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pl 

Sammanfattning 

Man har kommit fram till att det råder brist på korrekt information gällande eluttag och deras 

märkning samt bristande information om hur man gör sin bedömning vid val av eluttag till 

den medicintekniska utrustningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Därutav behövdes 

en utbildning där sjukhuspersonalen får lära sig om elsystemet och där dem relevanta 

aspekterna tas upp. Målet med studien var därför att skapa en utbildning som handlar om el- 

och reservsystem. För att utbildningen ska vara givande och pedagogisk samt lättillgänglig 

har man valt att den ska vara webbaserad samt interaktiv. En enkätundersökning gjordes för 

att studera kunskapsnivån och få återkoppling samt förslag från vårdpersonalen. Efter 

litteraturstudier och intervjuer med nyckelpersoner för insamling av information, skrevs ett 

manus till utbildningen. Sedan gjordes en PowerPoint presentation av manuset. Manuset 

lästes av en berättarröst och spelades in. Ljudfilerna synkades därefter med 

PowerPointbilderna. Därefter gjordes examinationsfrågor som handlar om dem relevanta 

delarna av utbildningen. Resultatet blev en färdig webbaserad utbildning som lades på 

lär-plattformen Pingpong. Slutsatsen av arbetet att en webbaserad interaktiv utbildning blev 

framtagen.   
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Abstract 

One has come to a conclusion that there is a lack of correct information regarding wall 

sockets and their labels, in addition lacking information regarding one’s evaluation when 

choosing wall sockets for the medical technical equipment at Akademiska Sjukhuset in 

Uppsala. Therefore an education was needed where the hospitals employees learn about the 

electrical system and their relevant aspects are brought up. The purpose of the study was 

therefore to create a learning material about the electric system. For the education to be 

rewarding and pedagogical and also have an easy access, one has chosen for it to be 

web-based furthermore interactive. A survey was created to study the knowledge and get 

feedback in addition to suggestions from the healthcare staff.  After literature studies and 

interviews with key people for the collection of information, a script was written for the 

education. Then a PowerPoint presentation was made from the script. The script was read 

and recorded by a narrator. The audio files were then synced to the PowerPoint images. 

Afterwards examination questions about the relevant parts of the education were written. 

The result was a completed web-based education that was placed on the learning platform 

Pingpong.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

På Akademiska sjukhuset (AS) i Uppsala och Lasarettet i Enköping (LE) har det under ett par 

års tid pågått ett arbete med att ta fram driftsäkerhetsrutiner vid kortare strömavbrott som varje 

verksamhet ska ha. Till detta arbete har verksamheterna tagit hjälp av ingenjörer vid 

verksamhetsområdet Medicinsk teknik, Sjukhus fysik och IT (MSI). Tillsammans har de under 

arbetets gång upptäckt att sjukhuspersonalen på AS och LE har otillräckligt med kunskap om 

den egna verksamhetens elkraftförsörjning och konsekvenser vid driftstörningar eller avbrott. 

Nästan alla tekniska system är beroende av elektricitet och i takt med att tekniken på sjukhusen 

blir allt mer avancerad ökar känsligheten för störningar eller avbrott. Om strömavbrott skulle 

inträffa på sjukhuset måste personalen veta hur de ska säkerställa att patientsäkerheten 

upprätthålls. Därför vill MSI utveckla en datorbaserad interaktiv utbildning i el- och reservkraft 

vilket ligger till grund för detta examensarbete.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ge sjukhuspersonal en klar bild av hur elsystemet 

fungerar och öka deras förståelse kring reservkraftsystemet.  

1.3 Målsättning 

Målet med examensarbetet är att skapa en interaktiv utbildning i el och reservkraft som ska 

publiceras i lär-plattformen Pingpong.   

1.4 Utbildningens huvudsakliga kunskapsmål 

Efter avslutad utbildning skall personal kunna skilja mellan de olika kraftslagen vilka är 

normalkraft, reservkraft avbrottsfri och avbrottsfri kraft. De ska även kunna avgöra vilka 

utrustningar som bäst lämpar sig till något utav de tre kraftslagen med fokus på patientsäkerhet 

och utrustningens känslighet för störningar i elnätet. 

1.5 Frågeställningar 

För att uppnå målet med detta examensarbete har följande frågor formulerats: 

 Hur utformar man en effektiv utbildningsmiljö online? 

 Hur påverkar interaktivitet i utbildningar inlärningsförmågan? 

