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Bakgrund  
Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) innebär huvudsakligen kliniskt arbete med 
successivt ökad svårighetsgrad, men tjänstgöringen har blivit alltmer formaliserad med 
teoretiska och praktiska mål som ska nås inom bl a kommunikation och ledarskap förutom 
medicinsk kompetens (SOSFS 2015:8).  Äldre tiders ”see one, do one, teach one” är förbi 
och ersatt av en strukturerad utbildning som ska integreras med det kliniska arbetet. Inom 
de opererande specialiteterna är de praktiska färdigheterna på operationssalen givetvis 
mycket viktiga moment, men det krävs också omfattande teoretiska kunskaper. 
Utvecklingen med reducerad tid på operation har gjort att metoder som kompletterar den 
traditionella utbildningen på operationssalen efterfrågas och tekniker för kirurgisk 
simulatorträning har haft en snabb utveckling (Felländer-Tsai och Bergenfelz 2013, 
Reppenhagen 2019, St Pierre 2018). Vidare har patientsäkerhet fått stort fokus inom 
sjukvården med etiska överväganden runt patientens roll i utbildningen. Inom 
flygindustrin är träning i simulator väl etablerat som en del i säkerhetskulturen sedan lång 
tid tillbaka, vilket har inspirerat utvecklingen av simulatortekniken inom sjukvården.  
Inom ortopedin har simulatortekniken utvecklats ffa för artroskopiska ingrepp 
(undersökning/operation av leder med titthålsteknik). Det är mycket vanliga ingrepp med 
ca 16 600 ingrepp i Sverige årligen i knä resp ca 2 700 i skuldra (Statistikdatabasen 2018). 
 

Frågeställningar 
1. Finns vetenskapligt stöd för att använda träning i simulator vid utbildning av ST-

läkare i artroskopi? 
2. Hur skulle träningen i så fall kunna utformas?  

 

Litteraturgenomgång 
Sökorden ”simulator training”, ”arthroscopy”, ”virtual reality training” och 
”orthopedics”/”orthopaedics” har tagits fram från översiktsartiklar och använts för sökning 
i Pubmed.  Relevanta referenser från de identifierade översiktsartiklarna har även 
inkluderats. 231 artiklar identifierades vid sökningen, av dessa var 24 kliniska studier och 
23 översiktsartiklar. 66 % var publicerade 2014 eller senare. 

Överförs effekten av träning i simulatorn till verkligheten i 
operationssalen? 
Flera studier visar att träning i simulatorn leder till förbättrad prestation i simulatorn och 
att simulatorn kan skilja mellan användare med olika grader erfarenhet (Frank et al. 2018). 
Denna genomgång fokuserar på om simulatorn förbättrar prestationen på operationssalen, 
vilket representerar effekten av simulatorn i den kliniska verkligheten (transfer validity). 
Inom allmänkirurgin har studier visat att effekten överförs till den verkliga operationen för 
laparoskopi (Nagendran et al. 2013, Johnston et al. 2016). Ett begränsat antal studier finns 
nu som visar denna överföringseffekt även vid artroskopi (Frank et al. 2018, Bartlett et al. 
2018). 
 
