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Involverede aktører
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Flowchart, der beskriver eksklusionskriterier og den endelige
studiepopulation
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Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på 1) hvorvidt de
er aktive som instruktør, og 2) hvorvidt deres kompetencer som
simulatorinstruktør er efterspurgte
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Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på 1) hvorvidt de
er aktive som instruktør, og 2) hvorvidt deres kompetencer som
simulatorinstruktør er efterspurgte

Figur 5:

Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer, at de er aktive
som instruktører - fordelt på hospitaler samt fokusområde
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Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer, at de er aktive
som instruktører - fordelt på hospitaler samt fokusområde

Figur 7:

Antal gennemførte simulationer pr. simulatorinstruktør årligt
fordelt på hhv. teknisk og ikke-teknisk simulation fordelt på
hospitaler
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Antal gennemførte simulationer pr. simulatorinstruktør årligt
fordelt på hhv. teknisk og ikke-teknisk simulation fordelt på
fokusområder
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Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på, om det er
obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation samt teknisk
simulation
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Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på, om det er
obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation samt teknisk
simulation

Figur 11:

83 instruktører fordelt på hospitaler, der besvarer spørgsmålet
om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i ikke-teknisk
simulation
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83 instruktører fordelt på fokusområde, der besvarer
spørgsmålet om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i ikketeknisk simulation
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63 instruktører fordelt på hospitaler, der besvarer spørgsmålet
om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i teknisk simulation
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63 instruktører fordelt på fokusområde, der besvarer
spørgsmålet om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i teknisk
simulation

Figur 15:

Procentdel af 146 simulatorinstruktører, der faciliterer
simulation i forbindelse med HLR
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De 57 simulatorinstruktører, der faciliterer HLR, fordelt på
fokusområder

Figur 17:

Illustration af læringskurve (frit oversat fra ’Den trænede
novice’)

Figur 18:

De fem niveauer til vurdering af effekt af simulationsbaseret
træning
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Kern: Curriculum Development for Medical Education: A SixStep Approach

Figur 20:

Generel proces ved Delphi-metode (frit oversat fra kilde: How to
identify and prioritize procedures suitable for simulation-based
training)

Figur 21:

PRISMA-flowdiagram

Figur 22:

Overblik over reviews og screenede artikler fordelt på
fokusområder

Tabel 1:

Oversigt over litteraturstudier i forbindelse med Simulation på
Tværs

ANÆ

Anæstesi

AU

Aarhus Universitet

AUH

Aarhus Universitetshospital

CENTRAL

Cochrane Central Register of Controlled Trials

FAM

Fælles Akutmodtagelse

GNA

General Needs Assessment

HEM

Hospitalsenhed Midt

HEV

Hospitalsenheden Vest

HLR

Hjertelungeredning

IKM

Institut for Klinisk Medicin, AU

MERSQUI

Medical Education Research Study Quality Instrument

MORE

Managing Obstetrical Risk Efficiently

NASCE

Network of Accredited Skills Centres in Europe

NOS-E

Newcastle–Ottawa Scale-Education

OBS

Obstetrik

PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses

PÆD

Pædiatri

RHH

Regionshospitalet Horsens

RHR

Regionshospitalet Randers

ROI

Return on investment

Formålet med denne publikation er at formidle resultaterne af udviklingsog forskningsprojektet Simulation på Tværs og hermed bidrage med viden
om, hvordan simulation kan beskrives og udfoldes i Region Midtjylland.
Målet er en styrkelse af patientsikkerheden og kvalitet i patientbehandlingen på baggrund af viden om simulation og på baggrund af
forskning og klinisk ekspertise inden for udvalgte fokusområder i Region
Midtjylland.
Publikationen bygger på et projekt af samme navn forankret i Koncern HR,
MidtSim, Region Midtjylland. Projektet har været etableret med henblik på
at identificere fokusområder med særligt potentiale for et forskningsbaseret løft af den simulationsbaserede aktivitet, der foregår i regionen.
Publikationen henvender sig først og fremmest til Styregruppen for MidtSim
og øvrige relevante beslutningstagere, Netværksforum for simulation i
Region Midtjylland samt simulatorinstruktører, nøglepersoner og forskere
inden for simulation og uddannelse i regionen.
Simulation på Tværs er ikke en ny tankegang inden for simulation, der skal
implementeres. Der foregår allerede meget inden for området. Men
Simulation på Tværs kalder på et mere systematisk og struktureret arbejde
i fællesskab for at sikre sammenhæng, koordinering og en mere
hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i Region Midtjylland.
Publikationens anbefalinger til det videre arbejde bygger på det udviklingsog forskningsarbejde, der er gennemført i Region Midtjylland 2017-2020.
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Arbejdsgruppen, der har udarbejdet rapporten "Simulationsbaseret træning
i den lægelige videreuddannelse", Sundhedsstyrelsen 2019
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Dette projekt er affødt af en ambition om at bidrage med viden om og
forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan simulation kan udvikles, og
hvordan en systematisk og struktureret organisatorisk sammenhæng kan
etableres i Region Midtjylland.
Udviklings- og forskningsprojektet Simulation på Tværs er et treårigt
projekt forankret i MidtSim, der er udført i perioden 2017-2020.
Det tværgående udviklings- og forskningsarbejde er gennemført i
samarbejde mellem regionens hospitaler, simulatorinstruktører, forskere og
kliniske eksperter og MidtSim. For at sikre den fornødne koordinering og
beslutningskraft er projektet besluttet af Styregruppen for MidtSim.
Endvidere har Netværksforum for simulation i Region Midtjylland bidraget
med organisatorisk viden og indsigt i projektets faser.
Håbet er at bidrage til en fælles retning inden for simulation, der kan give
et forskningsbaseret afsæt og løfte simulationsområdet på hospitalerne
samtidig med, at der stadig er plads til lokale forskelle.

Projektets formål er:
1. At foretage en behovsanalyse med afdækning af den simulationsbaserede aktivitet inden for udvalgte fokusområder i Region
Midtjylland.
2. At etablere en forskningsbaseret platform for det videre arbejde.
3. At bidrage til at skabe en fælles retning for anvendelse af simulation i
regionen og give inspiration til at udfolde arbejdet med at anvende
simulation i Region Midtjylland inden for fem udvalgte fokusområder.

I denne publikation er der udvalgt specifikke fokusområder for at afgrænse
projektet. Kriterierne for udvælgelse af fokusområder var, at områderne
skulle være repræsenteret på alle hospitaler, inddrog flere faggrupper og
gik på tværs i organisationen samt havde et klinisk akut perspektiv. Denne
afgrænsning var nødvendig i forhold til projektets gennemførelse og
afspejler således ikke den øvrige simulationsbaserede aktivitet, der foregår
på hospitalerne.

På baggrund af en dialog med de simulationsfaglige miljøer på de fem
somatiske hospitaler blev der udvalgt fem fokusområder:
▪
▪
▪
▪
▪

Anæstesi
Pædiatri
Akutmedicin
Obstetrik
Hjertelungeredning (HLR)

Hvad kan sundhedsfaglig simulation anvendes til i klinisk praksis?
Forskning viser, at sundhedsfaglig simulation er en velegnet metode til
træning af sundhedsprofessionelle. Der er evidens for, at simulationsbaseret træning resulterer i opnåelse og bedre fastholdelse af
kompetencer, større selvtillid i forhold til egne færdigheder og øget evne til
kritisk tænkning og refleksion [1].
Sådan er projektet gennemført
At skabe organisatorisk sammenhæng i et komplekst og tidspresset
sundhedsvæsen i forhold til Simulation på Tværs kræver en investering i at
samarbejde på tværs for at forstå den fælles opgave, etablere rammer for
samarbejdet og styrke de formelle og uformelle fora og relationer i Region
Midtjylland.
Processen i udviklings- og forskningsprojektet Simulation på Tværs
startede med et analysearbejde for at danne et fælles billede af behovet for
sammenhæng og koordinering af simulationsområdet i Region Midtjylland.
Den næste del af processen var at få lagt en bevidst strategi og etablere
rammer for samarbejdet og få relevante parter inviteret, så der kunne
skabes et fælles overblik, rammer og retning for udviklings- og forskningsarbejdet samt sikre løbende opfølgning.
Det har i processen været afgørende at styrke professionelle relationer på
hospitalerne, afdelinger, i specialer og inden for fagområder.
Behovsanalyse
MidtSim har i 2017 gennemført en behovsanalyse bestående af en
spørgeskemaundersøgelse og interviews af simulatorinstruktører på
regionens hospitaler.
Dialogmøder
På baggrund af resultaterne af behovsanalysen blev der i 2018 gennemført
dialogmøder mellem hospitalerne og MidtSim.
Forskning
Formålet med forskningsarbejdet var at undersøge den nyeste litteratur
inden for de valgte fokusområder for at skabe en forskningsbaseret
platform for udvikling af simulationsområdet i Region Midtjylland.
Forskningsresultaterne er blevet perspektiveret af kliniske eksperter.
Forskningsarbejdet er udført i 2019-2020.

Anbefalinger til det videre udviklings- og implementeringsarbejde i Region
Midtjylland
Når det ikke bare er let og selvfølgeligt at skabe sammenhæng og
koordinering inden for simulationsområdet i Region Midtjylland, på tværs af
faglighed, enheder og geografisk beliggenhed, så er det fordi, området er
komplekst og derfor fordrer nye initiativer, der kan omsættes til praksis.
Projektet har vist, at det kræver en systematisk og struktureret, bevidst og
vedholdende tilgang for at kunne lykkes med en øget koordinering og
fælles styrkelse af simulationsområdet i Region Midtjylland.
Projektets anbefalinger er, at der i første omgang etableres arbejdsgrupper
for en et-årig periode inden for to udvalgte fokusområder i Region
Midtjylland med henblik på at styrke arbejdet med udvikling af kvaliteten i
den simulationsbaserede træning lokalt og på tværs af regionen. De to
arbejdsgrupper initieres forskudt således, at en arbejdsgruppe inden for
pædiatri etableres ultimo 2021 og arbejdsgruppen inden for akutmedicin
opstarter forår 2022.
Perspektivering og organisering af simulationsbaseret træning i et nationalt
perspektiv
Simulation i Region Midtjylland og i Danmark har bevæget sig ganske
betydeligt i form af flere aktiviteter og bredere implementering samt et
stigende antal publikationer og akademiske grader inden for området.
Publikationerne bidrager til at udvikle forskningsbaseret træning,
kompetencevurdering samt evaluering af effekten af træning. Feltet
bevæger sig fra at være domineret af ildsjæle til at blive faste
organisatoriske enheder, som kan løfte opgaven med at få
simulationsbaseret træning integreret i præ- og postgraduat uddannelse,
hvor det er relevant. Denne udvikling kalder på et styrket nationalt
samarbejde.

