Kva er simulering?

REG SIM

Når du simulerer trenar du så likt praksissituasjonen din (scenario) som muleg. Simulering skal
auke forståing og bevisstheit om f.eks. kva som skal til for å lykkast, på ein måte du ikkje ville
oppnådd med andre metodar2-4.
Den praktiske treninga er viktig, men den
Fasilitering
største læringa skjer under ei strukturert
Fasilitering handlar om å hjelpe deltakarane å
refleksjonsbasert debriefing etter
få innsikt i samanhengar og utvikle løysningar.
simuleringa5-9.
Gode spørsmål til refleksjon og diskusjon er viktig.
Deltakarane er aktive i simuleringa, også i
debriefinga. Målet er å få djupare innsikt i kva
som gjer god pasientbehandling og overføring
til forbetra praksis. Det heile styrast målretta
av ein fasilitator10. Scenarie og fasilitering må
ha høg kvalitet og følgjer ein eigen metode
(utdanning for fasilitator: Train the Trainer kurs).
Fasilitatorar utviklar ekspertise i pedagogikk,
kvalitetsforbetring, teamarbeid m.m. som kan
være relevant på tvers av føretaket.

Gruppa må gje beskjed om det som gjekk bra, og
det som ikkje gjekk bra, og kva grunnen til dette
kan vere 2, 10.

Instruksjon

Instruksjon handlar om at dyktige klinikarar
forklarer, demonstrerar, og gjer tilbakemelding
på deltakarane sine prestasjonar. Målet er å
gjere deltakarane flinkare i handling ved hjelp
av korrigering av feil, undervisning i den korrekte
behandlingsmåten, og bekrefting av riktig
utføring.

Korleis bruke simulering?
Døme på team-trening

• kommunikasjon i høve pasientoverlevering, rapport,
samhandling på vakt, og samtalar med pasientar
• oppdaging og varsling om akutt forverring av
tilstand til pasient på post (NEWS, ISBAR)
• mottak av dårlege pasientar – onkologi, pediatri,
medisin, traume, psykiatri
• situasjonar i team med krevende beslutningar:
• palliasjon, avslutning av pasientbehandling;
• prioritering av resurssar på vakt m.t.p.
aktivitets- og bemanningsnivå;
• validering av pasientforløp (Dør-til-Nål
i Trombolysebehandling; open retur for
kreftpasient; pakkeforløp)
• etiske og juridiske dilemma

Debrief

Debrief er ei strukturert og refleksjonsbasert
gjennomgaåing av deltakarane etter scenarioet,
der målet er å oppklare, forstå og forbetre
eksisterande praksis.

Døme på utstyr/simulator

• levende markør
• enkle/avanserte simulatorar
• modellar som festast på kroppen til
levande markør
• inne på senter
• på arbeidsplassen m.m.

Simulering kan gjerast på mange
måter. Behov og hensikt avgjer fokus på
trening. Valg av utstyr/simulatorar har
ei underordna rolle. Det kan simulerast
med levande markørar, enkle/avanserte
simulatorar, modellar som festast på
kroppen til levande markør, inne på eit
senter eller på arbeidsplassen m.m. Auka
fokus på teamarbeid gjer simulering ekstra
relevant.

Når brukes simulering?
Simulering kan bidra til å forbetre
pasienttryggleik, f.eks. ved overleveringar;
tverrfagleg trening i team, opplæring/
validering til nye roller/funksjonar, utsjekk
av nye prosedyrar/utstyr/rom/fasilitetar og
forsking11,12. Økt fokus på teamarbeid gjer
simulering ekstra relevant.

Simulering og ferdigheitstrening
for kompetanseutvikling av
helsepersonell
Helsevesenet har de seinaste tiåra hatt ei
rivande utvikling når det gjeld spesialisering og
kompleksitet samtidig som det er eit auka fokus
på «pasientens helseteneste» 13, 14
Dette stiller krav til helsetenesta om å
oppfylle ei lovpålagt plikt om kontinuerlig
kompetanseutvikling av helsepersonell og
levere beste praksis til pasientane 15-17.
Helsemyndigheter og fagmiljø peikar på at
tverrfagleg samarbeid kan være ei motvekt
til eit fragmentert og ineffektivt helsevesen18,
19
. Det handlar ikkje lenger om å være
profesjonell, men å være tverrprofesjonell 20.

Ferdigheitstrening

Ferdigheitstrening er målretta praktisk trening
med direkte tilbakemelding og bruk av eigna
treningsutstyr, for å automatisere ferdigheiter
som høyrer til kliniske prosedyrar.

Døme på ferdigheitstrening22, 23
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manøvrering av endoskopisk utstyr
suturering
legge ned ventrikkelsonde og ventrikkelskyll
endotracheal intubering
legge inn CVK/PVK
kommunikasjonsverktøy
situasjonsfoståing
beslutningstaking
kateterisering

Det stilles andre krav til instruktørane, så klinikaren må i større grad også være en pedagog 10, 21.
I følgje Strategisamlinga i Helse Vest (Haust 2016), vektleggast mellom anna nok helsepersonell
med riktig kompetanse, betre kvalitet og pasienttryggleik.

Korleis få dette til i praksis?
Endringar i helsevesenet fører også til
endringar i korleis vi bygger kompetanse.
nVi må sjå på heilheitlege løp frå
behovsanalyse via opplæring/trening til
en forbetra praksis, slik modellen viser 22.
Nye læremetodar kjem i tillegg til dei
tradisjonelle for å lage systematisk
oppbygging av læring, oftast med
sjølvstudie/e-læring med testing,
ferdigheitstrening med tilbakemelding,
simulering med vekt på refleksjon og
overføring til praksis med oppfølging og
klinisk debriefing.

Lokalt ferdigheits- og simuleringssenter
På sjukehuset ditt er det eit senter som legg til rette for at du og kollegane kan gjennomføre
trening, enten inne på senteret eller på arbeidsplassen din. Dei koordinerer alt frå utdanning
av fasilitatorar til bruk av senteret og utstyr, og bidreg gjerne i planlegging og gjer støtte til
gjennomføring av treninga.
Kontaktperson for senteret ditt:
Unni Irene Iversen
RegSim koordinator
Helse Førde
+47 48 10 34 84
unni.irene.iversen@helse-forde.no
Unni er tilsett i avd. for kompetanse og utdanning og har kontor i Førdegården, i sentrum.
Simuleringssenteret ligg i 2 et. på legevaktsbygget på sjukehusområdet.

REG SIM

Det lokale simuleringssenteret ditt samarbeider tett med senter i dei
andre føretaka i Helse Vest, eit samarbeid som koordinerast av RegSim.
RegSim er etablert på oppdrag frå Helse Vest RHF for å koordinere og
vidareutvikle ferdigheit og simulering i helseregionen.
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