Howells et al (2008) studerade effekten vid simulatorträning av diagnostisk artroskopi av 
knäleden. Alla 20 läkarna från centrat som gjort mindre än 2 år av sin specialistutbildning 
rekryterades. De randomiserades till antingen träning i simulator omfattande 3 sessioner 
med vardera 6 skopier under 1 vecka under handledning av studiens försteförfattare 
alternativt till klinikens standardutbildning. Vid träningssessionerna analyserades 
handrörelserna. Slutlig utvärdering av alla deltagarna skedde på operation genom att 
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erfaren skopist bedömde hur deltagarna genomförde en artroskopi. Läkarna som tränat i 
simulatorn genomförde operationen på ett bättre sätt, signifikant förbättring noterades 
med bägge använda skalor. Rörelseanalyserna visade tydliga inlärningskurvor med 
successivt kortare tid och mer precisa handrörelser.  
Waterman et al (2016) visade överförd effekt av träning i simulator till prestation på 
operation vid diagnostisk artroskopi av skulderleden. Alla 22 utbildningsläkarna vid 
kliniken deltog. Vid baslinjetest och efter träningsprogrammet registrerades tiden för den 
simulerade skopin liksom totala avståndet som verktyget (haken) resp. kameran 
förflyttades. Artroskopi gjordes även, där två erfarna skopister bedömde videoinspelningar 
från operationerna och graderade insatserna med hjälp av en validerad skattningsskala, 
Arthroscopic Surgery Skill Evaluation Tool (ASSET), vilken omfattar 8 domäner. Gruppen 
randomiserades mellan utbildningsprogram med simulering alternativt klinikens 
standardutbildning. Fyra sessioner om vardera 15 min i simulatorn med handledning av 
”senior resident” under 3 mån, totalt 60 min. Sessionerna var inriktade på 
kameraorientering, manipulering med haken, ”triangulation” (3-D arbetet i leden) och 
träning av psykomotorisk färdighet. Gruppen tränad i simulator presterade vid uppföljande 
artroskopi bättre inom domänen säkerhet, som skattar risken för iatrogen brosk- eller 
mjukdelsskada 3,29 vs 3,0 (p 0,005). Simulatortränade gruppen hade även tendens till 
bättre total score för ASSET, 22,5 vs 21,2, men skillnaden var inte statistiskt signifikant (p 
0,06). Det var ingen skillnad för hur lång tid artroskopin tog eller för genomförandet av 
den anatomiska checklistan (antal av 14 moment som identifierades korrekt). Även i 
simulatorn presterade den tränade gruppen bättre, så att de var snabbare och förflyttade 
haken kortare sträcka.  
 
Jackson et al (2012) studerade effekten efter träning av menisksutur i simulator. Det sågs 
tydlig inlärningskurva med en platå hos de flesta efter de inledande 12 menisksuturerna, 
men enskilda deltagare förbättrades upp till 21 suturer. Rahm et al (2016) studerade 
inlärningskurvan vid simulatorträning under 8 tillfällen på vardera 30 min hos 20 
läkarstuderande. Signifikanta förbättringar i gruppen skedde endast mellan de fyra första 
tillfällena, men ”outliers” minskade under de resterande fyra. 

Patientnytta 
Inga studier redovisar direkt patientrelaterade resultatmått för den överförda effekten av 
simulatorträning på operation (Johnston et al. 2016). Studien av Waterman et al (2016) 
visade förbättrad prestation i domänen som uttrycker risken för iatrogen brosk- och 
mjukdelsskada.  
 

Intervjuer med ST-studierektorer 
ST-studierektorerna vid ortopedklinikerna inom Region Jönköpings Län och Region 
Östergötland med tillgång till simulatorutrustning för artroskopi har intervjuats liksom 
skopiansvariga med aktuell erfarenhet av ST-utbildning med simulatorutrustningen, totalt 
5 personer.  
Alla har positiv inställning till träningen i artroskopisimulatorn. Det varierar mellan 
klinikerna hur stor erfarenhet man har hunnit få. Man beskriver att simulatorn ffa ger bra 
träning av 3-D arbetet med instrumenten i leden, ”trianguleringen”, och därigenom 
minskar kvarvarande tröskeln för att på operation nå grundläggande nivå av 
artroskopifärdighet. Det upplevs även som ett roligt sätt att lära sig. Problem beskrivs med 
att träningen hittills har varit valfri efter tid och intresse hos den enskilde ST-läkaren och 
man efterlyser att det kommer in som en rutin. Alla har använt en kombination av 
handledda och egna träningstillfällen. Handledning upplevs viktigt, bl.a. för att ST-läkaren 
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ska använda simulatorn med en teknik som fungerar även på operation och det ger även ett 
bra tillfälle för allmän diskussion runt artroskopier. Handledarna vid klinikerna har haft 
olika stor erfarenhet av artroskopi, från klinikens mest erfarna artroskopister till ST-läkare 
som precis har genomfört sin skopiplacering. Konsensus att handledning kan ske även av 
andra än mycket erfarna skopister och att det också kan ge bra erfarenhet för den som 
handleder, men att det är viktigt med handledarens engagemang och att det helst ska 
finnas extra intresse för artroskopi. 
När det gäller utvärdering av träningen i simulatorn är alla positiva till de etablerade 
måtten tid resp avståndet som instrumenten förflyttas.  Man har i viss omfattning använt 
ytterligare mätvärden som simulatorn redovisar som stöd för planering av vidare träning. 
Två önskar kunna sätta mätbara mål som ST-läkaren ska nå innan träning på operation. 
Om ST-läkaren ska redovisa sin erfarenhet av träningen i enkät el.dyl. kan detta läggas in i 
den bredare utvärdering som görs vid klinikerna minst 1 gång årligen, ofta benämnd 
specialistkollegium. 
Utbildningen i artroskopi har olika utformning vid klinikerna, bl.a. beroende på i vilken 
omfattning verksamheten är uppdelar på specialiserade sektioner och i vilken omfattning 
utbildningen sker utanför kliniken.   
 

