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Denne casestudien beskriver ulike sider ved in situ-simulering 
(simuleringstrening som foregår på selve arbeidsstedet) ved en 
pediatrisk akuttavdeling. Dokumentet er utviklet i samarbeid med, og 
godkjent av, Universitetssykehuset i Erlangen.



 

ERLANGEN UNIVERSITETSSYKEHUS  

Universitetssykehusets 24 klinikker, 16 avdelinger og 6 institutter dekker de sentrale felt innen moderne medisin. De 
fleste sykehusbygningene med til sammen 1400 senger ligger nær sentrum av Erlangen. Undervisning, forskning og 
legebehandling er av høyeste kvalitet, og forskningsresultater fra Erlangen setter standard for forebyggende behandling, 
diagnostikk og terapi. 6000 ansatte arbeider for et felles mål; å fremme helse og lege sykdom. 

Grunnleggende ferdighetstrening for de ansatte ble innført ved århundreskiftet, og i 2008 integrerte Erlangen, som første 
sykehus i Tyskland, fullskala in situ-simulering ved sine pediatri- og  nyfødtintesivavdelinger.
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Hjemmeside: http://www.english.uk-erlangen.de/e1585/index_ger.html  
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FORORD

Etter ti års erfaring med bruk av simulering for trening 
av grunnleggende medisinske ferdigheter tok Erlangen 
universitetssykehus steget videre i 2008 da også fullskala in 
situ-simulering* ble tatt i bruk. Denne casestudien beskriver 
begrunnelsen for implementering av in situ-trening, hvordan 
treningsformen ble integrert og hvordan den påvirker 
deltakerne i dag.

* Simuleringstrening som foregår på selve arbeidsstedet, for eksempel i 

akuttmottak.

HVORFOR IN SITU-SIMULERING 

Det hjelper lite om den obligatoriske ventilasjonsbagen er 
med når pasienter flyttes fra operasjonsstue til postoperativ 
avdeling, dersom ansvarshavende lege ikke vet hvordan denne 
skal brukes. Eksempelet viser en manglende evne, særlig blant 
nye leger, til å sørge for trygg og effektiv pasientbehandling 
når det trengs som mest. Etter å ha vært vitne til mange dårlig 
håndterte akuttsituasjoner i tidens løp, var overlege i pediatri 
Michael Schroth overbevist om at bedre medisinsk trening 
ville være helt avgjørende for å få nye kolleger raskere opp på 
et akseptabelt kompetanse- og funksjonsnivå.

In situ-simulering pekte seg ut som den beste løsningen, 
ettersom denne treningsformen lar fagfolk som vanligvis 
arbeider sammen, også trene sammen på sin egen 
arbeidsplass og bruke utstyret de vanligvis bruker. In situ-
simulering er også fleksibelt på den måten at instruktører 
enkelt kan ta kolleger til side for å adressere problemstillinger 
etter hvert som disse oppstår i hverdagen. Ved å skreddersy 
scenarier til akuttsituasjoner som ofte utspiller seg i avdelingen, 
kan simuleringene gjenspeile læringsmål som er tydeliggjort 
underveis. Derfor opplever deltakerne in situ-simuleringer 
som svært relevante for sin daglige praksis.

SELVE PROSESSEN

Universitetssykehuset startet grunnleggende ferdighetstrening 
ved århundreskiftet, og mange opplevde denne treningen som 
nyttig. Da dr. Schroth et tiår senere fikk høre om avanserte 
simulatorer utviklet for trening innen pediatri, ble han ansporet 
til å innføre fullskala in situ-simulering ved sykehusets pediatri- 
og nyfødtintensivavdelinger. Det eneste han trengte var noen 
få kvadratmeter til å montere simuleringsutstyret, men det 
viste seg å være en utfordring å frigjøre selv et slikt begrenset 
areal. Løsningen overlegen kom frem til, var å integrere det 
nye treningslokalet inn i sitt eget kontor. I 2008 anskaffet klinisk 
direktør og leder av den pediatriske enheten sykehusets 
første babysimulator (en SimBaby), hvorpå dr. Schroth straks 
påbegynte ombygging av sitt eget kontor.

