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Nettsted: http://www.udg.edu/infermeria

KORT OM UNIVERSITETET I GIRONA 

Universitetet i Girona1 er en del av det offentlige universitetssystemet i Katalonia og ligger i byen Girona på nordøstkysten 
av Spania. Universitetet har 14 000 studenter og tilbyr studier innen naturvitenskap, helsefag, samfunnsvitenskap, humaniora 
samt tekniske fag. Girona har integrert simulering i sykepleiutdanningens grunn- og etterutdanningsprogrammer og tilbyr også 
simuleringsbasert trening for helsepersonell.

Planløsning

Simuleringsaktiviteter

Ferdighetstrenere brukes for å lære og perfeksjonere definerte ferdigheter og fullskala treningsdukker brukes til å 
overføre kunnskap og ferdigheter til simulerte kliniske situasjoner.   
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FORORD

Universitetet i Girona startet grunnleggende ferdighetstrening 
på 1980-tallet, og et tiår senere var også fullskala, event-
baserte simuleringer på plass. Denne casestudien gir 
et innblikk i hvorfor og hvordan Girona lyktes med å 
gjøre simuleringsbasert undervisning til en integrert del 
av sykepleiepensumet, hva som er oppnådd og litt om 
fremtidsutsiktene for simulering ved universitetet. 

HVORFOR SIMULERING bLE INTEGRERT

Universitetet i Girona var en av Spanias  første utdannings-
institusjoner som introduserte ferdighetstrening for 
sykepleierstudenter. Hensikten med å gå videre til fullskala 
simuleringstrening var å kunne gjøre studentene bedre 
forberedt til klinisk praksis, og å styrke pasientsikkerheten.

SELVE PROSESSEN

Universitetet i Girona utvidet simuleringsaktivitetene gradvis. 
I 1992 ble grunnleggende ferdighetstrening supplert med 
middels avansert simuleringstrening. Universitetet hadde nå 
tatt i bruk enklere- og middels avanserte livredningsdukker, 
og etter hvert var simuleringstrening integrert i hele 
sykepleiepensumet. Datasimulering ble innført i 2002, og fire 
år senere ble det investert i en avansert pasientsimulator som 
gjorde fullskala simuleringstrening mulig ved universitetet.  

FINANCIAL MODEL 

Grunnutdanningen 
Universitetet etablerte et eget budsjett for simuleringstrening 
allerede på 1980-tallet, da ferdighetstreningen startet 
opp. Det årlige simuleringsbudsjettet er nå kommet opp i 
gjennomsnittelig 18 000 euro. Finansiering som genereres 
fra forskningsaktiviteter beløper seg til ytterligere 30 000 
euro per år. Til sammen disponerer simuleringsprogrammet 
for grunnutdanningen dermed 50 000 euro årlig til daglig 
drift og investeringer. Investeringer i avansert, kostbart utstyr 
og utvidelse av treningslokaler forutsetter likevel langsiktig 
planlegging.

Etterutdanningen
Universitetet i Girona disponerer et eget treningsbudsjett 
på 20 000 euro for helsepersonell i etterutdanning. Disse 
studentene har forøvrig flere obligatoriske timer med 
simuleringstrening enn studenter på bachelornivå. 

Helsepersonell
Trening for helsepersonell (eksterne deltakere) tilbys 
til kostpris og blir i all hovedsak betalt av deltakernes 
arbeidsgivere, det vil si først og fremst sykehus. Helsepersonell 
som ønsker å forbedre sin kliniske prestasjonsevne for egen 
regning har imidlertid også mulighet til å registrere seg for 
trening her. En god del sykepleiere, leger og almennpraktikere 
benytter seg av denne muligheten, delvis fordi økt kompetanse 
kan virke karrierefremmende.