I det følgende præsenteres en kort gennemgang af indholdet i de enkelte
kapitler. Publikationen kan læses samlet, men kapitler kan også læses hver
for sig alt afhængig af, hvilken inspiration læseren eftersøger om
simulationsbaseret træning.
Publikationen er organiseret i følgende kapitler:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kapitel 2: Simulation på Tværs
Kapitel 3: Afdækning af simulationsområdet i Region Midtjylland
Kapitel 4: Introduktion til simulationsbaseret forskning
Kapitel 5: En forskningsbaseret litteraturgennemgang
Kapitel 6: Anbefalinger for simulationsområdet i Region Midtjylland
Kapitel 7: Perspektivering og organisering af simulationsbaseret
træning i et nationalt perspektiv

Kapitel 2 indeholder en introduktion til simulation som læringsmetode,
ligesom begreber og definitioner forklares. Herudover inkluderer kapitlet en
kort historik og introduktion til MidtSim og den organisatoriske kontekst
omkring simulationsområdet i Region Midtjylland.
Kapitel 3 omhandler afdækningen af simulationsområdet inden for de
valgte fokusområder i Region Midtjylland, som bygger på indsamlet data
via en spørgeskemaundersøgelse kombineret med interviews af
simulatorinstuktører samt dialogmøder med nøglepersoner på hospitalerne.
Kapitel 4 omhandler teoretisk baggrund for anvendelse af simulation og
giver en introduktion til simulationsbaseret forskning. Her beskrives også
erfaringer med simulationsbaseret træning på baggrund af publicerede
danske behovsanalyser inden for teknisk simulation.
Kapitel 5 belyser resultater fra den nyeste forskning inden for simulationsbaseret teamtræning for de fem fokusområder. Forskningsresultaterne
beror på mere end 12.000 publikationer.
I kapitel 6 indgår anbefalinger til det fremadrettede udviklings- og
implementeringsarbejde for simulationsområdet i Region Midtjylland.
Anbefalingerne er konkretiserede ved fire indsatsområder: Inspiration af
nøglepersoner, kompetenceudvikling af simulatorinstruktører og faculty,
organisering af simulationsbaseret træning på regionalt niveau samt
forskning inden for simulation. De fire indsatsområder er udmøntet i ti
konkrete initiativer.
I kapitel 7 belyses perspektivering og organisering af simulationsbaseret
træning i et nationalt perspektiv. Der fokuseres på styrkelse af nationalt
samarbejde og forskning samt overvejelser ved implementering af
simulationsbaseret træning på nationalt niveau. Slutteligt rettes
opmærksomheden mod simulationsbaseret træning i den lægelige
videreuddannelse og studier, der kan belyse return on investment.

Dette kapitel omhandler publikationens tilblivelse og gennemførelse, den
organisatoriske forankring af simulation i Region Midtjylland samt
interessenter og aktører beskrives.

Simulationsbaseret træning er gennem de senere år blevet implementeret
på hospitaler og uddannelsesinstitutioner både lokalt, regionalt, nationalt
samt internationalt som supplement til andre læringsmetoder for
sundhedsprofessionelle. Simulationsbaseret træning kan foregå individuelt
eller i teams, mono- eller tværfagligt, tværprofessionelt og på grund-,
videre- og efteruddannelsesniveau. Deltagere får mulighed for at træne
nye kompetencer, afprøve nyt udstyr eller vedligeholde allerede
erhvervede kompetencer uden risiko for at skade patienter.
Simulationsenheder er etableret i alle regioner i Danmark, men
organiseringen er forskellig, og de aktiviteter, der udbydes, varierer.
Udviklingen af simulationsbaseret træning er gået stærkt i takt med den
teknologiske udvikling af bedre og mere avanceret teknologi. Udviklingen
er dog ofte ukoordineret og til tider uden evalueringer inden ibrugtagning
af den anvendte teknologi.
Udviklingen af simulationsområdet har særligt været båret af
handlekraftige ildsjæle, der har initieret, organiseret og udviklet området
både lokalt og regionalt. På længere sigt er denne konstruktion ikke
hensigtsmæssig, da det kan medføre regionale og nationale forskelle og
ikke tilstrækkelig effektiv udnyttelse af dyrt udstyr, der benyttes i
træningen. Simulationsområdet i Region Midtjylland kalder på en
systematisk tværgående koordinering og styring.
Med den øgede specialisering af sundhedsområdet er der også skabt behov
for en tilsvarende specialisering af simulationsområdet med henblik på, at
indsatsen bliver samlet, og den organisatoriske faglige kvalitet bliver
optimeret. Derfor er MidtSim etableret som højtspecialiseret fællesfunktion
i Region Midtjylland.
Der er en stigende opmærksomhed vedrørende simulation, hvad angår
teknologiske muligheder og investeringer i udstyr og drift. Investeringer i
sundhedsvæsenet har i mange år været præget af øget effektivisering og
forbedret kvalitet for samme eller færre penge. Dette gælder også inden
for simulationsområdet. Specialisering i forhold til etablering af regionale
simulationscentre såvel som decentralisering af simulationsområdet i form

af lokale simulationsenheder samt geografisk spredning trækker i retning
af manglende koordinering og sammenhæng. Udfordringer med at
samarbejde og koordinere på tværs er blevet større.
Publikationen Simulation på Tværs søger at belyse og perspektivere,
hvordan en styrket indsats og organisatorisk sammenhæng kan etableres,
med respekt for det fælles og for det lokale. I publikationen indgår
inspiration til, hvordan simulationsbaseret træning kan implementeres
samt refleksioner over en fremtidig mere målrettet strategi på området i
Region Midtjylland. Endvidere belyses samarbejde og strategi for området i
et nationalt perspektiv.
Hvorfor simulationsbaseret træning som læringsmetode?
Forskning viser, at sundhedsfaglig simulation er en velegnet metode til
træning af sundhedsprofessionelle. Der er evidens for, at
simulationsbaseret træning resulterer i bedre fastholdelse af kompetencer,
større selvtillid i forhold til egne færdigheder og øget evne til kritisk
tænkning og refleksion. Ved at tilvejebringe et trygt læringsrum i
sundhedsvæsenet, hvor der kan trænes uden risiko for patienter, kan
simulation bidrage til at øge patientsikkerheden og kvaliteten i
patientbehandlingen samt bidrage til øget tryghed for patienterne [1].
Hvad kan sundhedsfaglig simulation anvendes til i klinisk praksis?
Simulation kan anvendes i forbindelse med erhvervelse af basale
kompetencer, eksempelvis:
▪
▪
▪
▪
▪

Uddannelse, evaluering og forskning
Opnåelse af kompetencer før mødet med patienten
Acceleration af læringsforløb og opnåelse af stejlere læringskurver
Træning af sjældent forekommende situationer og procedurer
Træning af kommunikation, lederskab og beslutningstagning

Simulation kan ligeledes anvendes på organisatorisk niveau, eksempelvis:
▪
▪
▪
▪
▪

Udarbejdelse og test af nye rutiner, arbejdsgange og logistik
Introduktion og oplæring af nyt personale
Øget forståelse for samarbejdsflader, ressourceudnyttelse og
kompetencer
Flytteprocesser og fusion af afdelinger
Understøttelse af læringskultur, gensidig tillid og respekt

Overvejelser ved implementering af simulationsbaseret træning
Implementering af simulation er ressourcekrævende, idet der kan være
brug for særligt indrettede faciliteter, avanceret og kostbart udstyr samt
uddannede simulatorinstruktører, erfarne undervisere og facilitatorer. Det
er væsentligt at overveje de pædagogiske, organisatoriske og forskningsmæssige udfordringer i forhold til at vurdere, hvilke læringsmål der med
fordel kan trænes vha. simulationsbaseret træning i et givent speciale eller
inden for et givent område.

Projektets formål er:
1. At foretage en behovsanalyse med afdækning af den simulationsbaserede aktivitet inden for udvalgte fokusområder i Region
Midtjylland.
2. At etablere en forskningsbaseret platform for det videre arbejde.
3. At bidrage til at skabe en fælles retning for anvendelse af simulation i
regionen og give inspiration til at udfolde arbejdet med at anvende
simulation i Region Midtjylland inden for fem udvalgte fokusområder.
Ad 1. Behovsanalyse
I behovsanalysen indgår en afdækning af simulationsbaserede aktiviteter
inden for udvalgte fokusområder, der blev valgt på baggrund af følgende
kriterier:
Fokusområderne skulle involvere væsentlige kliniske aspekter inden for
det akutte område, hvor der er risiko for patientsikkerheden i kritiske
situationer.
Inden for fokusområderne skulle der enten være eller kunne etableres
simulationsbaseret træning som læringsmetode på hospitalerne, og
fokusområderne skulle være repræsenteret på hospitalerne.
De fem fokusområder, som undersøges i projektet, er:
▪
▪
▪
▪
▪

Anæstesi
Pædiatri1
Akutmedicin
Obstetrik
Hjertelungeredning (HLR)

Ad 2. Forskningsbaseret platform
Fra systematiske reviews tilvejebringes nyeste viden fra national og
international forskning på området perspektiveret af kliniske eksperter fra
Region Midtjylland.
Ad 3. At skabe en fælles retning
For at kunne skabe organisatorisk sammenhæng på simulationsområdet
peger resultaterne af dette udviklings- og forskningsprojekt på, at det er
væsentligt, at beslutningstagere og samarbejdspartnere kan se behovet
for sammenhæng, etablere fremtidige rammer for samarbejdet på tværs
og styrke de professionelle relationer.

1

Pædiatri forefindes ikke på Regionshospitalet Horsens.

Håbet er dermed at bidrage til en fælles retning inden for simulation i
Region Midtjylland, der vil kunne løfte simulationsområdet på hospitalerne
samtidig med, at der stadig er plads til lokale forskelle.

Simulationsbaseret træning gør det muligt at opøve færdigheder i et
trygt læringsmiljø, hvor træningen kan gentages, indtil det ønskede
kompetenceniveau er opnået uden risiko for at skade patienten.
Anvendelsen af simulation gør det endvidere muligt at planlægge
træningen af eksempelvis akutte, kritiske hændelser, hvilket ikke er en
option i klinikken [1].
I denne publikation sondres der mellem hhv. teknisk simulationsbaseret
træning og ikke-teknisk simulationsbaseret træning:
Teknisk simulationsbaseret træning
Teknisk simulation betyder træning af praktiske færdigheder og kliniske
procedurer, eksempelvis kirurgiske færdigheder, ved hjælp af mere eller
mindre avancerede simulatorer. Endvidere kan kirurgiske færdigheder
trænes i laboratorium ved hjælp af avancerede kirurgiske simulatorer (dry
lab) eller i vådrum på kadaver eller dyr, eksempelvis grise (wet lab).
Ikke-teknisk simulationsbaseret træning
Ikke-teknisk simulationsbaseret træning omfatter træning af kognitive
(situationsbevidsthed og beslutningstagen), sociale (kommunikation,
ledelse og samarbejde) og personlige kompetencer, der understøtter de
tekniske færdigheder. De kognitive færdigheder kan trænes på individeller teamniveau ved eksempelvis case- eller simulationsbaseret træning.
De sociale færdigheder kan trænes ved både caseundervisning og
scenariebaseret simulation. Træningen foregår i teams omkring enten en
simuleret patient, en mannequin, omkring en sygehistorie eller et scenarie.