 Vad kan personalen om de olika kraftslagen? 
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1.6 Avgränsningar 

Utbildningsmaterialet ska vara generellt anpassat för alla kategorier av sjukhuspersonal oavsett 

vilken avdelning personalen tillhör. Akademiska sjukhuset kommer i första hand att analyseras 

medan Lasarettet i Enköping kommer att undersökas i mån av tid.  
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2 Teori och Bakgrund 

2.1 Elnätets uppbyggnad på Akademiska sjukhuset 

På Akademiska sjukhuset är elnätet av säkerhetsmässiga skäl uppdelat i fyra kraftslag: 

normalkraft, reservkraft, reservkraft avbrottsfri och avbrottsfrikraft. Se figur 2.1. [1] [2] 

 

Figur 2.1. De olika kraftslagen som används på Akademiska sjukhuset i Uppsala. [1] [2] 

Med normalkraft även kallad vit kraft menas ström som matas till sjukhusets vitmärkta eluttag 

från det allmänna elnätet d.v.s. Vattenfalls elnät, också kallad yttre elnät. I dessa eluttag uppstår 

strömavbrott på mellan 17 till 120 sekunder vid strömavbrott i det yttre elnätet. Hur snabbt 

strömmen kommer tillbaka beror på hur högt prioriterad verksamheten är. Eluttagen försörjs då 

med reservkraft från reservkraftanläggningar bestående av dieselgeneratorer som tar cirka 17 

sekunder att starta. Nästan samma förlopp gäller för kraftslaget reservkraft även kallad svart 

kraft som strömförsörjer svartmärkta eluttag. Skillnaden är att avbrottstiden är kortare och 

dieselmaskinerna anslutna till dessa eluttag är mindre. [2] 

Med reservkraft avbrottsfri även kallad brun kraft menas strömförsörjning som inte blir 

avbruten om strömavbrott i det yttre elnätet skulle inträffa. Detta tack vare svänghjul som är 

kopplade till brunmärkta eluttag och som förser dessa eluttag med ström tills 

dieselgeneratorerna har startat. Avbrottsfri kraft även kallad grön kraft är ström som matas till 

grönmärkta eluttag och i dessa eluttag uppstår inga avbrott tack vare lokala batterianläggningar. 

[2] 
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2.2 Varför denna utbildning? 

Enligt De senaste åren har det skett förändringar i elkraftförsörjningen på Akademiska 

sjukhuset för att förbättra elsystemet. Till exempel är reservkraft avbrottsfri ett nytt kraftslag 

som tillkommit samtidigt som kraftslaget reservkraft ska tas bort [3]. En annan orsak till att 

utbildningen behövs är att flera olika benämningar för samma kraftslag används, vilket kan vara 

förvillande för personalen. Till exempel kan avbrottsfri kraft benämnas UPS-kraft 

(uninterruptible power supply), batterikraft, grön kraft eller blinkfri. Hur man skiljer 

kraftslagen åt med färger och skyltning ser olika ut på olika sjukhus i landet. Det finns även 

begränsningar för hur mycket man kan belasta ett kraftslag, speciellt gäller det avbrottsfri kraft 

som har en kapacitet på mellan 30 till 60 minuter förutsatt att eluttagen inte är överbelastade. 

Hit ska endast livsviktiga utrustningar som inte klarar avbrott i elförsörjningen anslutas. 

2.3 Webbaserad utbildning och dess grundpelare 

För att webbaserade utbildningar ska vara effektiva och pedagogiska samt för att kunna 

jämföras med traditionella utbildningar, måste utbildningen samt utbildningsplattformen 

byggas upp av olika stadier som ökar fördelarna med webbaserade utbildningar. [4] 

I en studie har forskaren tagit fram en modell för hur en plattform ska vara uppbyggd så att 

studenten får ut så mycket som möjligt av en webbaserad undervisning. Modellen består av 5 

stadier 

Stadie 1 är Tillgång och motivation. Utbildningsplattformen ska vara uppbyggd så att den ger 

en välkomnande och motiverande effekt på studenten. Studenten ska känna sig välkommen och 

vilja återkomma för att använda hemsidan fler gånger. 

Stadie 2 är Online socialisering. Studenter ska kunna skapa profiler för att ha möjlighet att 

presentera sig själva för andra och kunna hitta andra studenter att interagera med. 

Stadie 3 är informationsutbyte, studenter ska kunna delta i ett ömsesidigt utbyte av information. 

Varje student supportar en annan. Tanken är att man ska samarbeta för att öka chansen till att 

alla studenter når sina mål. 

