina en þar sem engin íslensk rannsókn uppfyllti 

inntökuskilyrði voru einungis rannsóknir á ensku notaðar. 

Tafla 3 útskýrir nánar inntöku- og útilokunarskilyrði rannsókna. 

Tafla 3. Inntöku- og útilokunarskilyrði rannsókna. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Rannsóknir birtar á árunum 2017-2022 

• Greinar á ensku eða íslensku 

• Rannsóknir þar sem ávinningur 

hermináms var metinn 

• Eigindlegar, megindlegar, blandaðar 

rannsóknir og tilfellarannsóknir 

• Ritrýndar heimildir 

• Greinar frá 2016 og eldri 

• Greinar á öðrum tungumálum en ensku 

og íslensku 

• Rannsóknir þar sem ávinningur 

hermináms var að engu leyti metinn 

• Fræðilegar samantektir 

• Rannsóknir sem voru ekki birtar í 

ritrýndu fræðiriti 

 

 

3.3 Efnisleit og leitarorð 

Vegna þess að notast var við gagnagrunnana Pubmed og Scopus voru notuð ensk leitarorð. Helstu 

leitarorðin voru: Simulation, teaching method, emergency nursing, resuscitation and teamwork.  

Notast var við fernar mismunandi samsetningar leitarorða sem hægt er að sjá nánar í 

yfirlitstöflum 4 og 5.  

 

Tafla 4. Heimildaleit í Pubmed á rannsóknargreinum frá 2017-2022. 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Útdrættir 

1 Simulation AND teamwork 78 23 6 

2 Simulation, resuscitation 

AND emergency nursing 

30 9 2 

 Samtals  108 32 8 
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Tafla 5. Heimildaleit í Scopus á rannsóknargreinum frá 2017-2022. 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Útdrættir 

1 Simulation AND health 

sciences 

48 21 9 

2 Simulation, health sciences 

AND teaching method 

13 11 5 

 Samtals  61 32 14 

 

Heimildaleit í gagnagrunninum Pubmed frá árunum 2017-2022 skilaði 108 niðurstöðum og 

heimildaleit í gagnagrunninum Scopus frá árunum 2017-2022 skilaði 61 niðurstöðu. Að auki fundust 

þrjár heimildir á leitarvél Google Scholar. Þar af voru 70 heimildir skimaðar út frá titlum. Eftir að hafa 

farið yfir útdrætti greinanna voru 45 heimildir útilokaðar og eftir voru 25. Þær heimildir sem eftir stóðu 

voru lesnar í fullri lengd og uppfylltu átta þeirra valmiðin. Notast var við PRISMA flæðirit við greiningu 

og útilokun heimilda (sjá mynd 1).  

  



26 
 

 

 

 

 

 

  

Samanlagður fjöldi 

heimilda sem fannst á 

Google Scholar 

(n = 3) 

 

Samanlagður fjöldi 

heimilda sem fannst í 

Pubmed og Scopus 

(n = 169) 

 

Titlar heimilda skimaðir 

(n =70) 
Heimildir útilokaðar 

(n = 45) 

Heimildir lesnar í fullri 

lengd 

(n=25) 

Heimildir útilokaðar 

(n = 16) 

Heimildir sem uppfylla 

inntökuskilyrði 

(n = 8) 

Mynd 1 PRISMA flæðirit 
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4 Umræður 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á, og samþætta, rannsóknarniðurstöður um 

hvort ávinningur sé af notkun á kennsluaðferðinni herminámi. Reynt var að fá svar við tveimur 

rannsóknarspurningum en þær voru annars vegar: „Er ávinningur af herminámi í þverfaglegri samvinnu 

heilbrigðisstétta?“ Og hins vegar: „Undirbýr herminám heilbrigðisstarfsfólk fyrir bráðar aðstæður?“ 

 

4.1 Samþætting niðurstaðna 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að ávinningur er af notkun hermináms ef litið er á undirbúning 

heilbrigðisstétta fyrir bráðar aðstæður og þjálfun þeirra í þverfaglegri teymisvinnu (Adcock o.fl, 2020; 