Der er fire centrale aktører i projektet, som belyses i de følgende afsnit:
▪
▪
▪
▪

MidtSim
Styregruppen
Netværksforum
Forskere og kliniske eksperter

Figur 1: Involverede aktører

I 2016 blev Koncern HR, MidtSim etableret som del af Koncern HR i Region
Midtjylland.
MidtSim er Region Midtjyllands højtspecialiserede fællesfunktion inden for
simulation. Etablering af MidtSim havde til formål at bidrage til at styrke
patientsikkerheden og bidrage til høj faglig kvalitet i patientbehandlingen
gennem anvendelse af teknisk og ikke-teknisk simulation i træning og
uddannelse af regionens nuværende og kommende sundhedsprofessionelle.
Herigennem trænes ikke blot specifikke procedurer, men også hvordan
man kan agere og tilegne sig nye kompetencer ved hjælp af simulation i et
trygt læringsmiljø uden risiko for patienterne.
Der uddannes og trænes på årsbasis omkring 14.000 sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i MidtSims faciliteter.
Som højtspecialiseret fællesfunktion understøtter, koordinerer og faciliterer
MidtSim simulationsbaserede aktiviteter i Region Midtjylland og bidrager
gennem uddannelsestilbud, sparring og support til et højt simulationsfagligt
niveau på regionens hospitaler.
MidtSim har som højtspecialiseret fællesfunktion forskningsforpligtigelsen
inden for simulation. MidtSim understøtter og bedriver forskning i tæt

samarbejde med Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser2 og
Institut for Klinisk Medicin (IKM), Aarhus Universitet (AU) og bidrager til at
udbrede forskningsresultater vedrørende simulation i Region Midtjylland.
Samtidig fungerer MidtSim som lokalt simulationscenter for Aarhus
Universitetshospital (AUH) og AU.
MidtSim arbejder for at professionalisere metoden og integrere simulation
på relevante dele af de sundhedsfaglige uddannelser og i efter- og
videreuddannelse af sundhedsprofessionelle i Region Midtjylland. MidtSim
blev i 2019 for en fireårig periode akkrediteret af den europæiske
organisation NASCE, Network of Accredited Skills Centres in Europe.
NASCE er en del af den europæiske forening af speciallæger UEMS, Union
Européennes des Medicins Spécialistes.
For at sikre et fælles tværregionalt perspektiv refererer MidtSim til en
Styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne, Indkøb og
Medicoteknik, Region Midtjyllands stabsfunktioner vedrørende uddannelse
samt AU. Styregruppen er det besluttende organ, som sætter retningen og
beslutter strategien for MidtSims virke.
For at sikre sammenhæng mellem MidtSim som højtspecialiseret
fællesfunktion og de lokale simulations- og læringscentre på hospitalerne
blev Netværksforum for simulation i Region Midtjylland etableret i 2016.
Netværksforum består af to repræsentanter fra hvert hospital i form af
uddannelseskoordinerende overlæger og andre sundhedsprofessionelle
med en uddannelsesprofil. Netværksforum udgør det operationelle niveau,
som kan bidrage til at sikre, at simulationsfaglige tiltag og beslutninger
implementeres i klinisk praksis.

Styregruppen har som det besluttende organ været involveret i projektet
Simulation på Tværs i forbindelse med alle væsentlige beslutninger om
projektets retning, omfang og indhold.
Styregruppen godkendte projektet i 2016. Det blev besluttet, at MidtSim
skulle afdække og kortlægge den simulationsbaserede aktivitet i Region
Midtjylland ved at besøge hospitalerne. Efterfølgende foretog MidtSim i
2017 en behovsanalyse på hospitalerne bestående af en spørgeskemaundersøgelse blandt og interviews af simulatorinstruktører, der indgår som
datagrundlag i denne publikation. Resultaterne heraf blev drøftet ved
dialogmøder på hospitalerne.
Styregruppen besluttede, at der skulle nedsættes et klinisk ekspertpanel
bestående af forskere og kliniske eksperter. Forskerne har udarbejdet
systematiske reviews inden for de fem fokusområder, som gennemgås i
kapitel 5.

Pr. 1. oktober 2020 blev Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser en del af Aarhus Universitets nye fælles
universitetspædagogiske center Centre for Educational Development (CED).
2

Resultater af udviklings- og forskningsarbejdet fremlægges for
Styregruppen til drøftelse primo 2021.
Kommissorium for Styregruppen fremgår af Bilag 1.

Netværksforum udgør MidtSims forbindelse til hospitalerne og klinisk
praksis på det operationelle niveau. Netværksforum har bidraget til
projektet med viden og indsigt i projektets faser.
Ultimo 2018 blev der afholdt dialogmøder mellem MidtSim og hver af de
fem hospitaler med repræsentation af Netværksforum og øvrige
nøglepersoner inden for uddannelses- og simulationsområdet. Afsæt for
dialogen var udarbejdede delrapporter for hvert hospital med en række
deskriptive analyser af status for de udvalgte simulationsbaserede
aktiviteter.
Kommissorium for Netværksforum fremgår af Bilag 2.

Der er etableret et samarbejde mellem MidtSim og forskere/kliniske
eksperter, som har haft til opgave at foretage en systematisk
litteraturgennemgang og udarbejde reviews inden for hvert af de fem
fokusområder.
Det kliniske ekspertpanel består af fem grupper med forfattere, der er
rekrutteret internt i Region Midtjylland. Ekspertpanelet har både en stærk
klinisk og forskningsmæssig profil, og andre relevante ressourcepersoner
har været inddraget efter behov.
Disse reviews belyser anbefalinger fra forskningslitteraturen. Endvidere har
de kliniske eksperter inden for hvert område bidraget med perspektivering
i en regional kontekst. Sammen med det indsamlede data og de
gennemførte dialogmøder udgør dette grundlaget for denne publikations
anbefalinger for simulation i Region Midtjylland beskrevet i kapitel 6.

MidtSim udgør som tidligere nævnt den højtspecialiserede fællesfunktion
for simulation i Region Midtjylland samt lokalt simulationscenter for AUH og
AU. De øvrige hospitaler har etableret eller er ved at etablere eget
simulations- og læringscenter, som varetager den lokale simulationsbaserede aktivitet på hospitalerne.

MidtSim er som fællesfunktion en vigtig medspiller i udvikling og
anvendelse af simulation på hospitalerne og varetager en understøttende
og koordinerende rolle i forhold til de lokale simulationsenheder blandt
andet i form af en kontaktpersonsordning.
Styregruppen for MidtSim har ønsket at styrke organiseringen af
simulationsområdet og samarbejdet mellem regionens hospitaler og
MidtSim. På baggrund af dette er temaet blevet drøftet i Netværksforum,
og det enkelte hospital har beskrevet organiseringen af simulationsområdet
lokalt. Med udgangspunkt heri ses, at organiseringen af simulationsområdet i Region Midtjylland varierer på tværs af hospitalerne. Der kan
være uforløste potentialer forbundet med en koordineret indsats for
simulation på tværs af regionen.
En uddybning af, hvorledes simulationsområdet på det enkelte hospital i
Region Midtjylland er organiseret, fremgår af Bilag 3.

Projektet er forløbet i følgende faser:
Fase 1: Beslutning om igangsætning af projektet og identificering af
fokusområder
Projektet Simulation på Tværs blev igangsat af Styregruppen ultimo 2016,
hvor det blev besluttet, at MidtSim skulle afdække og kortlægge den
simulationsbaserede aktivitet i Region Midtjylland.
MidtSim etablerede kontakt med nøglepersoner og simulatorinstruktører
udpeget af Netværksforum for simulation i Region Midtjylland og besøgte
indledningsvis alle regionens somatiske hospitaler for at skabe overblik
over, hvilke simulationsbaserede aktiviteter der foregik.
På baggrund heraf identificerede MidtSim fem fokusområder til nærmere
undersøgelse, der efterfølgende blev godkendt af MidtSims Styregruppe.
Fase 2: Systematisk og struktureret dataindsamling
MidtSim foretog i 2017 en afdækning af den simulationsbaserede aktivitet
på baggrund af hhv. en spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt de
identificerede nøglepersoner og simulatorinstruktører. Denne fremgangsmåde blev valgt med henblik på at sikre en systematisk og struktureret
dataindsamling.
Fase 3: Dataanalyse, delrapporter og dialogmøder
I 2018 blev der foretaget dataanalyse og udarbejdet delrapporter for hvert
hospital med en række deskriptive analyser af status for simulationsbaserede aktiviteter. Delrapporterne blev præsenteret og drøftet med
repræsentanter fra hvert hospital på dialogmøder.

Fase 4: Nedsættelse af klinisk ekspertpanel og udarbejdelse af reviews
På baggrund af de identificerede fokusområder blev der i 2019 nedsat
kliniske ekspert- og forskningsgrupper, som havde til opgave at udarbejde
systematiske reviews inden for fokusområderne. Sammen med
afdækningen af simulationsbaserede aktiviteter i Region Midtjylland skal
disse reviews danne grundlag for fælles fremadrettede anbefalinger for
simulation.
Fase 5: Publikationen Simulation på Tværs forelægges MidtSims
Styregruppe
MidtSim fremlægger publikationen Simulation på Tværs til drøftelse på
Styregruppemøde primo 2021.
Fase 6: Det videre arbejde
I 2021 forventes det videre arbejde igangsat med etablering af
arbejdsgrupper og forskergrupper på tværs i Region Midtjylland med
henblik på at bidrage til en fælles retning og koordinering inden for
området.

Dette kapitel omhandler en undersøgelse af simulationsbaserede aktiviteter
i Region Midtjylland på baggrund af den afdækning, der er gennemført med
involvering af regionens somatiske hospitaler i 2017-2018.

Baggrund: Der ligger 146 besvarede spørgeskemaer, 22 fokusgruppeinterviews og 8 individuelle interviews samt dialogmøder med alle
hospitaler til grund for projektets undersøgelse af simulationsbaserede
aktiviteter i Region Midtjylland. Undersøgelsen udgør således et fundament
som behovsanalyse, hvor ud fra den fremadrettede simulationsbaserede
aktivitet kan perspektiveres.
Som tidligere nævnt i publikationens kapitel 2 har Styregruppen for
MidtSim truffet beslutning om, at simulationsområdet i Region Midtjylland
skulle kortlægges med henblik på at identificere tværregionale
fokusområder.
De fem identificerede områder er:
▪
▪
▪
▪
▪

Anæstesi
Pædiatri3
Akutmedicin
Obstetrik
Hjertelungeredning (HLR)

I det følgende vil dataindsamlingen og analysen blive beskrevet, herunder
studiedesign og metode. Dernæst præsenteres resultaterne og dermed en
status for simulationsbaseret aktivitet inden for fokusområderne i Region
Midtjylland.

Afdækningen omfatter spørgeskema- og interviewdata, som er indsamlet i
2017 samt opfølgende dialogmøder med hospitalerne i 2018.

3

Pædiatri forefindes ikke på Regionshospitalet Horsens.