Stadie 4 är kunskapskonstruktion. Studenter ska ha kursrelaterade gruppdiskussioner. Det är i 

det här stadiet relationen mellan studenterna blir mer ett samarbete. 

Stadie 5 är utveckling. Studenter hittar andra fördelar att ta till från systemet för att nå sina egna 

mål. Studenten ska även ge sina reflektioner om processen och sina åsikter för utveckling och 

förbättring. 

Stadie 1-2 handlar mer om den sociala biten, medan stadie 3-5 handlar om informationsutbyte, 

informationssökning och samarbete samt utveckling. [4] 
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2.4 Vad är interaktivitet? 

Interaktiv inlärning kan beskrivas som en process för att samla information med möjligheten att 

interagera med utbildaren eller läromedlet. I en datorbaserad lärandemiljö kan den studerande 

bestämma undervisningshastigheten, exempelvis genom att pausa och reflektera, gå bakåt och 

repetera eller hoppa över fakta som redan innehas. Studenten är alltså aktivt engagerande i 

inlärningsprocessen. 

2.5 Interaktiv kontra icke-interaktiv inlärning 

Interaktivitet anses ofta vara fördelaktigt i samband med inlärning. I en studie [5] fick 33 

företagsekonomistudenter på ett universitet i London via ett multimedieprogram lära sig 

funktionen hos en cykelpump. Studenterna delades in i två grupper med 16 studenter i den ena 

gruppen och 17 studenter i den andra. Gruppen som genomförde den interaktiva versionen av 

utbildningen fick gruppbeteckningen I (Interactive) och den andra gruppen betecknades NI 

(Non-Interactive). Det som skiljde utbildningarna åt var i hur informationen presenterades. 

NI-gruppens version innehöll en sida uppdelat i två delar (se figur 2.3).  

 

Figur 2.3. Icke-interaktiv animering. [5] 

Till vänster illustreras de sex stegen i nedåttryckningsfasen och till höger beskrivs de sex stegen 

i uppåt fasen. Detta följdes av ett slutprov. Figur 2.4 visar den andra utbildningsversionen som 

istället hade en första sida med cykelpumpen utan beskrivande text. För att få fram text var man 

tvungna att klicka på ”NEXT”. För varje klickning på ”NEXT” kom det upp textrutor för var 

och en av pumpens komponenter. Således kunde deltagarna bestämma över 
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undervisningshastigheten. Dessutom innehöll animeringarna ljudeffekter, som till exempel vid 

öppning och stängning av ventilerna.  

 

Figur 2.4. Interaktiv illustrering [5]. 

Andra interaktiva inslag var insättningen av alternativfrågor efter varje del, se figur 2.5. 

Studenterna genomförde sedan två olika typer av prov, ett faktaprov för att bedöma 

faktakunskapen och ett problemlösningsprov för att bedöma ämnesförståelsen. Studenterna 

från I-gruppen fick bättre resultat på förståelseprovet och de behövde dessutom kortare tid för 

att genomföra hela provet. 

 

Figur 2.5. Interaktiv illustrering [5]. 
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I en annan studie [6] där effekten av interaktivitet i utbildningar studerades delade man in 

studenterna i en interaktiv grupp samt en icke interaktiv grupp. Utbildningen gick ut på att lära 

sig om hur blixtnedslag bildas. I den interaktiva utbildningen fick man klicka på en knapp för 

att gå vidare mellan varje kapitel medan den andra gruppen inte hade den valmöjligheten. De 

fann att deltagarna i båda grupperna uppfattade svårighetsgraden lika hög. Men studenterna 

som fick göra den interaktiva utbildningen fick bättre resultat.  

 

 

I den här delen av rapporten beskrivs metoderna som användes vid faktainsamlingen som sedan 

ledde till skapandet av utbildningen. Gruppen hade avstämningsmöten en gång i veckan under 

stora delar av projektet där gruppen presenterade vad som gjorts sen sist, nästa moment och 

eventuella frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3 Metod 

3.1 Studiebesök 

För att få en god förståelse för uppbyggnaden av el- och reservkraftsystemet på sjukhuset 

gjordes två studiebesök. Det första studiebesöket gjordes på reservkraftanläggningarna där vi 

fick se komponenterna som bygger upp system såsom dieselmaskinerna, svänghjulen och andra 

viktiga komponenter som används för produktion av el. Det andra studiebesöket gjordes på en 

vårdavdelning i ett nybyggt hus som fortfarande var under konstruktion. Syftet med detta besök 

var att få se de olika elinstallationerna som till exempel ledningar, el-centraler och de olika 

eluttagen. Bilder togs för att ha med i utbildningsmaterialet. 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes inom de områdena som frågeställningarna omfattade, men 