Díaz o.fl., 2019; Fernández-Ayoso o.fl., 2018; Mahmood o.fl., 2021; McRae o.fl., 2017; Vincelette o.fl., 

2018). Jafnan kemur fram að viðbragðstími styttist og hæfni í gagnrýnni hugsun og klínískri ákvarðana-

töku eykst (Adcock o.fl., 2020; Akalin og Sahin, 2020; Fernández-Ayoso o.fl., 2018; McRae o.fl., 2017; 

Vincelette o.fl., 2018). Þar að auki sýna rannsóknarniðurstöður að þverfagleg teymisvinna og/eða 

samskiptafærni varð marktækt betri eftir herminámskennslu meðal hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, 

læknanema og hjúkrunarfræðinema. Herminám hefur marktæk jákvæð áhrif á samskiptafærni og 

teymisvinnu og reynist gagnleg kennsluaðferð til þjálfunar á þeim þáttum (Díaz o.fl., 2019; Mahmood 

o.fl., 2021). 

 

4.1.1 Ávinningur hermináms fyrir undirbúning á bráðum aðstæðum 

Þær rannsóknir sem fjölluðu um ávinning hermináms fyrir undirbúning á bráðum aðstæðum sýndu að 

kennsluaðferðin hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust, styttir viðbragðstíma hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða 

við að hefja endurlífgun og bætir hæfni til klínískrar ákvarðanatöku (Adcock o.fl., 2020; Fernández-

Ayoso o.fl.,2018; McRae o.fl., 2017; Vincelette o.fl., 2018). Ekki komu fram skýrar niðurstöður um hvort 

herminám bætir klíníska færni í endurlífgun ef gæði hjartahnoðs eru skoðuð sérstaklega (Adcock o.fl., 

2020; Fernández-Ayoso o.fl.,2018; McRae o.fl., 2017; Vincelette o.fl; 2018).  

Rannsókn Akalins og Sahins (2020) sýndi að herminám hefur jákvæð áhrif á gagnrýna hugsun 

og eykur sjálfstraust til klínískrar ákvarðanatöku. Ennfremur sýndi rannsóknin að herminám er góð 

kennsluaðferð fyrir hjúkrunarfræðinema til að læra að meðhöndla einstaka sjúkdóma, til dæmis 

meðgöngueitrun (Akalin og Sahin, 2020). Niðurstöður rannsóknar Adcocks og félaga (2020) leiddu í ljós 

að meðaltími var styttri og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sýndu skjótari viðbrögð við að hefja 

endurlífgun án tafar. Þátttakendur kölluðu einnig fyrr eftir aðstoð, borið saman við viðbragðstíma áður 

en þeir fengu herminámskennslu. Líkt og hjá Akalin og Sahin var niðurstaðan að miklu leyti rakin til 

aukins sjálfstrausts þátttakenda (Adcock o.fl., 2020). Rannsókn Vincelette og félaga (2018) um 

herminám á heimavelli leiddi sömuleiðis í ljós að þátttakendur sýndu skjótari viðbrögð við að hefja 

endurlífgun án tafar, voru líklegri til að greina hjartsláttartakt og kölluðu fyrr á frekari aðstoð. Töldu 

rannsakendur þessar niðurstöður sýna á skýran hátt ávinning hermináms til að efla þjálfun 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á gjörgæsludeildum í vinnuferli við endurlífgun (Vincelette o.fl., 2018). 

Þá leiddi rannsókn McRae og félaga (2017) í ljós að herminám getur aukið sjálfstraust meðal hjúkrunar-

fræðinga og sjúkraliða. Niðurstöður endurspegluðu jákvætt viðhorf þátttakenda til kennsluaðferðarinnar 
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(McRae o.fl., 2017). Fernández-Ayuso og félagar (2018) rannsökuðu streitueinkenni meðal 

hjúkrunarfræðinema fyrir og eftir herminámskennslu. Niðurstöður leiddu í ljós að streitueinkenni, svo 

sem há hjartsláttartíðni og/eða hár blóðþrýstingur lækkar í kjölfar herminámskennslu og endurspeglar 

það aukið sjálfstraust meðal þátttakenda (Fernández-Ayuso o.fl., 2018).  

