
RegSim Vest

Mal for ferdighetstrening

Beskriv kompetansenivå hos deltagerne     NOVISE - AVANSERT NYBEGYNNER - KOMPETENT - DYKTIG - EKSPERT

Lag sjekkliste (prosedyre spesifikk)       - se eget skjema

Identifiser egnet instruktører:

Kategori

Hyppighet utført på avdelingen

Identifisere Tiltak: Undervises og / eller demonstreres
Risiko

Risiko

Risiko

Risiko

Komplikasjoner

Komplikasjoner

Komplikasjoner

Komplikasjoner

1-2 /år 1-2 /mnd 1-2 /uke daglig

Fare/ risiko involvert for pasienter ved utrent utøver
liten grad ubehag, men ingen 

stor helsefare
kan pådra skade og
komplikasjoner

alvorlig helseskade/
påvirker daglig liv

Død

Risiko

Behov for ferdighetstrening (beskriv med ord): 

Ferdighet/prosedyre

flere ganger til dagen

Kirurgiske prosedyrer Medisinske prosedyrer MTU sertifisering Ikke-tekniske ferdigheter



RegSim VestNy Regsim vest logo

Kunnskaps tilegnelse

Minimums standard (MS) / Pre-test

Observere & Møte mester

Øve

Utføre

Vedlikeholde

Forberedelser

Utsjekk

Beskriv MS, husk: Objektivitet - målbarhet - rettferdighet
Etter endt sesjon / opplæringsperiode skal deltagerne kunne gjøre hva, ihht. hvilke standard?

Beskriv opplegg for øvelser (tilgang, utstyr, tilbakemelding, repetisjoner, peer-to-peer) 

Beskriv plan for hvordan utsjekk (sluttevaluering) vil foregå

Beskriv plan for hvordan deltakere skal utføre ferdigheten i praksis hos ekte pasient under supervisjon

Beskriv plan for hvordan deltakere skal vedlikeholde kompetansen i ferdigheten

Beskriv kunnskapsbaserte forberedelsematerialer (f. eks link til prosedyre, e-læring, video, relevant fagstoff )

Utarbeide kompetanseplan for ferdigheten i egnet plattform

Utarbeide minimumstandard for utsjekk av deltagere

Lage oppmøteplan for instruktører og deltakere

Bestille og klargjøre egnet lokale 

Sende ut mail til deltagerne (tid, sted, forberedelsesmateriell osv.)

Klargjøre egnet øvelsesutstyr / modalitet (F.eks bokstrener, infusjonspumpe, venflonarm..)

Walker & Peyton’s 4 trinn:
1. Instruktør demonstrerer non-verbalt
2. Instruktør demonstrer verbalt
3. Deltager instruerer instruktør
4. Deltager demonstrerer og forklarer

Beskriv hvordan mester/instruktør sikrer forståelse av handlings-sekvens & utførsel av grov 
motorikk

Beskriv øvelseutstyr:
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