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Bakgrund 

En legitimerad sjuksköterska ska besitta kunskap och förmåga att använda och initiera 

utveckling av informatik, för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och 

tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö (QSEN, 2005; SSF, 2017; Ali et al. 2022). 

Informatik är en kärnkompetens inom omvårdnad och innefattar säker 

journalföring/dokumentation baserat på fastställda strukturer, termer och begrepp oberoende 

av dokumentationsverktyg och vårdnivå. E-hälsoverktyg och e-hälsotjänster som har till syfte 

att stärka egenvård hos patient och närstående innefattas också i informatik. Det åligger 

professionen att genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela 

vårdprocessen, och att säkerställa kvalitet i vårdens övergångar för att samordna vården men 

även att utveckla innehåll i och utvärdera resultat av kliniska beslutsstöd för säker vård. Fokus 

i kärnkompetensen informatik är även att stödja patienters och närståendes kunskap och 

behov, samt att bidra till att stärka patientens och närståendes egenvård och inflytande i 

vården genom informations- och kommunikationsteknologi (QSEN, 2005; SSF, 2017; Reid et 

al. 2021; Darvish et al. 2014).  

Bakgrunden till arbetet är en erfarenhet och upplevelse av att kärnkompetensen informatik 

oftast inte väljs eller problematiseras i studenternas inlämnade arbeten och studieuppgifter, i 

Specialistsjuksköterske-programmet inom kirurgisk vård som jag är kursansvarig för. I stället 

väljer ofta studenterna någon av de andra kärnkompetenserna som troligen är lättare att förstå, 

relatera till men även att problematisera. Trots att det framgår i mål att 

Specialistsjuksköterskan inom kirurgi ska kunna urskilja, relatera och värdera processer vid 

framtagandet, implementeringen och utvärderingen av tekniska informations och 

kommunikationsverktyg inom den kirurgiska vården och dessutom ha kompetens att 

organisera samverkansprocessen mellan teknik, patient och organisation inom den kirurgiska 

vårdens faser (Kompetensbeskrivning, NFSK 2014).  

 

Syfte 

Syftet med denna pedagogiska aktivitet var att stimulera studenterna till Aha-upplevelser om 

informatik inom kirurgisk omvårdnad.  
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Metod 

Ett samarbete initierades med personer med fördjupad kompetens och kunskap inom 

informatik, med en vision, ambition och idé om att öka studenternas kunskap och intresse om 

informatik i kirurgisk vård. En gemensam planering påbörjades för att genomföra en 

pedagogisk aktivitet i programmet med målsättning att åstadkomma ökad teoretisk kunskap 

om informatik, att sammanföra informatik och kirurgisk omvårdnad samt att få positiva 

reaktioner om den specifika kärnkompetensen. Detta med anledning av att kärnkompetensen 

informatik upplevts av studenterna i programmet som abstrakt och svårt, och ofta ej väljs i 

någon av studenternas fördjupning- eller studieuppgifter. Den pedagogiska aktiviteten i 

programmet genomfördes under en eftermiddag med både informatiker och sjuksköterskor 

involverade. Teori varvades med interaktiva övningar, diskussioner och reflektion. 

Eftermiddagen startads upp med en Mentometer-undersökning genomfördes för att identifiera 

och skapa medvetenhet hos studenterna om ”Vad är informatik för dig?”, för att sedan mot 

slutet av eftermiddagen inventera via mentometer igen hur studenterna uppfattade informatik 

efter den pedagogiska aktiviteten. Ambitionen med undervisningen var att skapa positiva 

Aha-upplevelser och nya perspektiv avseende informatik, samt en motivation att arbeta vidare 

med informatik utifrån målen för Specialistsjuksköterskan inom kirurgi 

(Kompetensbeskrivning, NFSK 2014). 