Dataindsamlingen er forløbet i følgende fire faser:
▪
▪
▪
▪

Fase
Fase
Fase
Fase

1:
2:
3:
4:

Pilottest
Spørgeskemaundersøgelse
Interviewundersøgelse
Dialogmøder med hospitalerne

Fase 1: Pilottest
I 2017 gennemførte MidtSim en pilottest bestående af spørgeskemaer, som
blev uddelt til 14 simulatorinstruktører på Regionshospitalet Randers.
Formålet var at teste og korrigere spørgeskemaet, inden det blev udsendt
til alle hospitaler i Region Midtjylland.
Fase 2: Spørgeskemaundersøgelse
I 2017 blev der udsendt 296 spørgeskemaer til simulatorinstruktører
fordelt på regionens fem hospitaler. Formålet hermed var at få simulatorinstruktørers og nøglepersoners perspektiv på, hvordan simulationsbaseret
aktivitet inden for fokusområderne var repræsenteret. Spørgeskemaet
findes i Bilag 4.
Ud af 296 spørgeskemaer blev 146 besvaret, svarende til en samlet
svarprocent på 49,3%, mens de resterende svar (150) blev udelukket på
grund af nedenstående eksklusionskriterier:
▪
▪

Respondenterne svarede ikke på spørgeskemaet (121 respondenter)
Respondenterne startede på, men gennemførte ikke, spørgeskemaet
(29 respondenter)

Undersøgelsens resultater baserer sig således på svar fra 146 ud af i alt
296 adspurgte respondenter, jf. Figur 2:

Figur 2: Flowchart, der
beskriver eksklusionskriterier og den endelige
studiepopulation

Bortfaldsanalyse
Med en svarprocent på 49,3% er det væsentligt at sætte spørgsmålstegn
ved, om respondenterne er repræsentative for den samlede population.
Der er udarbejdet en bortfaldsanalyse, hvori de personer, der ikke har
besvaret spørgeskemaet (N=150), sammenlignes med de personer, som
har besvaret spørgeskemaet (N=146), ud fra følgende parametre:
▪
▪
▪
▪

Køn
Profession
Hospital
Afdeling

Det vurderes, at gruppen, som ikke svarede på spørgeskemaet, ikke
adskiller sig signifikant fra den gruppe, der svarede på spørgeskemaet.
Bortfaldsanalysen kan ses i sin helhed i Bilag 5.
Demografiske karakteristika
Alle fem hospitaler var repræsenteret blandt de 146 respondenter, der
indgår i undersøgelsen. I Bilag 6 fremgår respondenternes fordeling på
demografiske karakteristika såsom køn, alder, profession, hospital og
afdeling.
Fase 3: Interviewundersøgelse
I 2017 blev der gennemført 30 interviews med respondenter fra regionens
hospitaler, fordelt på hhv. 22 fokusgruppeinterviews og 8 individuelle
interviews. Interviewguide findes i Bilag 7. Respondenternes fordeling på
hospitalerne fremgår af Bilag 8.
Interviewundersøgelsen havde til formål at give et uddybende og mere
nuanceret indblik i den hverdag, som simulatorinstruktører møder i
afdelingerne og på hospitalerne.
Fase 4: Dialogmøder med hospitalerne
Der blev i 2018 afholdt dialogmøder mellem hospitalerne og MidtSim for på
det enkelte hospital at drøfte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen
og interviewene. Dialogmøderne havde til formål at belyse de fælles
perspektiver, som går på tværs af hospitaler og fokusområder.

Følgende resultatafsnit er inddelt i hhv.:
▪
▪
▪

Spørgeskemaundersøgelsen
Interviewundersøgelsen
Dialogmøder

Undersøgelsen fokuserer på:
▪
▪
▪

Hvor meget simulation faciliteres der på de forskellige hospitaler i
Region Midtjylland?
I hvilken grad udføres simulation som hhv. teknisk og ikke-teknisk
simulation?
Er det obligatorisk at deltage i simulation?

Disse spørgsmål vil blive besvaret nedenfor under følgende overskrifter:
▪
▪
▪

Aktive versus ikke-aktive simulatorinstruktører
Antal simulationer årligt
Obligatorisk eller ikke-obligatorisk simulation

Dette afsnit beskriver, i hvilken grad der udføres simulation på de fem
hospitaler. I Figur 3 og 4 nedenfor fremgår det, at 86% af de adspurgte
simulatorinstruktører er aktive, og 84% vurderer, at deres kompetencer er
efterspurgte.

Figur 3 og 4:
Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på 1) hvorvidt de er aktive som instruktør, og
2) hvorvidt deres kompetencer som simulatorinstruktør er efterspurgte

For at belyse området yderligere illustrerer nedenstående Figur 5 og 6 de
adspurgte instruktørers fordeling på hhv. hospital og inden for fokus-

områderne. Alt efter hospital og fokusområde ses en forskel, om end
relativ lille, i andelen, der svarer, at de er aktive som instruktører.
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Figur 5 og 6: Andel af 146 simulatorinstruktører der svarer, at de er aktive som
instruktører - fordelt på hospitaler samt fokusområde

For at illustrere aktiviteten af simulation på hospitalerne og inden for
fokusområderne blev simulatorinstruktørerne adspurgt, hvor mange
seancer af hhv. teknisk og ikke-teknisk simulation, de gennemfører årligt.
Inden for fokusområderne tegner der sig et billede af, at der gennemføres
flest simulationer inden for FAM. Det skal nævnes, at tre personer fra FAM
på AUH har noteret sig selv for at gennemføre 500 simulationer årligt,
hvilket er en hovedårsag til det høje antal af simulationer for FAM på AUH.
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Figur 7 og 8: Antal gennemførte simulationer pr. simulatorinstruktør årligt fordelt på hhv.
teknisk og ikke-teknisk simulation. Figur 7 er yderligere fordelt på hospitaler, mens Figur 8 er
fordelt på fokusområder

Nedenstående afsnit vil berøre nogle af de vilkår, afdelingerne har for at
udføre simulation.
Instruktørerne er spurgt, om det er obligatorisk at deltage i hhv. ikketeknisk og teknisk simulation. Heraf svarer 76%, at det er obligatorisk at
deltage i ikke-teknisk simulation, mens 70% svarer, at det er obligatorisk
at deltage i teknisk simulation. Herudover svarer 10%, at de ikke ved, om
træning er obligatorisk eller ej.

Figur 9 og 10: Andel af 146 simulatorinstruktører, der svarer på, om det er
obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation samt teknisk simulation

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker forskellen mellem hospitaler samt
fokusområder i forhold til spørgsmålene om, hvorvidt det er obligatorisk
eller frivilligt at deltage i hhv. ikke-teknisk og teknisk simulation.
Som det fremgår af nedenstående Figur 11 og 12, er andelen af
simulatorinstruktører, der svarer, at ikke-teknisk simulation er obligatorisk,
højest på RHR (100%) og inden for hhv. Obstetrik og Pædiatri (94,7% og
92,9%).
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Figur 11 og 12: 83 instruktører fordelt på hhv. hospitaler og fokusområde, der besvarer
spørgsmålet om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation

Hvorvidt det er obligatorisk at deltage i teknisk simulation illustreres i Figur
13 og 14 nedenfor. Der ses en forskel, når hospitaler og fokusområder
sammenlignes.
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Figur 13 og 14: 63 instruktører fordelt på hhv. hospitaler og fokusområde, der
besvarer spørgsmålet om, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i teknisk
simulation

Hjertelungeredning (HLR) er obligatorisk i Region Midtjylland og er en
disciplin, der ofte udføres på tværs af afdelinger.
Figur 15 nedenfor viser, at 39% (N=57) af de instruktører, der har svaret
på spørgeskemaet, faciliterer HLR.
Figur 16 viser endvidere, hvordan de 57 simulatorinstruktører, der forestår
HLR, er fordelt på forskellige afdelinger.

Figur 15: Procentdel af 146 simulatorinstruktører, der faciliterer simulation i
forbindelse med HLR
Figur 16: De 57 simulatorinstruktører, der faciliterer HLR, fordelt på fokusområder

Interviewundersøgelsen blev som nævnt iværksat med henblik på at tegne
et mere nuanceret billede af den hverdag, simulatorinstruktører møder i
afdelingerne. Data fra hvv. 22 fokusgruppeinterviews og 8 individuelle
interviews præsenteres med udvalgte tematikker og udsagn.
Nedenstående udsagn relaterer sig til spørgsmål vedrørende:

▪
▪
▪

▪

"

Aktive vs. ikke-aktive simulatorinstruktører
Antal simulationer årligt
Obligatorisk eller ikke-obligatorisk simulation
Ledelsesopbakning

"Det, jeg sådan ligesom får at vide ude på afdelingerne, er, at det
(red. simulation) har impact. Det har blandt andet en indflydelse
på den måde, som de yngre læger er sammen med de yngre
sygeplejersker på. De får jo snakket i det her rum omkring,
hvordan er det lige, vi får arbejdet sammen? Hvad er det for nogle
delelementer, der er vigtige? De er ikke kun vigtige i den her
øvelse, men også i dagligdagen. Så det har en impact. Det er i
hvert fald de tilbagemeldinger, jeg får."

Blandt de respondenter, der svarer, at de ikke er aktive som simulatorinstruktør, angives manglende ressourcer i flere tilfælde som den primære
årsag hertil.

?

"

”Hvorfor er du ikke aktiv som simulatorinstruktør?”

"Der har ikke været ressourcer til det, desværre."
"Vi arbejder ikke med simulation i vores afsnit i øjeblikket."
"Fordi man ressourcemæssigt har valgt at satse på én instruktør i afdelingen
(…)."

Der blev i interviewdelen spurgt til:
▪
▪
▪
▪

I hvilken grad er du aktiv som simulatorinstruktør?
Er det obligatorisk at deltage i simulationsbaseret træning?
Er simulationsbaseret træning skemalagt og indgår i vagtplanen?
Hvad betyder ledelsesopbakning for implementering og gennemførelse
af planlagt simulation i afdelingen?

Svarene varierede i høj grad, både mellem hospitalsenhed og inden for de
enkelte fokusområder. Udsagn fra interviewundersøgelsen viser, at der
faciliteres simulation alt fra én gang om ugen til én gang årligt.
Nedenstående citater er eksempler herpå:

?

"

"Hvor ofte afvikler I simulation på afdelingen?" og
"Er simulationstræning på afdelingen skemalagt?"

"Vi afvikler simulation cirka tre til fire gange om måneden. Hver
onsdag kl. 8.30. Det kan glippe, men altså tre til fire gange om
måneden gør vi det."
"Tidligere har alle kørt to scenarier om året med to scenarier hver,
men fra januar 2017 har vi skullet spare."
"Det er skematiseret (…). To dage to gange om året, altså fire
gange."

I interviewundersøgelsen uddybes, hvorvidt det er obligatorisk at deltage i
simulation, jf. nedenstående udsagn:

?

"

"Er det obligatorisk at deltage?"

"Ja, det er obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation. Vi peger
bare. Det er afdelingsledelsen, der har besluttet, at det er
obligatorisk."
"Ja, men vi tager hensyn. Hvis man er ny i afdelingen eller
nyuddannet, så har vi en aftale om, at så sætter vi ikke dem på.
Mange føler, at det er grænseoverskridende, og at det er en prøve,
selvom vi siger, at det er leg. Vi har arbejdet med den angst. I
invitationen har vi arbejdet på at skrive, hvad det er, og hvorfor det
er nødvendigt. De føler, de skal til eksamen."

Størstedelen af de adspurgte simulatorinstruktører anser simulation for at
være et obligatorisk tiltag.
Andre interviewpersoner nævner, at man anser simulation for at være
obligatorisk, men at uforudsete udfordringer kan være en hindring for at
gennemføre den planlagte simulation. Hvis afdelingerne eksempelvis er
underbemandede, oplever personalet at stå i en situation, hvor der skal
vælges mellem patientbehandling og deltagelse i simulation. Der vil således
indimellem opstå en diskrepans mellem den intenderede og obligatoriske
simulation og den faktisk afviklede simulation, idet patientbehandlingen i
sådanne situationer i sagens natur prioriteres.
Ud over aspektet obligatorisk versus ikke-obligatorisk simulation spiller den
personlige motivation også en rolle, som det blandt andet fremgår af ét af
nedenstående citater:

?

