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Det første møte i Norge om bruk av simulering i medisinsk 
utdanning, oktober 1998. De siste 10 årene har det skjedd 

veldig mye i hele landet...   



 

 

NORD 



Trening av lokalt akuttmedisinsk team med simulering i 
Kommune-BEST-prosjektet, Alta Helsesenter, 2001 



Teamtrening Hammerfest sykehus 2002  
Foto: Stiftelsen BEST Bedre & Systematisk teamtrening 



InterSim, simuleringstrening for 
grunnutdanningsstudenter på sykepleie- radiograf- og 

legeutdanningen. 
 Ferdighets- og Simuleringssenteret (FOSS) i Tromsø. 



Postpartumblødning med mama Natalie, føden UNN 
Tromsø. Ferdighets- og Simuleringssenteret (FOSS) i 

Tromsø. 



Trening på nyfødt resuscitering, føden UNN Tromsø. 
Ferdighets- og Simuleringssenteret (FOSS) i Tromsø. 



 

 

MIDT 



Molde sjukehus  MET-team  



Kristiansund sjukehus 
Intensivavdelingen 



Enhet for helsefaglig simulering 
NTNU Trondheim 



Medisinsk SimulatorSenter 
Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs Hospital 

Kommunikasjonsforskning – In situ  



Nord universitet - Levanger 
Kommunikasjonstrening for sykepleiestudenter 



 

 

VEST 



Hjertestans på avdeling, Haugesund 



Simulering for slagambulansen til SNLA, 
arrangert av SAFER 



Simulering for slagambulansen til SNLA, 
arrangert av SAFER 



SAFER Studentdag. Tverrfaglig studenttrening 
på septisk pasient. 



xxx Sykepleielaboratoriet, Høgskolen i Bergen. 
Sondenedleggelse  



 

 

SØR-ØST 



Simsenteret ved Sykehuset i Vestfold. Kurs for 
kommunehelsetjenesten.   



Respiratortrening for ufaglærte kommuneansatte hos 
hjemmeboende respiratorpasienter i Vestfold 



Kommuneansatte trener på trachealstell 









Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient.  
Høgskolen i Gjøvik 



Student måler blodtrykk på SimMan. Høgskolen i Gjøvik 



Tverrfaglig simulering, Gjøvik 



Instruktøropplæring for scenariotrening for sykepleiere i 
primærhelsetjenesten, SimAhus 



Studenter fra Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. 
Ferdig med scenariobasert førstehjelpskurs ved SimAhus. 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Medisinsk simulering 

• Praktisk trening for helsepersonell – fra individuelle ferdigheter til tverrfaglig 
teamtrening i akutte og komplekse situasjoner 

 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Medisinsk simulering 

• Praktisk trening for helsepersonell – fra individuelle ferdigheter til tverrfaglig 
teamtrening i akutte og komplekse situasjoner 

 

• Relevant,  realistisk og passe utfordrende 

 

• Avspeiler virkeligheten 

 

• Styrt av læringsmål 

 

• Fasilitatorrollen 

 

• Simuleringskompetanse 
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Erfaringer fra simulering i sykehus og primærhelsetjenesten 

SimAhus Utviklingssenteret i Akershus 
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Tverrfaglig simulering i relasjon til Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand 
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Hva er LÆRINGSMÅLENE for innholdet i tiltakspakka? 

• Tiltak 1. Tverrfaglig undervisning og simulering 

– Observasjonskompetanse etter ABCDE (hvor grunnleggende ferdigheter er en 
forutsetning) 

– Kjennskap og forståelse for hverandres kompetanse, roller og funksjon (bedre 
samkjørt/bedre samarbeid)  

– Simuleringskompetanse (for å få utbytte/nå læringsmålene) 

 

• Tiltak 2. Rett bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons 

– Forstå verktøyene (ex. NEWS eller annet validert skåringsverktøy) 

– Bruke de etter hensikt (hensikten må defineres) 

 

•  Sikker muntlig kommunikasjon 

– Bruke ISBAR i daglig kommunikasjon mellom kolleger, til andre i 
behandlingskjeden 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Vi må planlegge simulering for å oppnå det vi ønsker; Hvilke 
METODER bør brukes for å nå læringsmålene? 
 

Læringssirkelen (Laerdal) Didaktisk relasjonsmodell 
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Tverrfaglig simulering 

Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten - Ahus 

• Det kommer ikke av seg selv! 

