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Baggrund: Anafylaksi er en akut, livstruende tilstand, der skal erkendes hurtigt og straks behandles. 

Organisation og kommunikation mellem sundhedspersonale, som udfører anafylaksibehandling, er af højeste 
vigtighed, og simulation har vist sig at være en god metode til at træne håndtering af akutte tilstande som anafylaksi 
og hjertestop. 

Klinik for allergi og Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital har højt specialiseret funktion for 
udredning og behandling af allergiske lidelser hos børn, unge og voksne. Der udføres dagligt allergenprovokationer, 
immunterapi og hudtests med risiko for at inducere anafylaksi.  

Personalet på de to afdelinger har siden primo 2015 gennemført in situ simulationstræning i behandling af anafylaksi. 
Træningen udføres i egen afdeling i samarbejde med Simulationsenheden og ledes af en akutpædiater, 
anæstesisygeplejerske- eller læge. Der gennemgås 2-3 scenarier per træning. 

Formålet med undersøgelsen var, at evaluere personalets holdning til in situ simulationstræning som 
undervisningsmetode. 

Metode:  Læger og sygeplejersker besvarede et spørgeskema 1-3 måneder efter træningen. I alt 9 spørgsmål indgik i 
evalueringen, svar på de 7 indgår i denne opgørelse.  Spørgsmål: 

1. Efter in situ træningen, har du så fået mere fokus på ”sikker mundtlig kommunikation” i akutte situationer? 
2. Efter in situ træningen, er du så mere opmærksom på teamsamarbejdet i forbindelse med behandling af 

anafylaksi?  
3. Har det givet dig fokus på at anvende ABCDE-systematik ved vurdering af patienter, der udvikler en allergisk 

reaktion? 
4. Har in situ træningen styrket din viden om behandlingsalgoritmen for anafylaksi? 
5. Har du fået læring i forhold til arbejdet med den akut syge patient? 
6. Har du fået ekstra læring ud af in situ træning i din egen afdeling?  
7. Hvor tryg føler du dig nu ved behandlingen af patienter med anafylaksi? 

Svarmuligheder spørgsmål 1-6:    Ja, helt bestemt     Ja, delvist     Det ved jeg ikke / neutral     Nej, jeg tvivler     
Nej, bestemt ikke. 

Svarmulighed spørgsmål 7:     Meget tryg     Tryg     Nogenlunde tryg     Utryg     Meget utryg. 

Der var yderligere mulighed for at kommentere i fritekst. 

Resultater:  I alt 35 personer har gennemgået træningen, og 23 (66 %) besvarede spørgeskemaet.  

Henholdsvis 96%, 100%, 83%. 82%, 86% svarede ’ja, helt bestemt’ eller ’ja, delvist’ på spørgsmål 1-5. 

Alle adspurgte dvs 100% angav, at de havde fået ekstra læring ud af in situ simulationstræning i egen afdeling.  Efter at 
have gennemført træningen var 96% trygge, eller meget trygge, ved behandling af patienter med anafylaksi. 

Konklusioner: Alle deltagere fik ekstra læring af, at simulationstræningen foregik i egen afdeling. I kommentarfeltet 
anførte deltagerne, at det førte til styrkelse af teamsamarbejdet, øget overblik over afsnittets lokaler og mulige 
risikosituationer, samt ekstra kontrol af, at udstyr er på rette plads og fungerer. 

En enkelt person angav kun at være nogenlunde tryg efter at have gennemført træningen, og det vurderes derfor, at 
der er et behov for gentagelse af træning - også for personale med erfaring. 

De to afdelinger har valgt at fortsætte regelmæssig træning og vil løbende evaluere personalets oplevelse af effekten. 

Data bestyrker betydningen af in situ træning af personalet i håndtering af anafylaksi på afdelinger/klinikker, der 
udfører undersøgelser og behandlinger, der medfører en risiko for anafylaksi. 