Færni í gagnrýnni hugsun, aukið sjálfstraust og skjót viðbrögð heilbrigðisstarfsfólk eru allt 

eiginleikar sem hefur jákvæð áhrif á klíníska færni í endurlífgun en þó er skortur á rannsóknum til að 

geta fullyrt að svo sé í öllum tilvikum (Adcock o.fl., 2020; Fernández-Ayuso o.fl., 2018; McRae o.fl., 

2020; Vincelette o.fl., 2018). Einungis ein rannsókn, það er rannsókn Blakeslee, sýndi ekki marktækan 

mun á færni í gagnrýnni hugsun eftir herminámskennslu (Blakeslee, 2020) en þó eru aðrar rannsóknir 

ekki samhljóma þeirri niðurstöðu. 

4.1.2 Ávinningur hermináms við þjálfun í þverfaglegri teymisvinnu 

Allar þær rannsóknir sem fjölluðu um ávinning hermináms við þjálfun í þverfaglegri teymisvinnu sýndu 

að kennsluaðferðin hefur jákvæð áhrif á samskiptafærni þátttakenda (Akalin og Sahin, 2020; Díaz o.fl., 

2019; Mahmood o.fl., 2021).  

Nám ólíkra fagstétta á grunnstigi í háskólum er aðskilið og lítið um samvinnu. Það hefur orðið til 

þess að misskilningur er algengur milli heilbrigðisstétta sem aftur getur leitt til mistaka. Rannsókn 

Mahmoods og félaga (2021) sýndi að herminám er gagnleg kennsluaðferð til að brúa bilið milli ólíkra 

fagstétta og koma í veg fyrir misskilning í samskiptum. Ennfremur studdi rannsóknin þá staðhæfingu að 

notkun verklagsreglna eykur ávinning í þverfaglegri teymisvinnu hjúkrunar- og læknanema. 

Rannsakendur notuðu verklagsreglurnar TeamSTEPPS og lýstu þátttakendur meira öryggi og jákvæðu 

viðhorfi til þverfaglegrar teymisvinnu, betri skipulagshæfni og aukinni hæfni í samskiptum (Mahmood 

o.fl., 2021). Rannsókn Díaz og fleiri (2019) um gagnsemi hermináms til þess að draga úr atvikum af 

völdum samskiptaörðugleika leiddi einnig í ljós að notkun viðeigandi verklagsreglna, svo sem 

TeamSTEPPS, hefur jákvæð áhrif á þverfaglega samvinnu hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og annarra 

sérhæfðra starfsstétta á fangelsistofnun. Ennfremur sýndu niðurstöður jákvætt viðhorf þátttakenda til 

hermináms og töldu hana gagnlega (Díaz o.fl., 2019).  

Fyrrnefndar rannsóknir gefa til kynna að raunverulegur ávinningur er af notkun hermináms til að 

efla þverfaglega teymisvinnu heilbrigðisstarfsmanna. Aukin hæfni í gagnrýnni hugsun, bætt hæfni í 

samskiptum og aukið sjálfstraust eru allt þættir sem draga úr líkum á atvikum vegna samskipta-

örðugleika og sýna rannsóknir að herminám er góð kennsluaðferð til þjálfunar á þeim eiginleikum (Akalin 

og Sahin, 2020; Díaz o.fl., 2019; Mahmood o.fl., 2021).  
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Ályktanir 

Herminám sem kennsluaðferð er víða að festa sig í sessi og hefur reynst vel innan heilbrigðisvísinda. 

Nemendum líkar almennt vel við kennsluaðferðina og þann kost að geta undirbúið sig fyrir klínísk störf 

í öruggu umhverfi. Þá hefur herminám það fram yfir aðrar kennsluaðferðir að hægt er að þjálfa nemendur 

í að takast á við sjaldgæf og flókin tilfelli. 