även inom närliggande ämnesområden som ansetts relevanta för arbetet. Informationen 

inhämtades från bibliotek, databaser och sjukhusets intranät, Navet. Följande områden har 

studerats: 

 Interaktivitet 

 Webbaserade utbildningar 

 El- och reservkraft 

3.3 Utbildningen 

När informationsinsamlingen var färdig drog det centrala arbetet igång med att skapa 

utbildningen. Mycket av informationen som hade samlats in tvingades utelämnas för att göra 

utbildningen kort och anpassad för sjukhuspersonalens kunskapsnivå och vardagssituationer.  

Utbildningen skapades i PowerPoint 2013 där text- och bildanimeringar användes för att 

presentera innehållet. Anledningen till att PowerPoint valdes var för att PingPong 

administrationen använder Articulate Presenter för att bland annat konvertera PowerPoint 

animeringar till videoformatet Flash. Articulate är ett E-lärandeprogram (elektronisk lärande) 

som har vunnit en rad olika priser för bästa E-lärandeverktyg. [7] 

För att göra utbildning mer pedagogisk spelades en berättarröst in till varje PowerPoint sida. 

Till detta fick vi hjälp av en It-tekniker hos MSI som också agerade berättarröst. Resultatet blev 

en ljudfil som sedan skickades till Pingpong administrationen där ljudet synkades ihop med 

PowerPoint sidorna. Efter ett antal omredigeringar kunde utbildningen publiceras i 

lär-plattformen Pingpong och skickas ut på en testrunda. 
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3.4 Enkätundersökningen 

En webbaserad enkätundersökning via Webropool gjordes för att förstå och definiera 

kunskapsmängden och nivån hos vårdpersonalen inom elsystemet och för att få återkoppling av 

vårdpersonalen med deras synpunkter och åsikter. 58 personer var med på denna 

enkätundersökning. 

 

4 Resultat 

4.1 Utbildningen 

Resultatet av detta arbete var en utbildning om elsystem på Akademiska Sjukhuset och som 

finns på lär-plattformen Pingpong. Utbildningen började med en introduktion där information 

om utbildningen fanns. Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Introduktion om utbildningen där information om för vilka denna utbildning är avsedd, syftet med 

utbildningen, vilka krav finns det på deltagarna, hur lång tid utbildningen kommer ta, upplägget och innehållet i 

utbildningen, vilka kunskapsmål som finns för utbildningen samt vad som krävs för att bli godkänd. 

 

Utbildningen var upplagd på så sätt att det fanns en valmeny till vänster för att ha möjlighet att 

välja olika kapitel. Det fanns även en speakertext för varje sida, där står det som sägs av läsaren 

nedskrivet. Se figur 4.2 och 4.3. 
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Figur 4.2. Valmeny till vänster för att kunna välja önskvärt kapitel. 

 

 

 

  

Figur 4.3. Speakertext till vänster där det som sägs av berättarrösten är nedskrivet. 

4.2 Mer om utbildningen 

Utbildningen bestod av fem kapitel, första kapitlet handlade om uppbyggnaden av elsystemet 

på Akademiska Sjukhuset. Detta kapitel var kursivt och ingick inte i examinationen. Andra 

kapitlet handlade om kraftslag. Där fanns information om dem olika kraftslagen som fanns och 

används i sjukhuset, vad skillnaden mellan dessa var och vad personalen behövde lära sig om 

dem. Tredje kapitlet handlade om att lära sig välja eluttag för sitt behov. Här var det tänkt att var 

och en ska analysera själv när man väljer eluttag då en apparat kan vara viktig på en avdelning 

men mindre viktig på en annan. Fjärde kapitlet handlade om säkringar och vad man ska göra om 



11 

 

säkringen löser ut. En guide på hur man kan lösa vanliga problem om säkringar fanns beskriven 

i detta kapitel. Femte kapitlet handlade om att ge information om dem lokala 

driftstörningsrutiner som varje avdelning bör ha. Utbildningen avslutades sedan med en kort 

sammanfattning om vad man ska ha lärt sig efter att ha gått denna utbildning (se figur 5.4) och 

sedan ett kunskapsprov. För att bli godkänd på utbildningen var man tvungen svara rätt på alla 

frågor. 

  

 

Figur 4.4. En sammanfattning av vad man ska ha lärt sig efter att ha gått utbildningen. 