ORGANISATORISK MODELL  

Simuleringsprogrammet er fullt integrert med Universitetet i 
Girona og ledes av en heltidsansatt daglig leder som rappor-
terer til sjefssykepleier. Daglig leder har bakgrunn fra akutt-
sykepleie og fungerer også som instruktør. Ytterligere seks 
sykepleiere arbeider heltid med fullskala simuleringstrening, 
i tillegg til seks sykepleiere og fire leger som arbeider deltid 
med fokus på simulering av akuttsituasjoner. Ferdighetstrenin-
gen organiseres fakultetsvis fra de respektive avdelingene ved 
universitetet.

Nivåer av personalkompetanse
Alle instruktører har medisinsk bakgrunn. Hovedansvarlig 
instruktør er ERC- og AHA-sertifisert innen grunnleggende 
– og avansert hjertelungeredning, men ingen instruktører 
har gjennomgått formelle instruktørkurs. Instruktøropplæring 
anses imidlertid som svært fordelaktig, og universitetet ønsker 
derfor å skaffe seg slik kompetanse i fremtiden.    

bemanning
•	Daglig leder

•	 Administrative tjenester fra fire ulike universitetsavdelinger

Instruktører:  1 akuttsykepleier (daglig leder)
 6 sykepleiere (fasiliterer alle typer simuleringer 

på fulltidsbasis)
 6 sykepleiere (fasiliterer simuleringer av 

akuttsituasjoner på deltidsbasis)
 4 leger (fasiliterer simuleringer av 

akuttsituasjoner på deltidsbasis)

Fasiliteter 
Simuleringslokalene på til sammen 240 kvadratmeter 
ligger i to forskjellige bygninger og består av to fullskala 
simuleringsrom, sju laboratorier for ferdighetstrening, et eget 
rom for opplæring og trening i grunnleggende- og avansert 
hjertelungeredning (med Resusci Anne Skills Station), et 80 
kvadratmeter stort klasserom som kan deles inn i fire mindre 
rom til forelesninger og HLR-opplæring, samt to IT-rom 
med datamaskiner for selvstudium. Salene som brukes til 
fullskala simulering har egne kontroll- og debriefingrom med 
audiovisuelt utstyr, mens kompetanselaboratoriene er utstyrt 
med sykehussenger, traller, pleie- og behandlingsutstyr inklusive 
et bredt utvalg av treningsdukker og ferdighetstrenere. 
Kontorer, styrerom, bibliotek og studentenes oppholdsrom er 
plassert i hovedbygningen. 

På trappene: Universitetet i Girona planlegger et nytt bygg 
der hele spekteret av simuleringsaktiviteter etter hvert kan 
samles under ett tak.
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Figur 1. Ett av sju laboratorier for ferdighetstrening.

Pensum
Universitetet i Girona utvikler sine simuleringsscenarioer i 
overensstemmelse med den spanske nasjonale læreplanen 
for sykepleie. Simuleringene utvikles for å fokusere utvalgte 
læringsmål, og de tilpasses studentenes ulike læringsbehov.    

UTDANNINGSAKTIVITETER 

Inntil nylig var sykepleierutdanningen et treårig høyskole-
studium med en progressivt økende andel klinisk praksis. Som 
følge av Bologna-prosessen er Girona imidlertid i ferd med å 
gå over til et fireårig bachelorgradsstudium i sykepleie. Dette 
studiet består av 50 prosent klinisk praksis.