"

"Er det obligatorisk at deltage?"

"Altså (red. simulation) er jo første led, man kan prioritere fra. Så
bliver det jo stoppet. Hvis der ikke er nok personale, så bliver vi
sendt ud for at passe patienterne. Selvfølgelig, ja."
"Det vil jo typisk være sådan, at det er obligatorisk. Men driften har
jo en højere rang, ikke? Så man har altid planlagt, at seks personer
skal deltage, men så kommer der kun tre. Det er sådan meget
typisk. Og det er derfor, at sådanne initiativer som simulation ofte
kommer, men så forsvinder de igen."
"Det kan glippe, men tre ud af fire gange bliver det til noget. Jeg går
også meget op i det. Jeg dør, hvis det ikke bliver til noget. Det er
obligatorisk at deltage."

Dette afsnit beskriver, hvilken betydning ledelsesopbakning kan have for
anvendelse og implementering af simulation i afdelingerne og på
hospitalerne.
I interviewene blev der spurgt til, hvordan simulatorinstruktørerne
oplevede ledelsesopbakning. Der var enighed om vigtigheden af, at
ledelsen understøtter simulation på afdelingerne i forhold til
implementering af simulationsbaserede aktiviteter og i forhold til at sikre,
at aktiviteterne afholdes i en travl hverdag. Endvidere påpeges vigtigheden
af, at simulation bidrager til en bedre kvalitet i uddannelsen og
understøtter en positiv kultur i afdelingen.

?

"

"Hvordan oplever du ledelsesopbakningen, og hvilken betydning har
ledelsesopbakning?”

"Det er så vigtigt, at ledelsen kommer oppefra, det er så vigtigt."
"Så der skal være ledelsesopbakning, der understøtter træning og
kultur."
"Mine ledere synes, at det er en god idé … Jo mere vi samler os
omkring uddannelsen, jo bedre er det. Fordi det bliver en bedre
kvalitet i forhold til uddannelsen."
"Vi er faktisk ret stolte over, at ledelsen har besluttet, at vi kan gå
fire fra, når vi skal simulere."

Ultimo 2018 blev der afholdt dialogmøder mellem hospitalerne og MidtSim
på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og interviews
af simulatorinstruktører.
På dialogmøderne fremkom flere fælles perspektiver, som vil blive belyst i
det følgende. Tematikkerne er efterfølgende drøftet i Netværksforum.
Tematikkerne i spørgeskemaundersøgelsen og i interviews
Der var enighed om, at der er sket en udvikling på simulationsområdet på
alle hospitaler siden dataindsamlingen. Der var også enighed om, at både
de valgte fokusområder og de beskrevne tematikker ville genfindes, hvis
undersøgelsen blev gentaget. Særligt tematikkerne omkring interviewdelen
opfattes som generisk.

Simulation i afdelingerne skal tilpasses den lokale kontekst
Det er ikke ambitionen, at alle afdelinger skal arbejde med simulation på
samme måde. Det er vigtigt, at der tages hensyn til den lokale kontekst og
virkelighed, som sundhedsprofessionelle opererer i til daglig. Det pointeres,
at simulatorinstruktørernes kompetenceniveau er afgørende for, at
simulationsbaseret træning afvikles pædagogisk forsvarligt og bidrager til
kvalitet i patientbehandlingen og forbedring af patientsikkerheden. Det blev
vurderet, at der er behov for et kompetenceløft blandt de uddannede
simulatorinstruktører for at sikre den simulationsfaglige kvalitet.
Intern organisering vedrørende simulation på hospitalerne
Det blev påpeget, at der mangler en intern organisering til understøttelse
af simulation på hospitalerne. Man var enige om det hensigtsmæssige i at
forsøge at indarbejde det simulationsfaglige felt i eksisterende
uddannelsespolitikker.
Hvordan kan simulationsbaseret aktivitet understøttes?
Dilemmaet med at få simulation indpasset i en travl hverdag blev drøftet.
Det blev understreget, at simulation skal ses som en del af
driften/produktionen og ikke i modsætning til driften forstået som
patientbehandling og pleje. Man drøftede mulige barrierer for simulation,
eksempelvis at undersøge, hvilke barrierer der måtte være i forhold til
gennemførelse af den intenderede/planlagte simulation vs. den faktisk
afviklede.
Ledelsesopbakning
Vigtigheden af ledelsesopbakning på afdelings- og hospitalsledelsesniveau
blev pointeret. Ledelsesopbakning vurderes som afgørende for
eksempelvis, hvor ofte planlagt simulationsbaseret træning aflyses. Det
findes væsentligt, at sikring af simulation på det organisatoriske niveau,
herunder træning på tværs af afdelinger, behøver ledelsesopbakning for at
kunne gennemføres.
Ildsjæle og kultur i afdelinger
Der var enighed om, at ildsjæle har betydet og betyder meget for
simulationskulturen på afdelingerne og på hospitalerne. Det kan være
uhensigtsmæssigt og risikabelt på den lange bane i og med, at simulation i
afdelingen risikerer at forsvinde i takt med, at ildsjælene flytter sig.

Hovedresultaterne fra behovsanalysen baseret på en afdækning af
simulation i Region Midtjylland og dialog med hospitalerne var:
Ledelsesopbakning
Der var enighed om vigtigheden af, at ledelsen understøtter og bakker op
om udførelsen af simulation på afdelingerne og på hospitalerne.

Professionalisering
Der var enighed om vigtigheden af en professionalisering af metoden for at
sikre en høj simulationsfaglig kvalitet. Der er fortsat behov for uddannelse
af simulatorinstruktører på flere kompetenceniveauer.
Simulatorinstruktørerne er generelt aktive og anvender deres simulatorinstruktøruddannelse i klinikken.
Organisering af simulationsområdet på hospitalerne
Her peges på vigtigheden af ledelsesopbakning og af en intern organisering
for simulationsområdet på hospitalerne.

I dette kapitel introduceres til simulationsbaseret forskning. Projektets
forskningsdel bygger på en systematisk litteratursøgning inden for
fokusområderne, som beskrives i kapitel 5.

Formålet med forskningsarbejdet i denne publikation var at undersøge,
hvordan international simulationsbaseret forskning inden for teknisk
simulation (træning af tekniske færdigheder og kliniske procedurer) og
ikke-teknisk simulation (teamtræning) kan spejles og perspektiveres i
Region Midtjylland.
Termen simulationsbaseret træning dækker bredt over træning af
færdigheder og kliniske procedurer, avanceret teknisk simulation,
scenariebaseret træning (fuldskalasimulation), casebaseret træning med
simuleret patient, en rigtig patient eller skuespiller, avanceret e-læring,
virtual/augmentet/mixed reality, kadaver/dyr m.v.
I denne introduktion til simulationsbaseret forskning vil følgende
tematikkker og begreber blive belyst:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hvorfor simulationsbaseret træning som læringsmetode?
Teknisk og ikke-teknisk simulation
Vurdering af effekt af simulation
Fordele og ulemper ved lokal og centraliseret træning
Udvikling af simulationsbaseret uddannelsesaktivitet
Uddannelse af simulatorinstruktører

Rationalet for at anvende simulationsbaseret træning er både pædagogisk
og didaktisk for at øge kvaliteten i patientbehandlingen og øge
patientsikkerheden. Simulationsbaseret træning kan bruges til at træne
sundhedsprofessionelle på såvel præ- som postgraduat niveau samt i
videre- og efteruddannelse.
Simulation som træningsmetode har mange fordele. Først og fremmest kan
simulationsbaseret træning øge patientsikkerheden, da det er muligt at
træne færdigheder uden risiko for at skade patienten. Træningen foregår i

trygge omgivelser, hvor det er muligt at gentage træningen, indtil et givent
kompetenceniveau er opnået. Endvidere kan træning af sjældne eller
akutte kritiske hændelser planlægges, hvilket ikke er muligt i klinikken [1].

I denne publikation inddeles simulationsbaseret træning i hhv. træning
af tekniske og ikke-tekniske færdigheder. Teknisk simulations-baseret
træning indbefatter træning af praktiske færdigheder og kliniske
procedurer. Ikke-teknisk simulationsbaseret træning, i daglig tale
teambaseret træning, indbefatter træning af kognitive, sociale og
personlige kompetencer, der understøtter de tekniske færdigheder.
Simulationsbaseret træning af tekniske færdigheder
Teknisk simulationsbaseret træning betyder som nævnt træning af
tekniske færdigheder og kliniske procedurer, eksempelvis kirurgiske
færdigheder. Træningen foregår ved hjælp af simple eller avancerede
simulatorer i f.eks. lumbalpunktur på rygfantom eller anvendelse af
luftvejsudstyr på torso. De kirurgiske færdigheder kan ydermere trænes i
laboratorium på avancerede kirurgiske simulatorer (dry lab) eller i vådrum
på kadaver eller dyr (wet lab). I forbindelse med træning af tekniske
færdigheder, kliniske procedurer og avanceret kirurgisk simulationsbaseret
træning er der udviklet kompetencevurderingsredskaber med validering af
score. Hvis kompetencevurderingen skal anvendes som en del af en
formaliseret prøve, er validering af metoden vigtig.
Simulationsbaseret træning har tillige den fordel, at træning og læring
foregår systematisk og struktureret, hvilket ofte ikke kan lade sig gøre i
klinisk praksis. I et sammenlignende studie viser Barsuk et al., at træning i
lumbalpunktur på en simulator er overlegen i forhold til tilsvarende
udførelse af proceduren på patienter i klinisk praksis [2].
I litteraturen tyder det på, at den enkelte persons træningsbehov for at
opnå en given teknisk færdighed er meget forskellig, og dermed er det
også forskelligt, hvor meget tid en person skal bruge på at tilegne sig en
færdighed. En fordel ved simulationsbaseret træning er, at den enkelte kan
træne på en simulator, indtil færdigheden er opnået. Erfaringen viser dog,
at den enkelte person vil opnå et træthedsniveau, eller en kognitiv
overbelastning, og der er derfor en grænse for, hvor lang tid det er
hensigtsmæssigt at træne på samme dag [3]. Dette er en vigtig faktor at
tage højde for, når der planlægges kurser eller træningssessioner.
Illustration af læringskurven kan ses i Figur 17 nedenfor.