 

4.3 Enkätundersökningen 

Enkätfrågor om driftstörningar 

1. Arbetsplats 

 
Figur 4.5. Information om vilket sjukhus undersökningsdeltagaren tillhör 
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2. Vilken avdelning arbetar du på 

 

 

Figur 4.6. Information om vilken avdelning deltagaren tillhör. 

 

3. Vad är din anställning? 

 

Figur 4.7. Information om vilken anställning deltagaren har. 

5  

4. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om eluttag och dess märkning? 

 

Figur 4.8. Information om deltagaren har tillräcklig kunskap om eluttag och dess märkning. 

 

5. Har du kunskap om vad som händer med er medicintekniska utrustning vid en 

driftstörning (kortare elavbrott)? 
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Figur 4.9. Information om personalen har koll på vad som händer med utrustningen vid en driftstörning. 

 

6. Har du kunskaper om vilka konsekvenser en driftstörning (kortare elavbrott) har på 

patientsäkerheten inom er verksamhet? 

Figur 4.10. Information om personalen har kunskap om vilka konsekvenser en driftstörning har på 

patientsäkerheten 

 

7. Vilken/Vilka färgmärkning(ar) på eluttag är avbrottsfria?  (Markera en eller flera) 

Figur 4.11. Information om kunskapsnivån gällande färgmärkningen på avbrottsfria eluttag. Rätt svar är 

brun och grön. 

 

8. Känner du till om din avdelning har en rutin för driftstörning (kortare elavbrott)? 

Figur 4.12. Information om andelen personal som känner till deras lokala rutin för driftstörning. 

 

 

9. Vet du var du kan hitta din lokala rutin för driftstörning?(De som svarade ja på 

föregående fråga) 

6 Antal svarande: 25 

Figur 4.12. Andelen som känner till var man kan hitta den lokala rutinen för driftstörningar 
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10. Kan du tänka dig medverka som testperson för vår utbildning? 

Som testperson är du med och provar utbildningen innan den publiceras. 

Figur 4.13. Andelen personal som medverka som testpersoner för utbildningen. 

 

2.1.1 4.3.1 Enkätundersökningsresultatet:  

Från fråga 3 så var 38 % sjuksköterskor och 43 % undersköterskor av deltagarna. 

Enkätundersökningen visade att 47 % svarade ”nej” till fråga 4 som gav information om 

personalen tyckte att deras kunskaper angående eluttag och dess märkning, räckte. Fråga 7 

visade att 20 % röstade på det icke-avbrottsfria ”vita” och 39 % röstade på det icke-avbrottsfria 

”svarta”, när deltagarna skulle välja de avbrottsfria eluttagen.  
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5 Diskussion 

5.1 Enkätundersökningsresultatet 

Efter att enkätundersökningen gjordes så förvånades man av resultatet. 47 % tyckte inte att de 

hade tillräckliga kunskaper om eluttag och dess märkning på Akademiska sjukhuset (Se fråga 4 

i enkätundersökningen). När undersökningsdeltagarna skulle välja de avbrottsfria 

märkningarna som används på sjukhuset fick grön märkning 53 % och brun märkning 24 %. Vit 

och svart märkning fick respektive 20 % och 39 % (Se fråga 5 i enkätundersökningen). De vita 

och svarta märkningarna är inte avbrottsfria. När undersökningsdeltagarna skulle ge egna 

åsikter om frågan svarade 4 personer ”vet ej” och en skrev ”chansning”. Detta bevisar ett behov 

för en utbildning som lär ut den korrekta märkningen.  

Varje avdelning ska ha en lokal rutin för driftstörningar. Det är avdelningschefen som är 

ansvarig att den finns tillgänglig. När frågan om undersökningsdeltagaren kände till ifall en 

lokal driftstörningsrutin existerade så svarade 57 % nej (se fråga 8 i enkätundersökningen). Av 

dem som svarade ja på frågan visste inte 1/3 av dem vart den går att hitta. Ansvaret för denna 

okunskap om den lokala driftstörningsrutinen ligger på avdelningscheferna.  

Enkätundersökningen gav en förklarande bild på kunskapsnivån, och vad som brister mest. Den 

gav också ett bra underlag med åsikter, förslag och invändningar från vårdpersonalen. På så sätt 

har man kunnat utforma utbildningen på lagom nivå men ändå tagit med det mest väsentliga.  

 

5.2 Utbildningen 

Utbildningen var uppbyggd så att man själv kan välja kapitel. Man kunde pausa och spela upp 

utbildningen. Man hade möjlighet att byta till nästa bild eller bläddra tillbaka till föregående. 