For å hjelpe sykepleierstudentene til å oppnå et definert 
kompetansenivå, har Universitetet i Girona integrert alle 
de fem læremetodene som fremgår av læringssirkelen (fig. 
2). Studentene tilegner seg de kognitive delene av pensum 
gjennom forelesninger, litteratur, læringsplattformen Moodle 
og mikrosimulering (ved bruk av MicroSim fra Laerdal og en 
interaktiv selvstudiumsplattform utviklet ved Universitetet 
i Girona). MicroSim er integrert i problembasert læring 
(PBL), og studentene får ekstrapoeng for å bestå MicroSim-
scenarioer. Programmet oppmuntrer studentene til å veilede 
hverandre, noe som sannsynligvis forbedrer læringsresultatene 
ytterligere. Påfølgende praktiske øvelser skjer i laboratoriene 
for ferdighetstrening, der et  definert pensum anvendes.
Senere får studentene innføring i fullskala simuleringstrening i 
team. Universitetet har avtaler med seks nærliggende sykehus 
og en rekke andre relevante offentlige helseinstitusjoner der 
studentene blir utplassert i klinisk praksis over flere perioder. 
Her blir studentene veiledet av både sykehusansatte og lærere 
som, forøvrig, opprettholder sin kliniske kompetanse gjennom 
deltidsarbeid ved sykehus. I motsetning til andre universiteter 
har Girona ikke opplevd rift om praksisplasser for sine 
studenter så langt. Universitetet har dermed heller ikke sett 
behov for å erstatte klinisk praksis med simulering.

Evaluering: Tidligere ble studentene evaluert i forhold til 
hvor godt de behersket ulike ferdigheter. I dag blir de i stedet 
vurdert på grad av oppnådd generell kompetanse, hvilket også 
er i overensstemmelse med Bologna-prosessen.

METODIKK

Simuleringstrening 

Forberedelser: Studentene forbereder seg  til 
simuleringstreningen ved å delta på relevante forelesninger, 
lese faglitteratur og ved bruk av interaktive læreprogrammer 
for selvstudium. Tema for simuleringen blir informert om I 
forkant. Kollegiet planlegger å etter hvert ta Moodle i bruk for 
å presentere og forberede studentene på simuleringsøktene.

Innføring: Studentene bruker mellom 15 og 30 minutter for 
å gjøre seg kjent med utstyret i simuleringssalen. Grupper på 
ti studenter deles så inn i mindre grupper på to til fire, som 
i sin tur samarbeider i team. Mens én gruppe studenter er 
opptatt med selve simuleringen, følger de andre scenarioet 
på en skjerm i naborommet. Hvert scenario varer i omkring 
15 minutter og repeteres rett etter fullføring, men gjøres noe 
mer utfordrende i andre omgang.

Figur 2.  Læringssirkelen gjenspeiler den kontinuerlige prosessen med å 

tilegne seg, forbedre og vedlikeholde klinisk kompetanse.

Girona er inne i sitt andre år i overgangen til fireårig bachelor-
studium i sykepleie. Følgelig har universitetet for tiden begge 
programmene gående parallelt. Oversikten på neste side 
viser hvor mye tid som årlig settes av til simuleringstrening for 
begge programmer.
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Treårig sykepleiestudium

År 1  30 timer grunnleggende ferdighetstrening
 10 timer fullskala simuleringstrening i team

År 2 30 timer grunnleggende ferdighetstrening
 10 timer fullskala simuleringstrening i team

År 3 30 timer grunnleggende ferdighetstrening
 10 timer fullskala simuleringstrening i team

Fireårig bachelorgradsstudium i sykepleie

År 1 10 timer grunnleggende ferdighetstrening
 0 timer fullskala simuleringstrening i team

År 2 20 timer grunnleggende ferdighetstrening
 20 timer fullskala simuleringstrening i team

År 3 0 timer grunnleggende ferdighetstrening
 40 timer fullskala simuleringstrening i team

År 4 0 timer grunnleggende ferdighetstrening
 10 timer fullskala simuleringstrening for  

kompetansevurdering*

* Tidligere ble studentene evaluert i forhold til ulike ferdigheter som de kunne 

vise til. I dag blir de i stedet vurdert på grad av oppnådd generell kompetanse, 

hvilket også er i overensstemmelse med Bologna-prosessen. Vurderingen 

gjennomføres ved bruk av fullskala simulering hvor studentene eksponeres for 

seks ulike simuleringsscenarioer som alle reflekterer identifiserte kompetan-

seområder studentene må kunne beherske i tilstrekkelig grad før de kan 

uteksamineres.