Figur 17: Illustration af læringskurve. Frit oversat fra ’Den trænede novice’. Kilde:
Lars Konge

Simulationsbaseret træning af ikke-tekniske færdigheder
De ikke-tekniske færdigheder omfatter kognitive, sociale og personlige
evner, som understøtter tekniske og medicinske kompetencer og
færdigheder, der medvirker til forbedret patientsikkerhed og patientbehandling [4]. De kognitive færdigheder indbefatter situationsbevidsthed
og beslutningstagning, og de sociale færdigheder indbefatter
kommunikation, ledelse og samarbejde.
De kognitive færdigheder trænes på teamniveau ved eksempelvis caseeller simulationsbaseret træning. Begrebet situationsbevidsthed dækker
over kompetencen til at indsamle information, erkende og forstå
sammenhænge, forudse udvikling i patientens tilstand og tænke fremad.
Herefter kan diagnostiske muligheder overvejes, og der kan træffes
kliniske beslutninger. Beslutninger kommunikeres og effektueres i det
sundhedsfaglige team. Denne kompetence er en væsentlig del af teamsamarbejdet inden for alle specialer.
De sociale færdigheder som kommunikation, ledelse og samarbejde samt
rollen som professionel kan trænes ved både case- og scenariebaseret
simulation. Træningen foregår i teams omkring enten en simuleret patient
(en skuespiller eller figurant), en mannequin (dukke som kan udvise
forskellige objektive fund) omkring en sygehistorie eller et scenarie.
Teamet består oftest af flere personalegrupper, f.eks. sygeplejersker,
læger, radiologer, jordemødre, portører m.fl., og læringsmålene opnås i
samarbejde med andre. Hjertestop-, og traumeteamtræning er eksempler

på træning af teamkompetencer for personalegrupper, der arbejder
sammen i klinikken.
Der er udviklet redskaber til at vurdere operationssygeplejerskers,
anæstesisygeplejerskers, kirurgers og anæstesiologers ikke-tekniske
færdigheder i Danmark [5–7]. Endvidere er der internationalt udviklet
adskillige redskaber til at vurdere individers og forskellige kliniske teams'
ikke-tekniske færdigheder, eksempelvis The Team Emergency Assessment
Score [8].

Flere studier har haft til formål at demonstrere effekten af simulationsbaseret træning. Til at strukturere vurderingen af effekt af træning kan
Kirkpatricks fire niveauer (1959) med fordel anvendes [9]. De fire niveauer
suppleres ofte med et femte niveau beskrevet af Jack Philips (2012) [10].
Nedenfor i Figur 18 gengives de fem niveauer i relation til effekt af
uddannelse og træning.
Niveau 1: Reaktion
Det første niveau undersøger deltagernes reaktion på den simulation, som
de har medvirket i. Dette niveau kan belyse, hvor engageret deltagerne
var, samt hvor aktivt de deltog, og hvordan de reagerede på simulation.
Niveau 2: Læring
Niveau 2 søger at klarlægge, hvordan simulation har udviklet deltagernes
færdigheder og viden. På dette niveau fokuseres der på at undersøge, hvad
deltagerne har lært. Niveau 2 kan også undersøge, hvad deltagerne tror,
de kan gøre anderledes fremadrettet, herunder hvor sikre de er på, at de
kan foretage ændringer i praksis, samt hvor motiverede de er herfor.
Niveau 3: Adfærdsændring/organisatorisk læring
Niveau 3 undersøger, hvorvidt deltagernes udbytte af træningen afspejles i
konkrete handlemønstre. Dette niveau belyser, om deltagerne ændrer
adfærd i overensstemmelse med det trænede. På dette niveau kan det
også undersøges, om det miljø, hvori deltagerne agerer, støtter op om
ønskede ændringer i klinisk praksis. På denne måde kan dette niveau også
undersøge organisatorisk læring og afdække, hvor der måtte være brug for
understøttelse, hvis der skal ske en ændring i adfærd.
Niveau 4: Ændring i patientsikkerhed/patient outcome
Dette niveau analyserer, hvordan simulationsbaseret træning har effekt på
det daglige arbejde, og i hvilket omfang simulationsbaseret træning har
indflydelse på patientsikkerheden.
Niveau 5: Værdiskabelse/ROI (return on investment)
Effekten på niveau 4 omsættes på niveau 5 til økonomi. Heri indgår en
vurdering af udgifterne ved træning sammenholdt med gevinster for

patient (f.eks. færre komplikationer, kortere forløb) eller gevinster for
organisationen (f.eks. kortere operationstid, færre indlæggelsesdage).

Figur 18: De fem niveauer til vurdering af effekt af simulationsbaseret træning
[9,10]

Effekt af simulationsbaseret træning: Teknisk simulation
Muligheden for at træne på en virtuel simulator for at øge operative
færdigheder er beskrevet i flere reviews og opsummeret i et Cochrane
review [11,12].
Et eksempel er laparoskopisk simulationsbaseret træning, som ofte startes
med basale øvelser, som f.eks. at flytte perler eller klippe i mønstre for at
træne dybdefornemmelse, instrumentkoordinering og basalt instrumentkendskab. Derefter går man videre til proceduretræning og laparoskopisk
suturering, som er mere teknisk udfordrende. Optimal træning har vist sig
at være procedurespecifik, hvilket betyder, at træningsindhold og
bedømmelseskriterier skal være målrettet de operative kompetencer, som
kirurgen skal tilegne sig [13].
Laparoskopisk simulationsbaseret træning ser ud til at reducere
operationstiden og forbedre operativ ydeevne hos kirurger med begrænset
laparoskopisk erfaring sammenlignet med ingen træning. Træningen kan
foregå med enten virtual reality-simulatorer eller bokstrænere, som giver
ligeværdige resultater, men har forskellige styrker. Imidlertid er virkningen
af den nedsatte operationstid og forbedringen af operativ ydeevne ikke
kendt hverken i forhold til outcome hos patient eller i forhold til reduktion

af de sundhedsrelaterede omkostninger. Der er derfor behov for yderligere
veldesignede forsøg med lav risiko for bias og tilfældige fejl (random
errors), hvor virtuel simulationsbaseret trænings betydning på patient
outcome kan undersøges.
Flere studier har undersøgt laparoskopisk træning og vist, at træning har
effekt på læring, og at der er transfer til klinisk praksis, således at et
acceptabelt kompetenceniveau kan opnås i klinikken [14,15]. I disse
studier blev lægens operative færdigheder bedømt før og efter træning af
blindede bedømmere, og her sås en tydelig forskel på de opnåede
operative færdigheder (bedømt ud fra skalaer) svarende til Kirkpatrick
niveau 2 og 3. Der foreligger således et vist grundlag for at indføre
simulationsbaseret træning på dette område. Et kvalitativt studie, hvor
patienter og hospitalsdirektører deltog, konkluderede, at disse interessentgrupper ønsker, at laparoskopisk træning gøres obligatorisk i den lægelige
videreuddannelse [16].
Effekt af simulationsbaseret træning: Ikke-teknisk simulation
Flere studier viser, at simulationsbaseret træning i eksempelvis
kommunikation har effekt [17]. Evidensgraden af effekten inden for ikketekniske færdigheder er dog ikke entydig [4,18]. I denne publikation
gennemgås den nyeste forskningslitteratur vedrørende simulationsbaseret
teamtræning inden for fokusområderne i kapitel 5.

En struktureret tilgang til udvikling af uddannelsesaktiviteter er udarbejdet
af Kern [19], hvilket er oversat og gengivet i Figur 19:

Figur 19: Kern: Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step
Approach [19]

Et eksempel på, hvordan denne tilgang kan anvendes, er i den lægelige
specialuddannelse. Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Danmark
danner baggrund for uddannelsesprogrammer og uddannelesaktiviteter i
specialerne. Når man skal udvælge, hvilke læringsmål der med fordel kan
dækkes vha. simulationsbaseret træning, vil der være behov for at
foretage såvel en generel som en specifik behovsanalyse. Analysen kan
være i form af observationer i klinisk praksis, interviews, spørgeskema til
interessenter etc. Anvendelse af Delphi-metoden, jf. nedenfor, er velegnet
til at skabe konsensus blandt eksperter, og inddragelse af blandt andet
patientsikkerheds- og kvalitetsdata kan bidrage til en belysning af
eventuelle gevinster.

I dette afsnit beskrives en metode til at belyse, hvordan teknisk
simulationsbaseret træning kan anvendes i den lægelige videreuddannelse,
og hvor simulationsbaseret træning kan anbefales som læringsmetode.
Behovsanalyserne fokuserer på, hvad en nyuddannet speciallæge skal
kunne mestre.
Flere specialer er på nuværende tidspunkt i gang med behovsanalyser. I
denne publikation er der udvalgt tre specialer, som alle har foretaget en
dansk behovsanalyse (General Needs Assessment, GNA): Et medicinsk
(kardiologi), et kirurgisk (ortopædkirurgi) og et paraklinisk (radiologi).
Behovsanalyserne er foretaget med udgangspunkt i Kerns 6-Step Approach
(Figur 19) og er publicerede i peer-reviewed tidsskrifter.
I undersøgelsen anvendes den anerkendte videnskabelige Delphi-metode,
som består af tre faser eller runder, illustreret i Figur 20 [20]:
▪

Runde 1:
Brainstormingfase

▪

Runde 2:
Anvendelse af en formel, hvori hyppighed og risiko vurderes med
henblik på prioritering af procedurerne

▪

Runde 3:
Endelig prioriteringsliste

Figur 20: Generel proces ved Delphi-metode. Frit oversat fra kilde: How to identify
and prioritize procedures suitable for simulation-based training [20]

Delphi-metoden er velegnet til at skabe konsensus mellem eksperter. Det
er vigtigt, at undersøgelsen involverer respondenter fra hele Danmark.
Inden for hvert speciale, hvor behovsanalyser udføres, identificeres
følgende nøglepersoner i specialet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ledende overlæger
Uddannelsesansvarlige overlæger
Hovedkursuslederen og delkursusledere for de obligatoriske
specialespecifikke kurser
Professorer
Medlemmer af specialeselskabet og uddannelsesudvalg
Den postgraduate kliniske lektor i specialet

I hver runde udsendes mail til de nævnte personer, hvor der spørges til,
hvilke procedurer en nyuddannet speciallæge i specialet skal kunne beherske
og hvilke procedurer, der med fordel kan anvendes simulationsbaseret
træning til.
Nedenfor præsenteres resultaterne for hhv. kardiologi, ortopædkirurgi og
radiologi.
Kardiologi
I den kardiologiske behovsanalyse blev 94 nøglepersoner identificeret [21].
Besvarelsesprocenten var hhv. 72%, 62% og 68%. I runde 3 nåede man
frem til en prioriteret liste på 13 procedurer, som nøglepersonerne i
kardiologi mente, at hoveduddannelseslæger skal oplæres (Bilag 9).
Ortopædkirurgi
I den ortopædkirurgiske behovsanalyse blev 100 nøglepersoner
identificeret [22]. Besvarelsesprocenten var hhv. 66% for runde 1 og 64%
i runde 3. I runde 2 valgte man at få repons fra hver afdeling. I runde 3
nåede man frem til en prioriteret liste på 33 tekniske procedurer, som
nøglepersonerne i ortopædkirurgi mener, at uddannelseslægerne skal
oplæres i (Bilag 9).
Radiologi
I den radiologiske behovsanalyse blev 96 nøglepersoner identificeret [23].
Besvarelsesprocenten var hhv. 67%, 70% og 66% i de tre runder. I runde
3 nåede man frem til en prioriteret liste på 13 tekniske procedurer, som
nøglepersonerne i radiologi mener, at hoveduddannelseslægerne skal
oplæres i. I alt 9 af procedurerne er nævnt i målbeskrivelsen (Bilag 9).
Inden for de beskrevne behovsanalyser peges der på følgende udfordringer
og barrierer: Tid, økonomi og logistik.
Der anføres en generel problematik og diskussion af, hvornår i speciallægeuddannelsen det er hensigtsmæssigt at placere et givent simulationsbaseret uddannelsesforløb. Det skal give mening i forhold til, hvornår
lægen skal kunne udføre proceduren. Metoden skal udvælges efter en
analyse af og overvejelse om, hvilken metode der bedst kan medvirke til,
at et givent læringsmål kan opnås under hensyntagen til omkostning og
tilgængelighed af udstyr.