 

Aha-upplevelser 

Forskning har påvisat att hur Aha-upplevelser kan användas och nyttjas i undervisning för att 

stimulera lärande, problemlösning och metakognitiva processer varvid Aha-upplevelser 

valdes som inriktning till denna pedagogiska aktivitet (Bowden, 1997; Beeman, & Kounios, 

2009; Danek et al. 2013). En Aha-upplevelse definieras som ett multidimensionellt fenomen 

som innehåller en överraskning, upplevelse av plötslig insikt, eller en plötslig lustfylld 

reaktion som upplevs när en innebörd av något som tidigare varit svårt att förstå, blir tydligare 

(Danek et al. 2013; Danek et al. 2020; Shen et al. 2016). Fenomenet Aha-upplevelse har 

vetenskapligt studerats sedan lång tid tillbaka men ingen enhetlig definition finns beskriven i 

litteraturen. Forskning har visat att Aha-upplevelser medför bättre minne av studier, ökade 

lösningsförslag och stimulering av motivation att genomföra uppgifter (Auble 1979, Danek & 

Wiley 2020, Skaar & Reber, 2021). I det transdisciplinära lärandet, vilken informatik och 

omvårdnad skulle kunna tolkas som i denna undervisningsaktivitet betonas komponenter som 
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att kunna sammanföra kunskapsområden som är uppbyggda på olika sätt. Förutom skillnaden 

mellan den mer praktiska-, vardagliga kunskapen samt den akademiska kunskapen kan det 

även finnas olika synsätt i disciplinerna vilket behöver integreras för att motivera till dessa 

ökade kreativa lösningförslag, på praktiska problem som överskrider de disciplinära gränserna 

(Kounius & Beeman, 2009; Gibbons et al. 1994; Godemann, 2008). Tillgänglig evidens 

belyser att betydelsefullt i en Aha-upplevelse är att problemet/ämnet måste vara utmanande 

och tillräckligt svårt och att det behöver finnas en känsla av att kunna förändra och att hitta 

lösningar samt att det upplevs som meningsfullt. Hur stark en aha-upplevelse är har visat sig 

ha positiva samband med att hitta nya lösningar, men bara om förtroendet är tillräckligt högt 

att problem är möjligt att lösa. Metakognitiva och tidsmässiga förhållanden för en aha-

upplevelse kännetecknar egenskaper som har påvisats skilja sig från en icke-aha-upplevelse. 

För att summera så belyser litteraturen fyra centrala komponenter; plötslighet (upplevelsen är 

överraskande och omedelbar), lätthet (lösningen bearbetas utan svårighet), positiv påverkan 

(insikter är glädjande) och känslan av att ha rätt (efter insikter och förtroende) (Ishikawa et al. 

2019; Topolonski & Reber, 2010).  

 

Genomförande och analys   

Det pedagogiska upplägget som valdes i denna lär stödjande aktivitet med en ambition om att 

studenterna skulle få en Aha-upplevelse om informatik inom omvårdnad, och ämnade ta stöd i 

några principer för en meningsfull undervisning om informatik applicerad i kirurgisk 

omvårdnad. Undervisningen ämnade att öka förståelse och vara erfarenhetsorienterad, vilket 

kan medföra att studenterna upplever ett sammanhang och meningsfullhet vilket kan stimulera 

Aha-upplevelser (Danek et al. 2013; Danek et al. 2020; Shen et al. 2016). Den pedagogiska 

aktiviteten genomfördes med en tanke om att teori varvades med interaktiva övningar och 

reflektion på ett växelrikt sätt för att tilltala många sinnen. Genom att inventera studenternas 

erfarenheter av informatik i uppstarten samt mot slutet av undervisningen hur de tänkte och 

resonerade efter den pedagogiska aktiviteten, var ambitionen att uppnå en ökad medvetenhet 

och då möjligtvis stimulera Aha-upplevelser. Detta med syfte att enligt ovan litteratur om 

Aha-upplevelser stimulera en känsla av att kunna förändra och att hitta lösningar samt att det 

upplevs som meningsfullt och ej bli för abstrakt för studenterna. Mentometer användas för att 

visualisera och jämföra innan och efter, samt använda i avslutande reflektion och diskussion 

med studenterna. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård ska efter avslutat 

program ha en fördjupad kunskap om kärnkompetensen informatik och bör engagera sig 
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aktivt för att utveckla och förbättra. Fortsatt arbete efter studierna bör stimulera till att 

utveckla väl fungerande system som stödjer kirurgiskt omvårdnadsarbete och som har fokus i 

att öka patientsäkerhet men även att identifiera behov av information och undervisning för 

patienter som kan stödjas inom ramen för kärnkompetensen informatik (Kleib et al. 2021).  