Diskussion 
Endast få studier bekräftar för artroskopi att simulatorträning medför bättre teknik på 
operationssalen (Waterman et al. 2016, Howells et al. 2008), men kombinationen av dessa 
studier och att det tidigare visats för andra ingrepp som laparoskopi ger rimligt stöd för att 
så är fallet. 
 
Litteraturen ger inget klart stöd för omfattningen av träningen (Frank et al. 2018), men det 
är intressant att omfattningen av träningen var måttlig i de flesta av studierna som visade 
överförd effekt. Howells et al (2008) använde 3 sessioner med vardera 6 skopier under 1 
vecka och Waterman et al (2016) 4 sessioner om vardera 15 min under 3 mån, totalt 1 
timme, i bägge fallen med handledning. Platåeffekt i inlärningskurvan nåddes för många 
efter 12 repetitioner, men en del behövde 20 repetitioner (Howells et al. 2008). Rahm et al 
(2016) redovisar platåeffekt efter 4 x 30 min. Erfarenheten hos handledarna i de två ref 
studierna ovan motsvarade nybliven specialistläkare hos oss (Waterman et al. 2016) resp 
klinisk doktorand (Howells et al. 2008) (senior resident resp research fellow).  
 
Tid för proceduren (Hetaimisch et al. 2016) och avståndet som instrumenten förflyttas är 
etablerade mätetal för utvärdering av artroskopier i simulator. Mer komplexa mått finns 
tillgängliga i simulatorerna, men värdet av dessa är mer omtvistat (Garfjeld Roberts et al. 
2016). Det finns även flera skalor för global bedömning (Middleton et al. 2016). Det finns 
ingen etablerad cut-off för när målet för träningen i simulatorn är nått (Johnston et al. 
2016). 
 
Rutinmässig användning av simulatorn vid alla kliniker kräver god logistik för tillgänglig 
simulator inköpt gemensamt av Region Jönköpings Län och Region Östergötland. 
Utrustningen är väl flyttbar, men kräver ca 2 tim arbete vid varje flytt, utöver själva 
transporten (pers. medd. M Bengtzon, Metodicum, Jönköping). 
 



5 
 

Sammanfattning 
Nytillkomna moment i läkarnas specialistutbildning liksom etiska överväganden hur 
patienter involveras vid utbildning ställer båda krav på förnyande och effektivisering. 
Kombinationen av ett begränsat antal studier på artroskopi som bekräftar att 
simulatorträning förbättrar prestation på operationssalen tillsammans med att detta har 
visats för andra ingrepp som laparoskopi ger rimligt stöd för att systematiskt använda 
träning i simulator inom ST-utbildningen i ortopedi. Erfarenheterna hos ST-
studierektorerna stöder även användandet och att det görs rutinmässigt. 

 

Modell för träning med artroskopisimulator – diskussionsunderlag 
Mål: ST-läkaren ska genom träning i simulatorn få känsla för ”triangulering”, dvs 3-D 
arbetet med instrumenten, och därmed vara bättre förberedd när utbildningen fortsätter på 
operationssalen. 

• Alla ST-läkare inom ortopedi tränar i artroskopisimulator innan den intensiva 
träningsperioden av knäartroskopier. Exakt tidpunkt varierar mellan klinikerna 
beroende på upplägget av ST.  

• Träningen omfattar minst 4 x 1 timme, där första och sista är med handledning. 
Ytterligare träning genomför ST-läkaren på egen hand i den omfattning som 
bedöms behövas. 

• Handledaren ska ha god kännedom om artroskopitekniken och kan vara yngre 
specialist eller ha ytterligare erfarenhet. 

• Utvärdering av träningen i simulatorn görs vid inledning resp. avslutning av den 
handledda träningen genom mätning av tid för proceduren och avståndet som 
använts för förflyttning av instrumenten. Utvärderingen av träningens bredare 
betydelse för ST-läkarens utveckling görs genom att ST-läkare får besvara enkät vid 
den årliga genomgången av utbildningsläget. 
 

Underlaget kommer att återkopplas för diskussion bl.a. till de intervjuade studierektorerna.
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