Afar mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé vel þjálfað fyrir bráðar aðstæður, svo sem 

endurlífgun, þar sem hver mínúta skiptir máli. Helstu rannsóknarniðurstöður samantektarinnar sýna að 

herminám styttir viðbragðstíma í bráðum aðstæðum við endurlífgun um 75%. Árangursrík teymisvinna 

er einnig veigamikill þáttur í að stuðla að öryggi sjúklinga og er herminám góð aðferð til að bæta 

samskiptahæfni í þverfaglegri teymisvinnu. Misskilningur og samskiptaörðugleikar eru meðal helstu 

ástæðna alvarlegra atvika á sjúkrahúsum og mikilvægt að ólíkar fagstéttir geti unnið vel saman. Færni 

fagfólks í að mæta þörfum sjúklinga og taka til greina ýmsa þætti, svo sem óskir aðstandenda og 

siðferðisleg álitamál, eru lykilatriði við meðhöndlun sjúklinga. Herminám er hentug aðferð til að efla 

gagnrýna hugsun, en aðeins ein rannsókn í þessari samantekt studdi ekki þá niðurstöðu. Þörf er á fleiri 

rannsóknum um ávinning hermináms, sérstaklega hvað varðar klíníska færni í endurlífgun og gæðum 

hjartahnoðs. 

Tækninni fleygir fram og sýndarsjúklingar verða sífellt raunverulegri. Hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliðar og aðrar heilbrigðisstéttir ættu að vera meðvitaðar um þann mikla ávinning sem herminám 

skilar. Einnig ættu klínískir leiðbeinendur og kennarar að kynna sér kennsluaðferðina herminám, séu 

þeir ekki nú þegar búnir að því. Spennandi verður að fylgjast með þróun kennsluaðferðarinnar í náinni 

framtíð. 
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Fylgiskjöl 
 

Tafla 6. Yfirlitstafla rannsóknagreina. 

Heimild Lykilorð Tilgangur Aðferð Niðurstöður 

Adcock o.fl., (2020), 
Bandaríkin. 

Herminám,kennsluaðferð, 
bráðahjúkrun og 
endurlífgun. 

Rannsaka 
frammistöðu 
hjúkrunarfræðinga 
og sjúkraliða í 
endurlífgun eftir að 
hafa fengið 
herminámskennslu. 
Rannsóknin 
skoðaði árangur 
hermináms á 
heimavelli. Skoðað 
var hvort munur 
væri á árangri, 
frammistöðu og 
færni þátttakenda í 
endurlífun fyrir og 
eftir 
herminámskennslu. 

Megindleg 
rannsókn. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að herminám stytti 
viðbragðstíma í endurlífgun 
marktækt um 75% hjá 
hjúkrunarfræðingum og 
sjúkraliðum eftir 
herminámskennslu. Einnig 
sýndu þátttakendur skjótari 
viðbrögð við að kalla á aðstoð. 
Ekki var marktækur munur hvað 
varðar gæði á hjartahnoði meðal 
þátttakenda en herminám hafði 
jákvæð áhrif á sjálfstraust. 

Akalin og Sahin, 
(2020), Frakkland. 

Herminám, kennsluaðferð 
og bráðahjúkrun. 

Rannsaka hvort 
nýta mætti 
herminámskennslu 
við greiningu og 
hjúkrun mæðra með 
meðgöngueitrun. 

Blönduð 
aðferð. Fyrri 
hluti 
rannsóknar 
var 
megindlegur 
og seinni 
hluti 
eigindlegur. 

Herminám er góð kennsluaðferð 
til að þjálfa gagnrýna hugsun 
meðal hjúkrunarfræðinema. Þeir 
nemendur sem fengu 
herminámskennslu voru hæfari í 
gagnrýnni hugsun, klínískri 
ákvarðanatöku og með betri 
þekkingu á sjúkdómnum 
meðgöngueitrun. 

Blakeslee (2020), 
Bandaríkin. 

Herminám, 
kennsluaðferð, 
bráðahjúkrun og 
endurlífgun. 

Að kanna hvort 
herminám væri 
góður 
undirbúningur fyrir 
bráðar aðstæður ef 
tekið var tillit til 
hæfni á gagnrýnni 
hugsun.  

Megindleg 
rannsókn. 

