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Agenda

Anne:

 Simulationstræning som en del af vores kompetenceprogram i ØNH kirurgisk og 
audiologisk klinik RH

 Hvorfor Simulationstræning, og hvad kan det bruges til?

 Hvordan har vi gjort? Pædagogiske og didaktiske overvejelser

 Hvilken effekt har det haft, og hvad er planerne fremadrettet?

Sanne og Lise:

 Tværfagligt børnebronkoskopi-kursus hvert ½ år

 Uddannelse til simulationsinstruktør

 Hvordan vil vi gerne implementere simulation i sygeplejen fremover?

 Spørgsmål

CORONA

CORONA



Simulation – en del af kompetenceprogrammet i 

ØNH på Rigshospitalet

 Strategi for forskning og udvikling af sygeplejen i ØNH 2014-18(1)

 Kompetenceudvikling var et indsatsområde

 Kompetenceprogrammet 2019(2)– en operationalisering af 
kompetenceudviklingsindsatsen

Formål med kompetenceprogrammet: 

 At alle sygeplejersker har basisniveau indenfor alle kompetenceområderne via 
systematisk oplæring

 At sygeplejersker ved via målrettede mus samtaler tilbydes udviklingsplaner til 
optimering og fastholdelse af kompetencer

 Synliggøre lærings- og udviklingsmuligheder i klinikken mhp. Fastholdelse og 
rekruttering



Kompetencedimensionerne(2) og tilbud om 

simulation

Simulationsindsatsen



Hvorfor simulation, og hvad kan det 

bruges til?

Træne klinisk 

beslutningstagen 

og klinisk 

lederskab(6,7)

Øve sig uden risiko for 

patientsikkerheden(3,8)

Øve sig uden risiko for 

Styrker troen på egne 

evner(4)

Ingen handletvang, tid til 

refleksion og mulighed 

for feedback(3, 9, 10)

Debriefing er 

nøgleelement 

for læring 

(5, 9,10)



Rollespilssimulation - faser

Briefing til 
scenariet

• Setting

• Rollefordeling, 2 aktive deltagere, resten 
observatører, undervisere spillede pt., læge og 
pårørende

• Udstyr og handlemuligheder

Scenarieafvikling
• Rollespillet gennemspilles

• Mulighed for timeout med 
inddragelse af observatører

Debriefing
• Refleksion og feedback 

med udgangspunkt i 
læringsmål

Gentagelse af 
scenarie i kort form



Hvad har vi gjort

28 sygeplejeplejersker har gennemført 3 timers undervisning forår 2019

8-10 deltager på hvert hold

Deltagerne blev udvalgt i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne og på 

baggrund af aftaler ved MUS samtale

Formålet :

At træne systematisk klinisk vurdering og klinisk beslutningstagen med ABCDE 

og EWS, samt klinisk lederskab m. ISBAR, closed loop, og dermed opnå 

tryghed ved at være i en akut situation 



Undervisningsprogrammet

Aktivering af viden om 
ABCDE, EWS, ISBAR og 

Closed loop

Scenarie 1

Tonsilefterblødning

Scenarie 2

Respirationsinsufficiens

Afrunding

Hvad tager du med?



Hvad tog deltagerne med fra dagen:

Mundtlig feedback på dagen:

Godt at 

kunne øve 

sig- lærerigt

Meget 

realistiske 

scenarier

Ønske om 

mere tid

Man behøver 

ikke vide hvad 

pt. fejler for at 

kunne handle

Vigtigt med 

klar 

rollefordeling, 

closed loop 

kan hjælpe

ISBAR kan 

bruges i alle 

overleveringer

Time out giver 

god mulighed 

for at 

observatører 

hjælper med 

input

Godt med 

deltagere fra 

både amb og 

sengeafsnit

- Forskellige 

perspektiver

Skaber 

overblik med 

fælles ABCDE 

status på pt.



Opfølgende mentimeter undersøgelse



Planer 

fremadrettet:

In situ simulation- ny Nordfløj-

organisatoriske perspektiver

Nye scenarier, fx diabetes, delir 

og andre udvalgte scenarier 

(inspiration fra UTH)

Udvikle ekstra komplekse 

scenarier til erfarne sygeplejersker



Simulationstræning i børnebronkoskopi

 Færdighedstræning af fjernelse af

fremmedlegemer hos børn

 Afholdes hvert ½ år

 Tværfagligt kursus



Hvorfor?

 Hvorfor er det her ofte noget bøvl? 

 Hvordan kan vi (alle involverede faggrupper) blive bedre?

 Kan vi få mere rutine? 

 Kan vi ved at træne ovenstående tage presset af en situation 

som er / kan blive meget akut?