Det første året i bachelorprogrammet får studentene 
grunnleggende kunnskap om helse. Det andre året får 
de en innføring i kompleksiteten knyttet til sykdom og 
kliniske situasjoner i sykehusbehandling. Det tredje året 
fokuseres utfordringer I forbindelse med pleie av akutt og 
kritisk syke, og pediatrisk og neonatal behandling, både når 
det gjelder tilegnelse av kunnskap og i klinisk praksis. Det 
fjerde året tilbringes hovedsakelig i praksis, bortsett fra i 
eksamensperiodene.

Det høye antallet bachelorstudenter innebærer tidspress og 
en noe begrenset simuleringsaktivitet for dette nivå. Studenter 
på masterstudier og i andre etterutdanningsprogrammer er 
derimot pålagt en viss mengde simuleringstrening, og derfor 
gjennomfører disse gruppene et relativt høyere antall fullskala 
simuleringer enn bachelorstudentene gjør per i dag. Alle 
studenter oppfordres imidlertid til å gjennomføre individuell 
ferdighetstrening og mikrosimuleringer ved siden av å delta i 
klasseromsundervisningen som fakultetet organiserer.

I tillegg til å anvende simulatorer engasjerer Girona også 
universitetsansatte, studenter fra andre fakulteter og deres 
besteforeldre til å spille roller som standardiserte pasienter 
under teamtrening.

Hyppigst trente ferdigheter:  

•	 Avansert livredning  
(3. år)

•	 Avansert monitorering

•	 Steril ikke-
berøringsteknikk

•	 Vurderinger og 
observasjoner

•	 Grunnleggende 
livredning

•	 Fagspesifikk kompetanse

•	 Brannskader

•	 Hjerterytmer (SR, VF 
og supraventrikulære/
ventrikulære 
ekstrasystoler)

•	 Innlegging og fjerning av 
sentralt venekateter

•	 Klinisk håndvask

•	 Kolostomipleie

•	 Kommunikasjon

•	 Bevissthet (ulike nivåer)

•	 Forløsning

•	 Innlegging og fjerning av 
Foley-kateter

•	 Injeksjonsteknikk

•	Manuell 
blodtrykksmåling

•	 Barselpleie

•	Mekanisk ventilasjon

•	Medikament-
administrasjon

•	 Ernæring og mating

•	Munnhygiene

•	 Pediatrisk pleie

•	 Personlig hygiene

•	 Tanker omkring døden

•	 Personlig sikkerhet

•	 Håndtering av pasienter

•	 Traumebehandling

•	 Urinanalyse

•	 Sårbehandling (kirurgisk 
forbinding og kroniske 
sår)

Mest brukte scenarioer:

•	 Akutt hjerteinfarkt

•	 Avansert livredning 
(barn og voksen)

•	 Apoplexi

•	 Arytmi

•	 Komminisere dårlige 
nyheter

•	 Hjertestans

•	 Kronisk hjertesvikt

•	 Konfliktløsning

•	Dyp venetrombose

•	Diabetes

•	 Håndtere utskrivelser

•	Medikament-
administrasjon

•	Overlevering av pasient

•	 Helhetlig 
pasientvurdering

•	 Håndtering av tidspress

•	Nevrologiske 
observasjoner

•	 Pneumoni / alvorlig 
respirasjonssvikt

•	 Postoperativ pleie

•	 Psykose/demens

•	 Respirasjonsstans

Universitetet i Girona planlegger å ta i bruk ferdige scenarioer 
utviklet av American National League for Nursing (NLN) så 
snart disse er oversatt til spansk.