Anbefalingerne kan bruges som inspiration til specialeselskaberne til selv at
hente viden og inspiration i forhold til at inddrage simulationsbaseret
træning som læringsmetode og indføje dette i målbeskrivelserne, hvor det
er relevant. Flere andre specialer end de nævnte er i gang med lignende
behovsanalyser og tanken er, at behovsanalyser skal gennemføres for alle
relevante specialer. Aktuelt er der i Danmark publiceret 14 behovsanalyser
inden for specialerne lungemedicin, anæstesi, gynækologi, urologi,
kardiologi, øre-næse-hals, oftalmologi, kirurgi, pædiatri, ortopædkirurgi,
radiologi, kardiologi, karkirurgi og plastikkirurgi [21–30].
Det skal pointeres, at de tilgængelige behovsanalyser udelukkende har
fokus på tekniske færdigheder. En analyse af behov for ikke-tekniske
færdigheder mangler og bør foretages.

Der er fordele og ulemper ved hhv. lokal og centraliseret træning.
Flere har den opfattelse, at simulationsbaseret træning gennemføres
bedre, hvis det er forankret tæt på det kliniske arbejde [32]. Fordelen ved
den lokale træning er blandt andet, at der undgås transporttid, fravær fra
afdelingen formindskes, og lokale procedurer og arbejdsgange kan
afprøves. Dette kan endvidere give mulighed for at afdække eventuelle
problemer i organisationen, i afdelingen og på tværs af afdelinger.
Antagelsen er, at omkostningerne kan reduceres og tilgængeligheden for at
inkludere sundhedsprofessionelle i simulationsbaseret træning er større.
Det er dog ikke vist i sammenlignende studier [1].
In situ simulation
In situ simulation dækker over begrebet, at træning af teamet foregår i
afdelingen og med de sundhedsprofessionelle aktører, der til daglig
håndterer den kliniske situation. Eksempelvis kan det være træning i
genoplivning af det syge nyfødte barn eller den akut kritisk syge patient på
en sengeafdeling eller i en akutmodtagelse. In situ simulation kan øge
autenticiteten, da træningen er mere realistisk, fordi den gennemføres på
det aktuelle behandlingssted. Det kan betyde, at træningen er mere
effektiv i forhold til opnåelsen af læring. Dog kan der være barrierer i
organisationen i forhold til at deltage i in situ simulation.
Potentielle ulemper ved lokale simulationsbaserede aktiviteter kan være
planlægningsmæssige udfordringer og reduceret kvalitet på grund af
dårligere planlægning og en mangel på kvalificerede instruktører. Disse
forhold kan med fordel drøftes på tværs af afdelinger, hospitaler og
regioner for at sikre erfaringsudveksling og kvalificering.

Fordele ved træning i simulationscentre er:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Læringsmål er styrende for træningen
Adgang til avanceret udstyr og ekspertfaculty
Fleksible åbningstider
Mulighed for videooptagelse til brug for debriefing
Risiko for aflysning for den enkelte deltager er mindre
Muliggør træning og erfaringsudveksling på tværs i regionen

Uanset hvilken lokalisation der vælges, er ledelsesopbakning vigtig, og det
er en nødvendighed, at medarbejdere har planlagt og afsat tid til
simulationsbaseret træning samt ved in situ simulation også at få frigjort
kliniske rum til træningen [33,34].
I forbindelse med udvikling af interprofessionel simulationsbaseret
teamtræning er tværfaglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle
sundhedsprofessionelle faggrupper vigtige for at sikre ejerskab, relevant
opbakning og implementering.

Simulation er en disciplin, en træningsmetode der kræver uddannelse af
simulatorinstruktører. Forskning viser, at instruktørens kompetencer er
meget væsentlige for læringsudbyttet og for kvaliteten af den
simulationsbaserede træning.
Feedback og debriefing faciliterer læring på baggrund af refleksion. I et
review om simulationsbaseret træning blev feedback identificeret som den
vigtigste faktor for læring [35]. Formålet med feedback er, at deltageren
får vurderet sine færdigheder op mod gældende standard og får forslag til
forbedring efter en udført træningsseance. Feedback i forbindelse med
simulationsbaseret træning kan enten gives af instruktør eller supervisor,
samt ved teknisk simulation også af simulatoren. Når der skal gives
feedback, kan denne struktureres afhængig af formål med træning og af
deltagerens kompetenceniveau.
For at deltageren kan opnå et bestemt niveau af ekspertise, er det
nødvendigt at være engageret i træningen og i at opnå det ønskede
læringsmål. For at højne engagementet kræver det klare læringsmål og
velbeskrevne opgaver, gentagen praksis og vurdering af færdigheder for at
øge performance i kontrollerede omgivelser [7]. Dette er en forudsætning
for effektiv simulationsbaseret træning.
Facilitering af læring i forbindelse med teambaseret simulation fokuserer på
debriefing efter afvikling af scenariet. Debriefing er som nævnt vist at være
afgørende for læring. Dette indbefatter etablering af et sikkert og trygt
læringsrum med mulighed for at stille spørgsmål, og hvor det er muligt at
begå fejl og træne igen. Debriefingen sikrer refleksion på individ- og
teamniveau og bidrager til overføring af det lærte fra simulation til klinisk
praksis (transfer).

MidtSim uddanner simulatorinstruktører i Region Midtjylland. I MidtSim
anvendes TeamGAINS, en valideret og forskningbaseret metode til
anvendelse under debriefing [36]. TeamGAINS udmærker sig ved at
integrere såvel tekniske som ikke-tekniske aspekter i refleksionen over
simulationen.
Simulatorinstruktøruddannelsen opfattes som et læringskontinuum, en
progression af færdigheder over tid. Derfor er der udviklet et uddannelsesforløb på hhv. basisniveau og intermediært niveau, og på sigt udvikles
også et uddannelsesforløb på ekspertniveau [37]. Erfaringer fra
simulatorinstruktørerne i Region Midtjylland, som dels deltager i MidtSims
uddannelsesforløb og dels anvender TeamGAINS i deres praksis, er positive
og lovende.

Mere forskning er fortsat nødvendig for bedre at kunne forstå, hvilke
aspekter af simulationsbaseret træning, der er vigtige for læring, og for at
afklare, hvilken form for træning der virker bedst for hvem og hvorfor.
Tilgængelige studier kan kritiseres for, at der i meget begrænset omfang
indgår relevante patientrelaterede kliniske effektparametre; altså patient
outcome. Udfordringen ved at relatere til patient outcome er, at der er
mange andre faktorer, som har betydning herfor end selve den
simulationsbaserede træning. Dette gælder for både teknisk og ikketeknisk simulation.
Øget patientsikkerhed og betydning af simulationsbaseret træning af
tekniske færdigheder for patient outcome foreligger for en del tekniske og
kirurgiske procedurer.
Tilsvarende effekt af simulationsbaseret træning af ikke-tekniske
færdigheder, altså teamtræning, er vanskelige at påvise. Dette beskrives
nærmere i kapitel 5 ud fra de nyeste forskningsresultater inden for de fem
fokusområder.

Dette kapitel søger at bidrage til fremtidige anbefalinger og en fælles
retning inden for simulation i Region Midtjylland på baggrund af
international forskning inden for fokusområderne.

MidtSim etablerede i 2018 et samarbejde med et eksternt ekspertpanel
bestående af klinikere med en forskningsprofil inden for simulation ansat i
Region Midtjylland. Det kliniske ekspertpanel fik til opgave at foretage en
systematisk litteraturgennemgang af forskning inden for teambaseret
simulation for de respektive fokusområder. Reviewene publiceres i
internationale peer-reviewed tidsskrifter.
Baggrunden for, at der i dette forskningsarbejde fokuseres på teamtræning, altså på ikke-tekniske færdigheder, beror på, at der i litteraturen
er solid evidens for, at simulationsbaseret træning af tekniske færdigheder
og kliniske procedurer har effekt [12,38]. Endvidere er der udarbejdet
danske behovsanalyser inden for en række specialer vedrørende tekniske
færdigheder og kliniske procedurer, hvori det belyses, hvad en nyuddannet
speciallæge i Danmark skal kunne mestre [21,24,25,28]. Der mangler
således viden om, hvordan simulationsbaseret teamtræning kan påvirke
patientsikkerhed og patient outcome.
Litteraturstudierne har til formål at belyse international forskning inden for
de fem fokusområder: Anæstesi, pædiatri, akutmedicin, obstetrik og
hjertelungeredning (HLR). Der har i reviewene været fokuseret på at
undersøge, hvorvidt udførelse af simulationsbaseret teamtræning in situ
kunne have en direkte effekt på patientsikkerheden.

Alle litteraturstudier, med undtagelse af HLR, har taget udgangspunkt i
Kirkpatricks evalueringsprogram, som vurderer effektiviteten af en
træningsindsats såsom simulation [39]. Kirkpatrick beskriver fire niveauer
af effekten af uddannelse eller træning, der er beskrevet nærmere i kapitel
4 (Figur 18).
Litteratursøgningen blev foretaget i følgende databaser:
PubMed, MEDLINE, Embase, CINAHL, Cochrane Central Register of
Controlled Trials (CENTRAL), Cochrane Library og Scopus.

De inkluderede studier er publiceret på engelsk. Studierne skulle omfatte in
situ simulation4, deltagerne skulle være sundhedsprofessionelle, og
træningen skulle være teambaseret, det vil sige træning af kognitive,
sociale og personlige kompetencer. Et team blev defineret således: Når to
personer eller flere samarbejder om et fælles mål.
Hvert litteraturstudie anvendte en PRISMA-søgestreng, hvor man søgte
efter forskningsbaserede studier, der har undersøgt eller anvendt
simulationsbaseret teamtræning [40]. Resultatet heraf fremgår i Figur 21
nedenfor.

Artikler identificeret ved
databasesøgning
(n =12.586)

Artikler identificeret gennem andre
kilder
(n =198)

Artikler efter duplikater er fjernet
(n =10.798)

Artikler screenet
(n =10.797)

Artikler ekskluderet
(n =9.518)

Artikler vurderet til
gennemlæsning
(n =1.280)

Artikler ekskluderet
(n =1.011)

Artikler inkluderet
(n =269)

Figur 21: PRISMA-flowdiagram

De identificerede artikler blev vurderet for bias efter MERSQUI (The Medical
Education Research Study Quality Instrument) [41] og NOS-E (Newcastle–
Ottawa Scale-Education)[42].

4

In situ simulation foregår i det kliniske miljø, som en del af den sundhedsprofessionelles hverdag.

Den nævnte systematiske litteraturgennemgang resulterede i, at i alt
12.586 artikler blev screenet og vurderet til, om de kunne inkluderes i det
enkelte review. En oversigt over fokusområder og screenede artikler
fremgår nedenfor.