ØKONOMISK MODELL

De tyske forbundsstatene bevilger årlig ekstramidler til 
utvalgte sykehus som skal bidra til at disse lettere kan oppfylle 
sine undervisningsmessige forpliktelser. Beløpene som tildeles 
varierer og avhenger av antall medisinerstudenter som reelt 

sett deltar på forelesninger og andre undervisningsaktiviteter 
som tilbys ved hvert enkelt universitet. Erlangen 
Universitetssykehus anvender deler av disse midlene til 
innkjøp av utstyr for medisinsk trening. For å styrke sine 
budsjetter, holder dr. Schroth og hans team også forelesninger 
og fasiliterer simuleringstrening for eksternt personell, så som 
anestesileger og allmennpraktikere. Kostnader forbundet 
med vedlikehold av treningsutstyr dekkes gjennom denne 
inntektskilden.

Fremmøte har tidligere vært obligatorisk, men dette er i 
ferd med å endre seg. Når fremmøte etter hvert blir gjort 
frivillig, vil studentene sannsynligvis bli mer bevisst på å velge 
forelesninger og andre undervisningsaktiviteter de faktisk 
lærer av. Godt oppmøte og gode karaktergjennomsnitt vil 
fortsatt være avgjørende for å oppnå bærekraftige budsjetter, 
og derfor må universitetene i årene som kommer fokusere 
enda sterkere på høy kvalitet i undervisningen. Studentene 
ved Erlangen anser allerede simulering som en høykvalitets 
undervisningsaktivitet; effektiv både i seg selv og som støtte til 
annen undervisning, ettersom simuleringstrening er kjent for å 
styrke teoridelen.

På denne bakgrunn føler kollegiet ved Erlangen seg trygge 
på at medisinerstudentene vil fortsette å delta i den 
simuleringsbaserte undervisningen også etter at denne 
blir frivillig. Scenariobasert trening ser også ut til å gjøre 
korresponderende forelesninger mer meningsfylte. Kollegiet 
har derfor et godt håp om at studentene vil fortsette også å 
delta på de fleste av disse.

ORGANISATORISK MODELL

Størstedelen av den simuleringsbaserte treningen 
gjennomføres av leger og erfarne turnusleger som har 
undervisningsansvar ved Erlangen. En gruppe hjelpelærere 
bistår som operatører når in situ-treningen finner sted utenfor 
pediatri- og nyfødtintensivavdelingene. Hjelpelærerne har også 
ansvar for å transportere treningsutstyret når in situ-trening 
foregår på andre steder rundt omkring på sykehuset.

Nivåer av personalkompetanse
Alle instruktører er leger og har gjennomgått et fire-dagers 
formelt instruktørkurs.*

* Simuleringssentrene TuPASS (Tyskland), Barts (London) og DIMS 

(Danmark) samarbeider om utvikling og gjennomføring av instruktørkurs.

Les mer på http://www.EUsim.org/

Bemanning Instruktører:  2 leger
 2 erfarne assistentleger 
Hjelpelærere:  4 medisinstudenter 

Fasiliteter
Treningslokalet er et rom på 20 kvadratmeter som 
inneholder en pasientsimulator, en akutt-tralle, en hylle med 
behandlingsutstyr og et skrivebord. Kontrollfunksjonene styres 
fra overlegens kontor hvor også debriefingen som etterfølger 
hvert treningsscenario foregår. 
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Figur 1.   Treningslokalet med SimBaby, monitorer og akutt-tralle. 

METODIKK

Simuleringstrening

Aktivitet: Alle leger  ansatt ved pediatri-, nyfødt- og voksen-
intensivavdelingene, er pålagt å gjennomføre minst én 
fasilitert simuleringsbasert trening hver tredje måned, og 
instruktørene oppfordrer sine kolleger til også å trene på 
egen hånd. Daglig trening som finner sted i lokalet spesielt 
laget for dette (tidligere del av dr Schroths kontor), treningen  
i treningslokalet skjer når det er ledig tid. Tidspunkter for in 
situ-trening som gjennomføres ved akuttmottak og andre 
sykehusavdelinger er som regel fastsatt på forhånd.  

Hvem: Leger og sykepleiere trener fra tid til annen sammen i 
team, trener fra tid til annen sammen, men de fleste deltakere 
er leger etc.

Hvordan: En halvtimes innføring gir nye deltakere muligheten 
til å gjøre seg kjent med lokalet ogtreningsutstyret. Grupper 
på seks til ti personer deles deretter inn i mindre grupper 
på to til tre, som bytter på å gjennomføre ett scenario hver. 
Mens én gruppe takler utfordringer knyttet til medisinske 
akuttsituasjoner, følger de andre deltakerne prosessen på 
skjermen i naborommet (dr. Schroths kontor), som også 

fungerer som kontrollrom. Ved hjelp av audiovisuelt utstyr 
kan instruktøren kommunisere direkte med deltakerne og 
derigjennom monitorere, oppmuntre og gi råd. Instruktøren 
styrer vanskelighetsgraden i scenariet etter hvor godt eller 
dårlig deltakerne håndterer utfordringene.  

