Fra: Nasjonal helse -og sykehusplan 2020-2023
“Simulering som læringsform har dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger,
for eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp,
til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe. Simulering gir effektiv
kompetanseutvikling, forbedret behandlingskvalitet og ivaretar pasientsikkerheten fordi man
skal ha oppnådd et gitt nivå av ferdigheter før man får gjøre det samme på en levende pasient”

Fasilitatorkurs (TTT)
- pedagogisk kurs for å bli fasilitator i medisinsk simulering
Simulering er en læringsmetode som krever aktiv deltakelse og innlevelse fra deltakerne. Deltakerne håndterer praksisnære situasjoner (scenario) med
etterfølgende debrief for refleksjon og læring. Denne læringsmetoden gjør det mulig å trene på praktiske situasjoner, uten å utsette ekte pasienter for
risiko, og å oppdage egen styrke og muligheter for bedring.
Kurset er i regi av SAFER/RegSim og går over 3 dager (24 timer). Det er obligatorisk oppmøte under hele kurset. Deltakerne blir utfordret, men godt
ivaretatt gjennom hele kurset av en erfaren kursstab.
Innhold i kurset
Introduksjon til simulering og sikkerhet, scenariobygging (kasuistikk), voksenpedagogikk, adresserende spørreteknikk, briefing, gjennomføring og
debriefing av scenario, Crisis Resource Management (CRM). Kurset består av egne forberedelser, interaktive sesjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser
med tilbakemelding.
Når brukes simulering?
Simulering kan bidra til å forbedre pasientsikkerhet, tverrfaglig trening i team, opplæring/ validering til nye roller/ funksjoner, utsjekk av nye
prosedyrer/ utstyr/ rom/ fasiliteter og forskning.
Hvem bør delta?
Personer som
• evner og ønsker å stimulere og utfordre kollegaer på en profesjonell måte
• har en egen drivkraft for å ta ansvar for læring og øvinger
• synes det er viktig og gøy å bidra til å utvikle egen avdeling/virksomhet.

Påmelding og mer informasjon
Kurssted:
Dato:
Påmelding e-post:
Telefon:
Kontaktperson:

Forankring
Det er nødvendig å ha en plan for hvordan fasilitatorene (deltakere på kurs) anvender
simuleringskompetansen etter kurset. Lederen, fasilitatoren og evt. andre relevante kollegaer bes
derfor diskutere og lage en plan for bruk av fasilitatoren til simulering i enheten i løpet av de første
3, 6 og 12 måneder.