Det fanns även möjlighet att läsa texten som läses upp av berättarrösten. Detta ökade 

interaktiviteten i utbildningen.  

När utbildningen gjordes så ville man ha hyperlänkar i texten (En länk till en annan bild som 

förklarade ordet som var markerat) men detta valdes bort då programmet Powerpoint inte 

kunde komma tillbaka till bilden man först var på. Man var tvungen att ha en hyperlänk tillbaka 

till bilden. Detta gjorde att det blev osmidigt och man skulle då ha många hyperlänkar i varje 

bild som kunde vara förvirrande för utbildningsdeltagarna. Att använda sig av hyperlänkar är en 

bra metod som hade kunnat öka interaktiviteten för utbildningen och som förmodligen kommer 

att användas i framtida utbildningar men i dagsläget är PowerPoint för begränsat. 
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Det enda interaktiva inslaget som utbildningen innehåller är möjligheten att gå bakåt, pausa 

eller gå framåt. Denna funktionalitet skapades i Articulate Presenter som är ”inramningen” i 

spelaren. Vänstermenyn är också en del av Articulate Presenter som skapar menyer från 

bildrubriker i PowerPoint. Presenter är perfekt för publicering av bland annat presentationer 

och instruktioner men mer interaktiva inslag hade kunnat skapas med andra program i 

Articulate serien som till exempel Articulate Engage och Articulate Quizmaker.  

Utbildningsexaminationen bestod av sex relevanta valfrågor som endast handlade om dem 

relevanta delarna i utbildningen. På så sätt kommer utbildningsdeltagarna kunna lära sig via 

examinationen också. Om man hade haft mer tid på sig så hade man kunnat bilda en större 

frågebank. En frågebank är en plats med många frågor, exempelvis 50-100 frågor. Systemet 

kan då slumpa fram frågorna så att man inte får samma frågor varje gång man gör utbildningen. 

För att säkra sig om att alla relevanta frågor kommer med kan man dela upp frågebanken så att 

det blir undermappar och systemet slumpar en fråga från varje mapp.  

Man kan göra examinationsfrågorna på flera olika sätt. Valfrågor, markera i bild-frågor, 

fritextsfrågor bland flera. För enkelhetens skull valdes endast valfrågor. Om man hade 

fritextsfrågor så skulle en examinator behövas för att aktivt rätta lösningen. Valfrågor är det 

mest använda och systemet kan rätta examinationen snabbt efter att man har genomgått 

examinationen.  

Vid examination så presenterades inte rätt lösning ifall fel svar angavs, däremot hänvisades 

man till rätt kapitel för att ha möjlighet att läsa igenom kapitlet igen. 

När utbildningen blev färdig och upplagd på lär-plattformen Pingpong så hittade man 

tillsammans med handledare små fel som justerades efteråt. Berättarrösten sa inte exakt det som 

stod i manuset så manuset ändrades lite då läsaren fick friheten att göra små ändringar för att få 

det att flyta. Rösten gör en möjlighet för förbättring av utbildningen. Deltagaren har också en 

extra möjlighet att ta in informationen då man får använda hörselsinnet.  
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6 Slutsats 

Målet var att ta fram en webbaserad interaktiv utbildning och det lyckades vi göra. Andra 

multimedia program som till exempel Articulate Engage hade varit mer lämpade för detta 

ändamål då den erbjuder fler interaktiva funktioner.  MSI har fått en bra grund som de kan 

jobba vidare ifrån och allteftersom verksamheter och elsystemet utvecklas kommer 

utbildningen behöva uppdateras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökningen  

Enkätfrågor om driftstörning  

 

1. Arbetsplats 

 

o Akademiska sjukhuset 

o Lasarettet i Enköping 

 

2. Vilken avdelning arbetar du på? 

 

o Intensivvård 

o Mottagning 

o Operation 

o Vårdavdelning 

 

3. Vad är din anställning? 

 

o Läkare 

o Sjuksköterska 

o Undersköterska 

o Apparatansvarig/MT ansvariga 

o Annat 

4. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om eluttag och dess märkning? 

o Ja 

o Nej 

5. Har du kunskap om vad som händer med er medicintekniska utrustning vid en 

driftstörning (kortare elavbrott)? 

o Ja 

o Nej 

 

6. Har du kunskaper om vilka konsekvenser en driftstörning (kortare elavbrott) har på 

patientsäkerheten inom er verksamhet? 