Planen

Nordsim
Indkalder hvert ½ år

Lægger lokaler til om 
formiddagen

Klargør OP-stue med dukke og 
udstyr til simulation

Deltager og underviser på dagen

Forplejning

Undervisere
2 ØNH-sygeplejersker 

2 ØNH speciallæger

1 H-anæstesi sygeplejerske

1 anæstesi speciallæge

1 børneanæstesi læge 

Deltager i planlægning og 
underviser på dagen

Kursister
8 ØNH sygeplejersker

4 ØNH læger i hoveduddannelse 

4 anæstesi sygeplejersker

4 anæstesilæger

Får tilsendt teori

Deltager på dagen



Program
Klokken Lokale 106 Færdighedslaboratoriet Simulationsrum

08.00 – 08.10 Fælles 

velkomst og præsentation

v/Anita Guldager Lauridsen

08.10 – 08.30 Fælles 

Kommunikation og teamtræning

v/ Trine Christensen

08.30 – 09.10 Fælles 

undervisning:

”Hvad er udfordringen for de

forskellige faggrupper, når 

der meldes et akut respira-

torisk påvirket barn?”

Børnebronkoskopi v/Anita 10 min

Børneanæstesi v/Lasse Malver 10min.

Fremstilling og oprydning - OP

v/Sanne 10 min.

Anæstesisygeplejerske opgaver

v/ Nimo Omar Jama 10 min.

09.10 – 0915 Pause

09.15 – 09.55 Fælles teori

Anæstesilæger, anæstesi-

sygeplejersker, ØNH 

læger og ØNH - OP sygeplej.

v/Finn Vestergaard &

Anita Guldager Lauridsen

09.55 – 10.10 Pause

10.10 – 11.30 Færdighedstræning

(Hands on på OP stue 4)

ØNH OP sygeplejersker

Sanne, Lise og Vibeke

Færdighedstræning

ØNH læger

v/ Anita Guldager Lauridsen

Færdighedstræning

Anæstesisygeplejersker

Anæstesilæger

v/ Finn Vestergaard og

Lasse Malver Paludan

11.30 – 12.10 Frokost med sandwich ØNH konferencerum

12.15 – 15.45

Simulation OP stue 4



Tværfaglige læringsmål

ALLE: 

• At deltagerne kan instruksen omkring modtagelse af det respirationstruede barn med fremmedlegeme i luftvejene

• At deltagerne får kendskab til instruks for fjernelse af fremmedlegeme hos børn

• At deltagerne får ”hands on” på udstyret

• At deltagerne får kendskab til de forskellige faggrupper, der er involveret i modtagelsen af barnet

• At deltagerne får kendskab til vigtigheden af samarbejde på tværs af specialer

• At deltagerne får forståelse for og anvender ABCDE

• At kunne anvende dagens teori i forbindelse med simulation 

• Teamledelse, kommunikation, closed loops, samarbejde og opgavedeling i den akutte situation med fokus på de 

individuelle specialers kompetencer 



Monofaglige læringsmål

Kirurger

At kunne samle og anvende 

bronkoskopiudstyr  

(fleksibel som rigidt) 

og fjerne tracheale/bronkiale 

fremmedlegemer på børn

OP-sygeplejersker

At kunne klargøre, stille frem og 

samle udstyr til bronkoskopi hos 

børn

Anæstesi

At kende og kunne anvende 

børnebordet



Fedt at det er
tværfagligt, så jeg 

ved, hvad de 
andre tænker

på/gør

Man lærer meget
af de fejl,
der sker 

– godt at de
er ”gratis”

Vigtigt med
debriefingen,

så vi kan få
snakket om

delelementerne. 

Troede ikke
jeg kunne 
leve mig

ind i simulation

Fordel at 
teori og

praksis er på 
samme dag

Vigtigt at
snakke bagefter
– især om det 
som gik dårligt

Jeg kan helt 
sikkert bruge

det, i en
virkelig situation

Giver mig ro, 
at jeg har mere

styr på udstyret

Udbytte



Uddannelse til instruktør i simulationstræning

 Instruktør uddannelsen i Region Nord (NordSim)

 3 dages kursus

 Tværfagligt

 Lære at agere underviser og facilitator og deltage som aktør/observatør

 Lære at afvikle et scenarie og få aktørerne igennem med bedst mulige læring

 Lære teknikker til debriefing (11)

 Udfordring både fagligt og personligt

 Scenarietræning (de-debriefing)



Læringsmål for scenariet

Primære læringsmål (kendte for aktørerne)

• Kan anvende closed loop kommunikation

• Kan anvende ABCDE og opsummere

• Teamledelse - tværfagligt

• Teamdeltagere - tværfagligt

Sekundære læringsmål (ikke kendte for aktørerne)

• Hvem er teamleder hvis 2 personer er lige kompetente

• Anerkendes teamlederen



Læringsmålene –

instruktørens 

pejlemærke

Debriefing:

• Defusing?

• Coachende

• Anerkendende 

• Refleksion over læring

• Hindre at nogen forlader 
scenariet med en forkert 
faglig opfattelse



Hvordan ønsker vi at bruge simulation i 

sygeplejen?

 Generelt er simulation i sygeplejen i rivende udvikling

 Implementere simulationstræning som en del af den faste undervisning af 

sygeplejersker – både nyansatte og erfarne

 Nyt for os som instruktører – udfordrende – vant til dukke, sim-pad og 

opstillede læringsmål

 Første projekt er et scenarie omkring HJERTESTOP

 Fremtidige ønsker er et scenarie omkring respirationsbesvær/nødtrach. og 

en tonsillektomi rebløder (begge scenarier kan være både amb og OP) 

…Spring ud i det…



SPØRGSMÅL?
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