• Forankring, god planlegging 

• Må «gjetes»… 

• God kvalitet på undervisning 
og case 

• Men så; 
– Å trene sammen gir god 

forståelse, bedre kommunikasjon 

– Verktøy som kan brukes 
uavhengig av sykehusenes team 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Tverrfaglig simulering 

Erfaringer fra primær-
helsetjenesten 

• En lite systematisk brukt 
metode innen observasjon og 
behandling av akutt og 
subakutte situasjoner 

• Mange ulike kontekster 

• Står i større grad alene i 
situasjoner 

• Mangler ferdigheter i bunn 

• Lett i teorien, vanskelig i 
praksis 

• Planlegge godt, bygge stein på 
stein 
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Hvorfor er tverrfaglig simulering viktig? 

• De som jobber sammen kan ha ulik faglig bakgrunn og kompetansenivå, men 
gjennom simulering kan det oppnås: 

–  felles faglig språk og metodeforståelse 

–  kjennskap og forståelse for hverandres roller og funksjon 

–  økt tillit gjennom å kjenne til og stole på hverandres kompetanse 

–  bedre samarbeid, samkjøring og bedret arbeidsmiljø 

–  bekreftelse og mestring i trening med kolleger 

–  kvalitets- og forbedringsarbeid ved at det kommer ting «opp i dagen» 

–  ervervet kompetanse utvikles og vedlikeholdes ved at det stadig øves på 

 

Men for å komme hit. Hva må vi gjøre? Hva skal til for å lykkes? 
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Grunnleggende ferdigheter og individuell kompetanse – 
betydning for simuleringskompetanse og tverrfaglig simulering 

Ferdigheter 

HLR 

ABCDE / 

ISBAR / 
NEWS 

Scenario- 
trening med 
refleksjon 

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering 
med debrief 

Individuelle ferdigheter og grunnkompetanse 

Simuleringskompetanse 
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Læringspyramiden – hva vet vi om pedagogiske metoder? 

 

Fortell meg, og jeg vil glemme.  
Vis meg og jeg vil huske.  
Involver meg og jeg vil lære! 

Forelesning (5 %) 

Lese (10 %) 

Audiovisuelt-syn/hørsel (20 %) 

Demonstrasjon (30%) 

Diskusjonsgrupper (50%) 

Læring ved å gjøre selv (75 %) 

Undervise andre/ umiddelbar bruk av 
læring (90%) 
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Læringspyramiden i relasjon til simuleringsaktiviteter 

 

 

Forelesning / teori 

Teoretisk case 

Video , demonstrasjon 

Ferdigheter 

Øve på å gjøre 

Scenariobasert trening med refleksjon 

Tverrfaglig fullskalasimulering med 
debrief / umiddelbar bruk av læring  
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Igjen ulike metoder for å nå et gitt læringsmål: 

Ferdigheter 

HLR 

ABCDE / 

ISBAR / 
NEWS 

Scenario- 
trening med 
refleksjon 

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering 
med debrief 

Teori – demonstrasjon - gjøre 

Gjøre det du kan – 

sammen med andre = 

teamforbedring (CRM) 



Case – trening på å observere systematisk, score 
og rapportere (ABCDE – NEWS – ISBAR = 
verktøyene i tiltakspakka): 

Du har ansvar for en 86 år gammel dame som er på 
korttidsopphold eller du møter henne i hjemmet. Hun har de 
siste dagene hatt lette ryggsmerter. På rapporten får du beskjed 
om at urinen er illeluktende og konsentrert. 

 

Når du ser til pasienten; 

 

 

 

 

-Hva er det vanligst å gjøre? 

- Hva burde du gjøre? 

(Hvilken metode i «Læringstrappa» kan/bør vi 
bruke?) 



Umiddelbar vurdering og funn etter 
ABCDE  : 
 

A – Svarer på tiltale = Frie luftveier 

B – RF 28, Sat. 91%, overfladisk, sidelikt 

C – Puls 120, BT 100/65, kapillær fylling >3 sek. 

D – Våken, klar og orientert. Siste bl.s norm. 

E – Abd. utspilt, lettere smerte, tp 38,1 
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Vitale målinger satt inn i NEWS: 

50 



NEWS SCORE ≥ 11  

Våken  0 
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120 2 
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 ABCDE vurdering på film: 

https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s 

 

https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s
https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s
https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s
https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s
https://tv.nrk.no/serie/newton/dmpv74001614/04-05-2014#t=1m27s
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Simulering for økt pasientsikkerhet! 

Lykke til! 