o Ja 

o Nej 
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7. Vilken/Vilka färgmärkning(ar) på eluttag är avbrottsfria?  (Markera en eller flera) 

o Vit 

o Brun 

o Svart 

o Grön 

8. Känner du till om din avdelning har en rutin för driftstörning (kortare elavbrott)? 

o Ja 

o Nej 

9. Vet du var du kan hitta din lokala rutin för driftstörning?(De som svarade ja på 

föregående fråga) 

o Ja 

o Nej 

10. Kan du tänka dig medverka som testperson för vår utbildning?  

o Ja 

o Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Bilaga 2 Utbildningsmanus  

Elsystemet 

Sid 1Intro 

Välkommen till utbildningen om elsystem på Akademiska Sjukhuset. 

Sid 2 El-källor 

Akademiska Sjukhuset kan få elektrisk ström från tre olika källor: Från Elleverantörer som till exempel 

Vattenfall. Från sjukhusets egen reservkraftanläggning med dieselgeneratorer. Från Lokala 

batterianläggningar. 

Sid 3 Ordinarie elkraftförsörjning  

Elektricitet från elleverantör matas till sjukhusets två mottagningsstationer via två separata 

ledningsnät. Men endast en ledning åt gången används för att försörja sjukhuset med ström och om 

det skulle uppstå strömavbrott växlar systemet automatiskt över till den andra ledningen. 

Sid4 Reservkraftförsörjning  

Vid strömavbrott i den ordinarie elförsörjningen har sjukhuset ett eget reservkraftverk bestående av 

dieselgeneratorer. Systemet startar automatiskt och kan försörja hela sjukhuset med el medan felen 

åtgärdas.  

En nackdel med dieselgeneratorerna är att de har en uppstartstid på ca 17 sekunder, vilket kan 

påverka många tekniska utrustningar som kräver avbrottsfri elförsörjning. Även korta strömavbrott 

kan orsaka stora skador, exempelvis måste livsuppehållande utrustning alltid fungera.  

Detta problem löses med hjälp av roterande svänghjul som förser vissa eluttag med ström tills 

dieselgeneratorerna har startat.  

Sid 5 Lokala batterianläggningar 

Skulle elförsörjningen från dieselgeneratorerna upphöra så finns det även lokala reservsystem som 

består av batterier. 

Dessa står på laddning hela tiden för att ha full kapacitet om strömavbrott skulle inträffa. Batterierna 

har en begränsad kapacitet på ca 1 timme förutsatt att de inte är överbelastade.  

Sid 6 Kraftslag 

För att säkra verksamheten använder sjukhuset ett system av färgmärkningar som markerar olika 

prioritet till reservkraftsystemet. 

Färgmärkningen skiljer sig åt på olika sjukhus. På Akademiska Sjukhuset används följande färger: Vit, 

brun och grön. 
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I normala fall försörjs alla eluttag på sjukhuset, oavsett färgmärkning, med ström från det yttre 

elnätet. Det är när ett strömavbrott i det yttre elnätet uppstår som de olika färgmärkningarnas 

innebörd spelar roll. 

Sid 7 Kraftslag - Normalkraft 

Normalkraft, är ström som matas till de eluttag på din avdelning som är märkta med vit skylt.  

Vid strömavbrott kommer alla “vitmärkta” eluttag att vara utan el i mellan 17 till 120 sekunder. Detta 

på grund av dieselgeneratorernas uppstartstid samt beroende på hur prioriterad verksamheten är. 

Sid 8 Kraftslag - Reservkraft avbrottsfri kraft 

Reservkraft avbrottsfri är ström som matas till eluttag märkta med brun skylt.  

I dessa eluttag försvinner inte strömmen vid avbrott i det yttre elnätet, detta tack vare svänghjul och 

dieselgeneratorer. 

Sid 9 Kraftslag - Avbrottsfri kraft 

Avbrottsfri kraft är ström som matas till eluttag märkta med grön skylt.  

I dessa eluttag försvinner inte strömmen vid avbrott i det yttre elnätet, detta tack vare svänghjul och 

dieselgeneratorer. 

Om även försörjningen från dieselgeneratorerna skulle upphöra så försörjs eluttag med grön skylt av 

lokalt placerade batterier.  

Kapaciteten för batterierna är ca en timme, beroende på belastning. 

Sid 10 Välja eluttag 

Hur man ansluter rätt beror på vilken avdelning man jobbar på, en apparat som är viktig på en 

avdelning kan vara mindre viktig på en annan. Följande frågor är bra att ha i bakhuvudet då de ger en 

vägledning till hur man ansluter rätt.  