Ekki var marktækur munur á 
meðaleinkunn þátttakenda í 
gagnrýnni hugsun eftir kennslu í 
herminámi hjá þátttakendum. 
Rannsakandi benti á að þörf er á 
langtímarannsókn á 
viðfangsefninu í náinni framtíð. 

Díaz o.fl., (2019), 
Bandaríkin. 

Herminám, kennsluaðferð 
og teymisvinna. 

Rannsaka hvort 
nýta mætti 
herminám til að 
draga úr mistökum í 
samskiptum hjá 
starfsfólki sem 
starfar í fangelsum. 
Markmið var að 
bæta teymisvinnu 
(samskipti og færni) 
meðal þátttakenda. 

Megindleg 
Rannsókn. 

Herminám reyndist hentug 
kennsluaðferð til að efla 
samskipti og teymisvinnu. 
Yfirgnæfandi meirihluti 
þátttakenda var ánægður með 
kennsluaðferðina en telja 
rannsakendur að þörf sé á 
frekari rannsóknum um árangur 
herminámskennslu hjá 
hjúkrunarfræðingum og öðrum 
starfsstéttum sem starfa í 
fangelsum. 

Fernández-Ayoso o.fl., 
(2018), Spánn. 

Herminám,kennsluaðferð, 
bráðahjúkrun og 
endurlífgun. 

Rannsaka ávinning 
hermináms á 
klíníska færni 
hjúkrunarfræðinema 
í endurlífgun. 

Megindleg 
rannsókn. 
 

Hjúkrunarfræðinemar sem fengu 
herminámskennslu sýndu aukna 
hæfni í endurlífgun. Einnig voru 
nemendur með marktækt hærra 
sjálfstraust og aukna þekkingu á 
vinnuferli endurlífgunar eftir 
þátttöku. 
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Mahmood o.fl., (2021), 
Indland. 

Herminám, kennsluaðferð 
og teymisvinna. 

Rannsaka ávinning 
herminámskennslu 
á teymisvinnu hjá 
hjúkrunar- og 
læknisfræðinemum. 

Megindleg 
rannsókn. 
 

Marktækur munur var á árangri 
þátttakenda hvað varðar 
þverfaglega teymisvinnu eftir 
kennslu í herminámi. 
Þátttakendur höfðu aukið 
sjálfstraust, aukna 
skipulagshæfni, voru færari í 
samskiptum og töldu sig 
öruggari við teymisvinnu. 
Ennfremur voru þátttakendur á 
þeirri skoðun að herminám hefði 
jákvæð áhrif á þverfaglegt 
samstarf á klínískum vettvangi. 

McRae o.fl., (2017), 
Bandaríkin. 

Herminám, 
kennsluaðferð, 
bráðahjúkrun og 
endurlífgun. 

Rannsaka árangur 
hermináms á 
heimavelli á klíníska 
færni 
hjúkrunarfræðinga í 
endurlífgun. 

Megindleg 
rannsókn. 

Ekki var marktækur munur á 
færni þátttakenda í endurlífgun 
eftir kennslu í herminámi á 
heimavelli. Þó mældist 
sjálfstraust marktækt hærra hjá 

þátttakendum. 
 

Vincette o.fl., (2018), 

Kanada. 
Herminám,kennsluaðferð, 
bráðahjúkrun og 
endurlífgun. 

Kanna hvort nýta 
mætti herminám í 
að auka þekkingu 
hjúkrunarfræðinga 
og sjúkraliða sem 
störfuðu á 
gjörgæslu í að 
þekkja útlit sleglatifs 
á hjartalínuriti og að 
hefja endurlífgun án 
tafar. 

Megindleg 
rannsókn. 

Flestir hjúkrunarfræðingar 
brugðust fljótt og rétt við en þó 
var lítill hluti sem tókst ekki að 
bera kennsl á taktinn sleglatif. 
Því bentu rannsakendur á að 
mikilvægt væri að efla þjálfun 
starfsfólks á gjörgæsludeildum. 
Frekari rannsókna er þörf hvað 
varðar ávinning hermináms á 
færni í endurlífgun. 
 

 

 