Varighet: Normalt 15 minutter for sykehusansatte og 50 
minutter for medisinerstudenter og eksternt personell.

Debriefing

Debriefingen skjer umiddelbart etter at et simuleringsscenario 
er gjennomført eventuelt avbrutt. Hver enkelt av 
deltakerne analyserer både egen og kollegenes innsats. 
Debriefingen ledes alltid av instruktør, hvis hovedmål er å øke 
læringsutbyttet av simuleringstreningen. Unge kolleger har 
ingen vansker med å bli vurdert og kritisert, mens deltakere 
fra utenfor sykehuset kan oppleve dette som litt vanskelig.

Varighet: Fem til ti minutter for leger ansatt ved sykehuset. 
Ti til femten minutter for medisinerstudenter og eksternt 
personell.  

Videoopptak: Instruktøren viser relevante klipp som er 
innspilt i løpet av simuleringen for på denne måten å illustrere 
atferd og hendelser som fant sted.   

 Figur 2.  Det audiovisuelle systemet gjør det mulig for andre å observere den 

pågående simuleringen fra rommet ved siden av.
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Pensum
Universitetssykehuset har selv utviklet en samling 
programmerte scenarier som gjenspeiler vanlige kliniske 
tilstander og akuttsituasjoner ved pediatri- og nyfødtavdelinger. 
Dersom instruktøren ønsker at kolleger skal trene på spesielle 
situasjoner som oppstår underveis kan han justere scenarioet  
mens simuleringen er igang. Slik kan man også gjenskape 
situasjoner som nylig har oppstått i avdelingen.

Følgende scenarioer brukes oftest:

Grunnleggende hjertelungeredning
Grunnleggende nyfødt-livredning
Bradykardi hos nyfødte
Bronkiolitt og respirasjonsforstyrrelser
Hjertestans
Comotio
Dehydrering og gastroenteritt 
Meningitt
Metabolske forstyrrelser 
Neonatale infeksjoner (Nyfødtinfeksjoner) 
Apoplexi 
Takykardi (SVT) hos nyfødte

Følgende ferdigheter tillegges størst vekt:

Samhandling og teamarbeid
Kunnskap om spesifikke prosedyrer

ERFARINGER SÅ LANGT 

Personalets refleksjoner 

- I starten var kolleger skeptiske og bekymret for at det ikke 
skulle bli nok tid til trening.

- Det er enklere for yngre leger å innse behovet for å trene 
når de ser at erfarne kolleger gjør det. Det blir mindre flaut.

- Leger ønsker å trene, mens sykepleiere ser ut til å bekymre 
seg for kritikk.

- Deltakerne blir svært raskt oppmerksomme på sine 
personlige begrensninger.

- De lærer å åpne øynene. Nå ser de på barnet (SimBaby), 
og ikke på monitorene, slik de gjorde til å begynne med.

- Når de senere kommer opp i virkelige situasjoner, vet de at 
de har vært gjennom dette før, at det er den samme  
akutt-trallen.

- Akuttsituasjoner blir raskere identifisert.

- Studentene husker faktisk flesteparten av scenariene 
de gjennomgår. Etter å ha gjennomført 80 prosent av 
scenarioene, har de erfart hva de må kunne.

- Unge leger opplever at de blir i stand til å kontrollere en 
situasjon til det dukker opp en assistentlege. Dette gir dem 
en enorm faglig trygghet.

Identifiserte fordeler

•	 Lokalisert trening på arbeidsstedet innebærer et velkjent 
miljø.

•	 Treningen foregår nær pasientene.

•	 Kolleger kan tas til side og trenes der og da.

•	Det å kjenne kollegene gjør det lettere å skreddersy 
treningen til individuelle behov.

•	 Timeplan er overflødig ettersom det sjelden er nødvendig 
å bestille treningstid. 

•	 Simuleringene oppfattes som temmelig realistiske.

•	 Treningen gir trygghet.

•	 Avdelingen får anerkjennelse fra ledelsen.

Identifiserte utfordringer 

•	 Få instruktørene er involvert og disse har svært stramme 
tidsrammer.

•	Det er ikke nok ressurser til å fasilitere supplerende 
simuleringstrening  til eksternt personell.