6 www.laerdal.com

Casestudie fra LAERDAL

Debriefing

Prioritet: Høy.
Varighet: 15 minutter eller mindre, avhengig av gruppen.
Unge studenter som starter høyere utdanning, er mer opptatt 
av å «levere det læreren vil ha» enn aktivt å reflektere over 
egne prestasjoner. Det er derfor litt vanskelig for denne 
gruppen å se hensikten med debriefing i begynnelsen, skjønt 
de oppdager snart fordelene og tilpasser seg raskt den nye 
måten å tenke på.

Debriefing foregår umiddelbart etter hvert scenario, og 
øktene fasiliteres av instruktør. Videoklipp fra simuleringene 
brukes til å belyse episoder som ble håndtert riktig, diskutere 
områder som trenger forbedring og identifisere manglende 
kunnskaper hos studentene. Etter at hver enkelt gruppe har 
gjennomgått debriefing, møtes alle gruppene til en avsluttende 
felles debriefing-seanse. 

ERFARINGER SÅ LANGT

Kollegiets refleksjoner 

Identifiserte fordeler

- Tidligere ble nye ferdigheter som skulle læres demonstrert 
for studentene. Simuleringsbasert opplæring har endret 
på dette. Nå er studentene mye mer aktive, og vi har 
evaluering og større grad av kontroll.

- Studentene viser større entusiasme med simulering. 
Tilbakemeldingene blir satt spesielt stor pris på.

- Studenter som kommer fra andre undervisningssteder 
vurderer Girona som et bedre universitet, og studenter 
i master- andre etterutdanningsprogrammer ønsker å 
studere her, nettopp fordi vi tilbyr simuleringstrening.

- Tidligere måtte studentene «lære ved egen erfaring» 
på sykehuset – nå simulerer de før de går ut i klinisk 
praksis. Simuleringstrening bygger selvtillit og gir økt 
pasientsikkerhet.

- Studentene har vent seg til å arbeide med simuleringer.

Identifiserte utfordringer

- Det er ikke bare studentene som blir satt på prøve 
gjennom simuleringstreningen; også lærerkollegiet opplever 
det slik.

- Å få overtalt flere kolleger til å engasjere seg i 
simuleringstrening, slik at arbeidsbelastningen kan deles 
mellom flere.

- Alle instruktører har behov for å oppdatere egen klinisk 
kompetanse. Det er vanskelig å finne tid nok til dette.

Identifiserte suksessfaktorer

- En god prosjektplan gjør det enklere å skaffe finansiering.

- Erfaring fra simuleringstrening med masterstudenter har 
vært nyttig også for bachelorutdanningen.

Studentrefleksjoner 

-  Jeg liker det at vi kan repetere, og at simulatorene gjør at 
jeg blir med involvert. 

     
Avgangsstudent

Cristina Pujol Pretel

-  Jeg kunne tenkt meg mer trening i behandling av akutt og 
kritisk syke pasienter. 

     
Avgangsstudent

Joana Pujolras Aguasca

-  Vi lærer protokoller, ferdigheter og riktig atferd, og føler 
oss klare til å jobbe som sykepleiere, men det hadde 
vært en fordel med mer simuleringstrening gjennom hele 
utdanningen. Jeg føler meg tryggere nå, men jeg trenger 
mer klinisk erfaring for å bli enda sikrere på meg selv rent 
faglig. 

      Avgangsstudent
Albert Bartina I Planells

TRENINGSLØSNING

Treningsutstyret omfatter i dag:

Simulatorer:
1 SimMan
1 ALS Advanced
1 ALS MegaCode
1 HeartSim 2000
1 Resusci Anne Skills Station
4 Resusci Anne Skill Reporter
2 avanserte videosystemer (AVS)
60 datamaskiner med MicroSim (pre- og inhospiale 
scenarioer)
1 VitalSim ALS Simulator Advanced *

* VitalSim simulerer EKG, hjertelyder, fosterlyd, respirasjonslyder, tarmlyder, 

blodtrykk og puls.  

