
Simulationslaboratorier 
SLS-politikpapir

”Det er rigtig dejligt – og meget lærerigt at bruge simulati-
onslaboratorium i undervisningen. Hvad enten det handler 
om injektionsteknikker, sengebad eller kommunikation med 
patienter, så er det dejligt at få lov til at ’ha’ det i hænderne’ i 
lukket forum, hvor man kan få feedback fra medstuderende 
og undervisere, inden man skal ud at bruge det i praksis.” 
- Pauline, sygeplejestuderende på 5. semester

SLS mener, at det er nødvendigt, at uddannelsesinstitutioner-
ne har ajourførte færdighedslaboratorier. De studerende skal 
have mulighed for at øve deres praktiske færdigheder, inden 
de starter i klinikken og løbende i uddannelsen.

SLS’ definition af simulationslaboratorium
SLS mener, at et simulationslaboratorium består af en række 
hospitalsindrettede lokaler på enten uddannelsesinstitutio-
ner, nærliggende uddannelsesinstitutioner eller nærliggende 
hospitaler. Simulationslaboratoriet er indrettet således, at 
sygeplejestuderende og andre faggrupper kan opøve prak-
sisfærdigheder samt udvikle fagidentitet. Derudover kan der 
som tilføjelse til simulationslaboratoriet med fordel være et 
lokale indrettet som borgerens hjem. 

SLS’ holdning til simulationslaboratorier 
SLS går ind for, at alle uddannelsesinstutioner, som uddan-
ner sygeplejersker har et moderne, fuldt funktionelt simu-

lationslaboratorium med dertilhørende redskaber som fx 
rent skyllerum, urent skyllerum, medicinrum samt separat 
omklædning til mandlige og kvindelige studerende.

SLS’ holdning til brugen af simulationslaboratorier
• SLS støtter op om ECTS-fordelingen mellem klinik og teori.
• SLS mener, at kliniske ECTS aldrig kan erhverves i simulati-

onslaboratorier.
• SLS anbefaler, at teoretiske ECTS anvendes i simulationsla-

boratorierne.
 
Eksempler på basis praksisfærdigheder, som SLS mener, kan 
opnås i et simulationslaboratorium:
• Forflytningskundskaber (ergonomiundervisning)
• Færdigheder inden for medicinadministration og -dispensation
• Hygiejniske principper 
• Sengeredning
• Håndtering af nåle, glas o. lign.
• Kommunikationsredskaber (ISBAR, Closed Loop)
• Sondeanlæggelse
• Observationsredskaber (TOKS, Triage, GCS, ABCDE)
• Sårpleje
• Perifer venekateteranlæggelse
• Dokumentation i elektronisk patientjournal 
• Personlig pleje
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[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøde 19. – 21. maj 2017 er indarbejdet]