Sid 11 Välja eluttag 

Vad händer med utrustningen om strömmen skulle försvinna? Är apparaten livsuppehållande och 

kan påverka patientsäkerheten? 

I så fall är dessa apparater väldigt viktiga och bör därför anslutas till eluttag märkt med grön skylt. 

Har denna apparat en värdefull information som kan gå förlorad om apparaten blir utan ström? Tar 

det lång tid att starta om systemet eller går det relativt snabbt? Då bör man överväga eluttag med 

brun skylt. 

Om verksamheten inte har krav på avbrottsfri strömförsörjning för utrustningen och kan avvara 

utrustningen upp till maximalt 2 minuter, välj eluttag märkt med vit skylt. 

Många apparater är uppbackade med batterier. Det kan vara bra att ta hänsyn till det när man gör 

sin bedömning. 

Sid 12 Säkringar  
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En säkring är en anordning som förhindrar överbelastning i elektriska anläggningar. Dessa används 

överallt och de flesta eluttagen är anslutna till säkringar. Nästa del av utbildningen handlar om hur 

man hittar rätt säkring till ett specifikt eluttag samt vad man gör vid eventuella fel. 

Sid 13 Säkringar 

För att identifiera rätt säkring till ett specifikt eluttag använder man sig av grupp och gruppnummer. 

En Grupp: är en grupp av eluttag kopplade till samma säkring. 

Gruppnummer: Hänvisar till vilken säkring eluttaget motsvarar. Detta nummer står även i 

el-centralen ovanför motsvarande säkring.  

Detta eluttag har Grupp nr 901. Motsvarande säkring i el-centralen har också grupp nr 901 

Sid 14 Säkringar 

Hur elsystemet ser ut i olika rum beror på syftet med rummet och vilken avdelning rummet 

befinner sig i.  

I bland annat intensivvårdssalar och operationssalar har man elcentraler i rummen. Detta för 

att snabbt kunna åtgärda problem när det uppstår.  

På vårdavdelningar och mottagningar har man oftast inte elcentraler i rummen. Elcentraler är 

placerade i låsta skåp som vårdpersonalen inte kommer åt. 

Sid 15 Säkringar 

För att undvika att säkringen löser ut bör man sprida sina anslutningar. Man bör inte ha mer än fyra 

anslutningar per grupp.  

Högförbrukande utrustning bör anslutas till egen grupp om det är möjligt.  

Ibland kan säkringen gå pga. fel i apparaten, som gör att den drar mer ström än vad den borde göra. 

Sid 16 Säkringar 

Sprid anslutningen så att motsvarande grupp inte är överbelastad. 

Eftersom apparaten kan vara orsaken så bör du inte byta eluttag mer än en gång om felet kvarstår.  

Om du inte kan åtgärda problemet, kontakta fastighetsdrift på telefonnummer 150 00. 

Om du misstänker fel på utrustningen, kontakta MSI. 

Sid 17 När det uppstår störningar 

För det mesta fungerar elsystem som det ska och sjukvården kan bedrivas ändamålsenligt. Men vad 

gör du den dagen då det uppstår störningar?  

Sid 18 Driftstörningar 

Störningar i elsystem får inte ge katastrofala konsekvenser för verksamheten. Därför ska varje 

verksamhet ha en lokal reservrutin för driftstörning, så att verksamheten kan fortsätta bedrivas. Du 
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som anställd ska känna till de reservrutiner som finns framtagna för din avdelning. 

Verksamhetschefen ansvarar för att den finns tillgänglig. 

Rutin gäller endast driftstörning och inte totalt strömrott. Vid totalt strömavbrott hänvisas till 

katastrofplan.   

Sid 19 Nu ska du… 

Du har nu gått igenom hela utbildningen och ska nu: 

Kunna skilja mellan de olika kraftslagen: normalkraft, reservkraft avbrottsfri och avbrottsfri kraft 

Kunna avgöra vilken typ av utrustning som bäst lämpar sig till något utav de tre olika eluttagen med 

tanke på patientsäkerhet och utrusningens känslighet för störningar i elnätet 

Kunna identifiera med hjälp av gruppnumret vilken säkring ett eluttag tillhör  

Känna till att det finns en driftstörningsrutin för varje verksamhet på sjukhuset  

Sid 20 Kunskapsprov 

Nu ska du göra ett kunskapsprov och du måste svara rätt på alla frågorna för att bli godkänd.        

Lycka till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