Treningsdukker:
8 Little Anne
1 Resusci Anne Q-CPR/D opplæringssystem
2 Resusci Junior
4 Baby Anne
4 Resusci Baby
1 ALS Baby
1 Ultimate Hurt
1 Nursing Anne (Nasco)
2 fullstørrelse og 3 ammebarn (ukjent merke)

Ferdighetstrenere:
2 Intuberingstrenere, 2 Cricoid Sticktrenere, 2 Choking 
Charlie, 1 IV Torso, IV Arm, Fr2, MRx, AEDtrener, 
Opplæringsventilator, 4 BLS Ambu-dukker, Central Line Man, 
Vascular Access Family, TraumaMan System, Fødselssimulator
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SIMULERINGSAKTIVITETER

Universitetet i Girona tar årlig opp 140 sykepleierstudenter. 
De til sammen 560 studentene er involvert i tilrettelagte 
simuleringsaktiviteter mellom 10 og 40 timer hvert år.

Dagens treningsløsning anses tilstrekkelig til å dekke dagens 
behov, men neste år, når fireårsprogrammet er ferdig integrert, 
blir Girona nødt til å utvide løsningen, ettersom universitetet 
får et ennå høyere samlet antall studenter å tilrettelegge 
simuleringstrening for.

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 øver 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, stand-
ardiserte læringsopplevelser

Læringsmål er klart definert

Et bredt utvalg kliniske tilstander presenteres

Læring på simulatoren skjer i et kontrollert miljø

Deltakere øver med økende vanskelighetsgrad

Simuleringstrening er integrert i den ordinære treningsplanen

Deltakerne repeterer det de lærer 

Simuleringstreningen er tilpasset andre læringsstrategier

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

Tilbakemeldinger gis under læringsopplevelsen

Figur 3.  Stolpediagrammet viser i hvilken grad universitetet i Girona vurderer at 
kravene til "riktige betingelser" oppfylles hos dem på en 4-poengs Likert-skala. 

«Tilbakemeldinger gis under læringsopplevelsen» anses som 
den viktigste egenskapen, og «Deltakerne repeterer det 
de lærer» som den minst tungtveiende betingelsen for 
simuleringstreningen ved Universitetet i Girona. Universitetets 
erfaring er imidlertid at det er kombinasjonen av faktorer som 
veier aller tyngst.

FEM ÅR FREM I TID

•	 En større del av personalet har tatt i bruk 
simuleringstrening.

•	Det stilles krav til nyansatte om å engasjere seg i simulering.

•	 Et eget bygg for universitetets sykepleier- og 
medisinerstudenter står klart (5–10 år).

•	 Sykepleier- og medisinerstudenter trener sammen i team. 

•	 Studenter og helsepersonell gjennomfører in situ-trening i 
team ved sykehusene.

•	Det er opprettet en egen stilling for tverrfaglig trening.

•	Det er økt forskningsaktivitet på simulering.

•	 En SimMan 3G er på plass.

•	 Studentene disponerer 90 datamaskiner til selvstudium.



FORSKNINGSAKTIVITET

«Clinical simulation as a training and evaluation tool» er et 
pågående doktorgradsprosjekt der målsetningen er å utvikle et 
vurderingssystem for kompetanse innen akuttmedisin. 

REFERANSER

1. Girona University (Universitat de Girona) www.udg.edu/infermeria                                                                   

2. Barry Issenberg et al. (2005) Features and uses of high fidelity medical 

simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review, Medical 

Teacher, Vol. 27, NO.1, pp. 10-28.

LAERDAL MEDICAL

Laerdal Medical er internasjonal markedsleder innen opplærings- og 
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frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, sykehus, ambulanser, militæret og 

flere andre organisasjoner verden over. 

For mer informasjon: www.laerdal.com

SimMan, Resusci Anne, Anne, Little Ann, Baby Anne, HeartSim, MicroSim, Q-CPR, 

Skill Reporter og VitalSim er varemerker eid av Laerdal Medical AS. Alle rettigheter 

forbeholdes.
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