Denna lär stödjande aktivitet kan möjligtvis vara en trigger och stimulera till att 

kärnkompetensen informatik blir mer levande och ej så dold för studenterna, men förstås även 

med en ambition om att ge bränsle för att fortsätta stärka kärnkompetensen som kliniskt 

verksamma i kirurgisk vård. Det föreligger dock oklart och spekulativt om studenterna erhöll 

Aha-upplevelser, eftersom detta inte specifikt mättes vilket skulle vara möjligt att göra 

framöver. Men det genomfördes inte efter denna undervisning. En subjektiv gradering med en 

sex-gradig Likert skala, för att mäta fyra kategorier av känslor skulle kunnat användas, som 

exempelvis används i studie av Danek & Wiley 2017. Exempelvis frågor som ämnar att 

studera Aha-upplevelsen; Hur mycket positiv påverkan (insikter är glädje) fick du? och Hur 

starkt kände du en "aha!"-upplevelse? Högre gradering motsvarade högre/starkare känslor 

och mindre gradering motsvarade lägre/svagare känslor (Danek & Wiley 2017).   

Utifrån den utvärdering som genomfördes uppgav flertalet studenter att de upplevde 

eftermiddagen mycket positiv, givande och lärorik vilket även återkopplades i kursutvärdering 

och i kursdialog. Befintlig evidens om Aha-upplevelser har dock betonat att positiva känslor 

om problem eller områden, har visat sig öka möjligheter att hitta kreativa lösningar (Ishikawa 

et al. 2019; Danek et al. 2014; Danek et al. 2016; Danek & Salvi, 2020; Shen et al 2016). Men 

undervisning är många gånger subjektiv och kan upplevas olika av olika studenter, så det är ju 

ingen garanti att Aha-upplevelser och nya insikter uppstår hos alla i studentgruppen. Insikter 

är högst unika, och relaterade till varje individ/student (Kounios & Beeman, 2009). Därför 

skulle det varit värdefullt att ha utvärderat Aha-upplevelserna på ett strukturerat sätt.  

Men utifrån litteraturen så kan det finnas svårigheter och utmaningar i att utvärdera, och 

falska Aha-upplevelser kan förekomma. Det kan finnas tveksamheter om att förekomsten av 

en Aha-upplevelse är definitiv eller att en sann insikt har ägt rum. Det kan också finnas 

skillnader mellan de kvantitativa och kvalitativa upplevelserna, och om de är korrekta eller 

om det resulterat i en felaktig problemlösning vid Aha-upplevelsen. Att ha en stark eller högt 

graderad Aha-upplevelse i en kvantitativ mätning, behöver inte vara relaterade till att 

problematiseringen leder fram till en korrekt problemlösning (Danek & Wiley 2017).   
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Det vore önskvärt med mer evidens om Aha-upplevelser och dess effekter avseende 

pedagogiska aktiviteter inom omvårdnad, speciellt när det gäller omvårdnad och informatik 

då det är ytterst begränsat i nuläget. Speciellt eftersom det potentiellt kan finnas både 

kortsiktiga och långsiktiga vinster/effekter av att kärnkompetensen informatik synliggörs i 

undervisningen för att sedan slagkraftigt omsättas i klinisk praktik (Kleib et al. 2021; Ali et al. 

2022; Forman et al. 2020). Studier har dock påvisat ett behov av framgångsrika modeller för 

att stödja hög kvalitet av informatik inom omvårdnad, vilka även betonar vikten av ledarskap 

inom omvårdnadsinformatik för att utveckla området på olika sätt i hälso-

sjukvårdsorganisationen (Ali et al. 2022; Chen et al. 2022; Heinen et al. 2019; Raghunathan et 

al. 2022).  

Med en ambition framgent att fortsätta att stärka och synliggöra kärnkompetensen informatik, 

kommer sannolikt detta pedagogiska upplägg upprepas i programmet framöver. 

Undervisningen kan möjligtvis ha stimulerat den dolda men trendiga kärnkompetensen 

informatik, genom att göra den mer meningsfull och levande för studenterna. Det föreligger 

dock spekulativt om studenterna erhöll Aha-upplevelser, om upplevelserna var sanna eller 

falska, eftersom detta inte studerades. Med anledning av detta arbete, skulle det framöver 

kännas meningsfullt och spännande att ändå genomföra en strukturerad mätning av 

studenternas Aha-upplevelser. Ambitionen att fortsätta stärka kärnkompetensen informatik i 

undervisningen kvarstår, för att stödja lärande som sedan omsätts/används och är 

kvalitetshöjande på olika sätt i klinisk evidensbaserad kirurgisk vård.  
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