•	Noen Sykepleiere misliker eksponeringen som forbindes 
med simuleringstrening.

•	 Stillingsreduksjoner  ved akuttavdelingene gjør det 
vanskeligere for sykepleiere å prioritere trening.    

Identifiserte suksessfaktorer 

•	 Engasjert personell

•	 Formell instruktørutdanning  

•	 Eget treningslokale 

•	 At simuleringstrening oppfattes som «en helt normal ting å 
gjøre»   

TRENINGSLØSNING

Treningsutstyret omfatter i dag:   

1 SimBaby
1 egenutviklet audiovisuelt system
Ferdighetstrenere
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HVA KJENNETEGNER GODE  
SIMULERINGSPROGRAMMER 

Issenberg et al² gjennomgikk og syntetiserte tilgjengelig 
forskning innen utdanningsvitenskap som adresserte følgende 
spørsmål: Hvilke egenskaper ved og hvilke bruksområder for 
realistiske medisinske simuleringer gir mest effektiv læring?

Issenberg hevder i sin artikkel at hovedvekten av den beste 
tilgjengelige dokumentasjonen viser at simuleringstrening 
fremmer læring når de ’’riktige betingelsene’’ er tilstede.

De riktige betingelsene omfatter

•	 Tilbakemeldinger gis under læringsopplevelsen 

•	Deltakerne repeterer det de lærer 

•	 Simuleringstrening er integrert i den ordinære 
treningsplanen 

•	Deltakere trener med økende vanskelighetsgrad 

•	 Simuleringstreningen er tilpasset andre læringsstrategier 

•	 Et bredt utvalg kliniske tilstander presenteres 

•	 Læring på simulatoren skjer i et kontrollert miljø 

•	Det gis individualisert opplæring med reproduserbare, 
standardiserte læringsopplevelser  

•	 Læringsmål er klart definert

•	Man har forsikret seg om at simulatoren er et 
hensiktsmessig læringsverktøy

 

1 2 3 4

Det gis individualisert opplæring med reproduserbare, 
standardiserte læringsopplevelser

Læringsmål er klart definert

Et bredt utvalg kliniske tilstander presenteres 

Læring på simulatoren skjer i et kontrollert miljø 

Deltakere trener med økende vanskelighetsgrad 

Simuleringstrening er integrert i den ordinære treningsplanen

Deltakerne repeterer det de lærer 

Simuleringstreningen er tilpasset andre læringsstrategier

Tilbakemeldinger gis under læringsopplevelsen 

Man har forsikret seg om at simulatoren er et hensiktsmessig 
læringsverktøy

Figur 3.  Stolpediagrammet viser i hvilken grad Erlangen universitetssykehus 

vurderer at kravene til "riktige betingelser" oppfylles hos dem på en firepunkts 

Likert-skala.  

Kolleger ved Erlangen mener at effektiv simuleringstrening
handler mer om kombinasjonen av faktorer enn det at én 
egenskap er viktigere enn en annen. Det at «En lang rekke 
kliniske tilstander presenteres» og «Simuleringene er integrert 
med den normale opplæringsplanen» fremheves imidlertid 
som viktig,  mens «Man har forsikret seg om at simulatoren er 
et hensiktsmessig læringsverktøy» anses som mindre viktig.

FEM ÅR FREM I TID

•	Det settes av mer tid til simuleringstrening.

•	 Instruktørgruppen omfatter også sykepleiere.

•	 Simuleringstrening er integrert i den ordinære 
treningsplanen for sykepleiere.

•	 Simuleringer gjennomføres på tverrfaglig basis.

•	 Leger og sykepleiere gjennomfører mer teamtrening.

•	 Treningskapasiteten er utvidet.

•	Det er kjøpt inn en SimBaby til.

•	 Simuleringstrening er en integrert i medisinerstudiet og i 
universitetets ordinære opplæringsplan.

•	 Simulering gjentas i de første årene.

•	 Flere definerte oppgaver blir finansiert.

RESEARCH ACTIVITY
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LAERDAL MEDICAL

Laerdal Medical er internasjonal markedsleder innen opplærings- og 

behandlingsutsyr for livreddende førstehjelp. Bedriftens løsninger brukes av 

frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, sykehus, ambulanser, militæret og 

flere andre organisasjoner verden over. 

Mer informasjon finner du på www.laerdal.com

 

SimBaby er et varemerke eid av Laerdal Medical AS. Alle rettigheter forbeholdes.
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