Figur 22: Overblik over reviews og screenede artikler fordelt på fokusområder

De 12.586 screenede publikationer indgår i de seks reviews, hvor pædiatri
er delt i hhv. neonatologi og den øvrige pædiatri. I de seks reviews er der i
alt inkluderet 269 publikationer.
I det følgende beskrives reviewene, der er udarbejdet i forbindelse med
denne publikation. Se Tabel 1 nedenfor vedrørende en gennemgang af de
enkelte litteraturstudier.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for anæstesi.
Rasmus Philip Nielsen5, Lone Nikolajsen6, Charlotte Paltved7 og Rasmus
Søndergaard Aagaard8[43].
Dette litteraturstudie identificerede 1.248 publikationer, hvoraf 116 blev
læst som fuldtekst, og 22 blev inkluderet i reviewet.
Litteraturstudiet havde til formål at undersøge, hvorvidt simulationsbaseret
træning i luftvejshåndtering kan forbedre: Patient outcome (mortalitet og
morbiditet), sundhedsprofessionelles færdigheder inden for luftvejshåndtering i klinisk sammenhæng og sundhedsprofessionelles viden og
færdigheder inden for luftvejshåndtering i træningssammenhæng.
Litteraturstudiet identificerede fire publikationer, der undersøgte patientsikkerhed (Kirkpatrick niveau 4) og tre publikationer, som undersøgte
klinisk håndtering af en vanskelig luftvej (Kirkpatrick niveau 3). Blandt de
inkluderede publikationer var der 17 studier, der undersøgte en gruppe via
en før-og-efter test, tre publikationer, der anvendte randomiserede
kontrolgrupper, et studie, som anvendte to ikke-randomiserede grupper og
et studie, der både anvendte to ikke-randomiserede grupper og en gruppe
med før-og-efter test.
Effekt
Inden for litteraturstudiet i anæstesi blev effekten af simulationsbaseret
teamtræning på Kirkpatrick niveau 2, 3 og 4 vurderet.
De fleste inkluderede studier kunne rapportere en positiv effekt af
teambaseret simulation inden for luftvejshåndtering, men studierne var
meget heterogene og med et design, der giver stor risiko for bias.
Det konkluderes, at den aktuelle evidens for effekt af simulationsbaseret
teamtræning i anæstesi er begrænset. Det kan ikke konkluderes, at
teambaseret simulation medfører forbedret patientoverlevelse.
Litteraturstudiet påviser forbedrede færdigheder hos deltagerne og er
givende for de involverede afdelinger.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for pædiatri.

Rasmus Phillip Nielsen, Overlæge, Anæstesi afd., Hospitalsenheden Vest
Lone Nikolajsen, Overlæge, professor, dr.med., Bedøvelse & Operation og Intensiv, Aarhus
Universitetshospital
7
Charlotte Paltved, Overlæge, klinisk lektor, kontorchef, MHPE, Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland
8
Rasmus Søndergaard Aagaard, Reservelæge, Ph.D., Bedøvelse og Operation, Hospitalsenheden Midt
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Signe Thim9, Tine Brink Henriksen10, Henrik Laursen11, Anders Wester
Schram12, Charlotte Paltved13 og Morten Søndergaard Lindhard14[44].
Dette litteraturstudie screenede 1.422 publikationer, hvoraf 172 blev læst
som fuldtekst, og 65 studier blev inkluderet i reviewet. De 65 publikationer
fordelte sig på Kirkpatrick niveauerne som følger: 12 studier på niveau 4,
29 studier på niveau 3 og 39 studier på niveau 2.
Et hovedfund i dette litteraturstudie var, at fire studier viste, at
teambaseret simulation havde en positiv indflydelse på pædiatriske
patienters overlevelse (Kirkpatrick niveau 4).
Dog var alle studier påvirket af en begrænset metodisk kvalitet. Det var
vanskeligt at vurdere, om det var interventionen eller andre udefrakommende faktorer, der kan have medført en ændring i patientoverlevelse.
Et andet hovedfund i dette litteraturstudie var effekten af teambaseret
simulation på andre patientrelaterede resultater end dødelighed. Fire
publikationer undersøgte tidsaspekter ved akutte hændelser, herunder
håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering i nødsituationer
(behandling af akut lungesvigt), efter at have implementeret en
teambaseret simulationsindsats. Tre studier fandt signifikante forbedringer
i håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering i akutte situationer
som følge af teambaseret simulation. Herudover fandt 16 studier, at
teambaseret simulation understøtter en fastholdelse af forskellige
færdigheder såsom samarbejdsevner, ledelse og kommunikation.
Effekt
Inden for litteraturstudiet i pædiatri dokumenteres effekt på Kirkpatrick
niveau 2, 3 og 4. Simulationsbaseret teamtræning medførte forbedret team
performance tre og seks måneder efter interventionen. Efter
simulationsbaseret teamtræning påvises følgende: Bedre overlevelsesrate,
reduktion af behandlingstiden i akutte situationer, samt bedre compliance i
forhold til guidelines.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for specialet
neonatologi.

Signe Bødker Thim, Afdelingslæge, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
Tine Brink Henriksen, Overlæge, professor, Ph.D., Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
11
Henrik Sehested Laursen, Cand.scient.bibl., Fagbiblioteket, Hospitalsenheden Midt
12
Anders Wester Schram, Cand.scient.san.publ., Forskningsmedarbejder, Koncern HR MidtSim, Region
Midtjylland
13
Charlotte Paltved, Overlæge, klinisk lektor, kontorchef, MHPE, Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland
14
Morten Søndergaard Lindhard, Afdelingslæge, Ph.D., klinisk lektor, Børn og Unge, Regionshospitalet
Randers
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Morten Søndergaard Lindhard15, Signe Thim16, Henrik Sehested Laursen17,
Anders Wester Schram18, Charlotte Paltved19 og Tine Brink Henriksen20[45].
Dette litteraturstudie screenede 1.422 publikationer, hvoraf 172 blev læst
som fuldtekst, og 24 studier blev inkluderet i reviewet. De 24 publikationer
fordelte sig på Kirkpatrick niveauerne som følger: 2 studier på niveau 4, 14
studier på niveau 3 og 15 studier på niveau 2.
Et af hovedresultaterne i dette review var, at der mangler forskning, som
undersøger sammenhæng mellem teambaseret simulation og patientsikkerhed. Kun to af de inkluderede publikationer undersøgte en sådan
effekt og fandt, at teambaseret træning havde en direkte positiv indflydelse
på patientsikkerheden.
Det ene studie inkluderede også det obstetriske speciale, hvilket gør det
vanskeligt at bestemme effekten af indflydelse på patientsikkerheden
udelukkende inden for området neonatologi. Derudover bar resultaterne i
begge studier præg af ufyldestgørende resultater og fremlagde endvidere
resultater fra mindre udviklede lande. Fem studier viste, at teampræstationer blev forbedret efter teambaseret simulation.
Effekt
Inden for litteraturstudiet i neonatologi dokumenteres effekt på Kirkpatrick
niveau 2, 3 og 4. Der påvises effekt på neonatal overlevelse efter
teambaseret teamtræning og forbedret team performance.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for akutmedicin.
Jesper Weile21, Stig Holm Ovesen22, Charlotte Paltved23, Mette Amalie
Nebsbjerg24 og Mads Lind Ingeman25[46].
Dette litteraturstudie screenede 725 publikationer, hvoraf 443 blev læst
som fuldtekst, og 13 studier blev inkluderet. De 13 publikationer fordelte
sig på Kirkpatrick-niveauerne som følger: 2 studier på niveau 3, 9 studier
på niveau 2 og 2 studier på niveau 1. Litteratursøgningen i akut medicin
identificerede ingen studier på Kirkpatrick niveau 4.
Dette litteraturstudie fandt 13 publikationer, som undersøgte teambaseret
simulation fordelt på Kirkpatrick niveauerne 1, 2 og 3. Eksempelvis
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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undersøgte et kvalitativt studie, om brugen af in situ simulation har
indflydelse på patientsikkerheden, mens et interviewstudie fandt, at
simulationsinventionen ikke havde effekt på patientsikkerheden. Reviewet
fandt, at deltagere i teambaseret simulation forbedrede deres
kommunikative kompetencer samt teamets evne til samarbejde.
Effekt
Inden for litteraturstudiet i akutmedicin dokumenteres effekt på Kirkpatrick
niveau 1 og 2. Interventionerne er yderst heterogene. Der påvises effekt af
simulationsbaseret træning i forhold til transfer til klinisk praksis.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for obstetrik.
Lise Brogaard26, Kasper Glerup Lauridsen27, Bo Løfgren28, Kristian Krogh29,
Charlotte Paltved30, Sidsel Boie31 og Lone Hvidman32 [47].
Dette litteraturstudie screenede 1.885 publikationer, hvoraf 172 blev læst
som fuldtekst, og 22 blev inkluderet i reviewet. Alle 22 publikationer
omhandlede Kirkpatrick niveau 4, hvor studierne undersøgte, hvilken
indflydelse simulation havde på patientsikkerheden.
Studiet inkluderede publikationer, der undersøgte, om simulation i akutte
obstetriske tilstande bedrer patientsikkerheden målt i en reduktion af: 1)
Nyfødte der er påvirket af iltmangel (lav Apgar-score, dvs. hjerneskade),
2) Nyfødte med skade efter svær forløsning (Plexus Brachialis skade), 3)
Alvorlig blødning efter fødslen (blødning >1.500 ml, der kræver
blodtransfusion) og 4) Ventetiden på akutte kejsersnit (tid fra beslutning
om akut kejsersnit til operationen begyndte).
I reviewet blev der udført en metaanalyse, der viste, at simulation kan
mindske forekomsten af nyfødte med nerveskade efter svær forløsning, og
der sås en tendens til en positiv effekt på Apgar-score (vurdering af
nyfødtes tilstand i minutterne efter fødslen). Inden for de andre undersøgte
områder blev der ikke påvist en signifikant bedring.
Herudover påpeger litteraturstudiet, at der var belæg for, at simulation
havde en positiv økonomisk indflydelse. Eksempelvis viste Geary et al. et
statistisk signifikant fald i udgifter forbundet med obstetriske utilsigtede
hændelser efter igangsættelse af et tværfagligt teambaseret træningsprogram ”Managing Obstetrical Risk Efficiently (MOREOB)”[48]. I studiet sås
en 30% reduktion i udgifter blandt de hospitaler, der indførte programmet
sammenlignet med de hospitaler, der ikke indførte programmet.
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Effekt
Inden for litteraturstudiet i obstetrik dokumenteres effekt på Kirkpatrick
niveau 4 efter teambaseret teamtræning inden for fødselsskader, om end
med stor usikkerhed. Effekten af forbedret team performance var uklar.

En litteraturundersøgelse af teambaseret simulation inden for
hjertelungeredning.
Kasper Glerup Lauridsen33, Bo Løfgren34, Lise Brogaard35, Charlotte
Paltved36, Lone Hvidman37 og Kristian Krogh38 [49].
Dette litteraturstudie identificerede 6.411 publikationer, hvoraf 449 blev
læst som fuldtekst, og 97 studier blev inkluderet i dette review. De
inkluderede studier blev gennemgået ud fra træningsvarighed og
træningsintervaller, e-læring, instruktør-deltager-ratio, udstyr samt
feedback og debriefing.
Blandt de inkluderede studier var der ti, der understøtter brugen af hyppige
simulationer af kort varighed til at vedligeholde og forbedre færdigheder.
Herudover var der 20 studier, der anbefalede e-læring som en forberedelse
til in situ simulation. 32 studier understøttede mastery learning med
objektiv feedback, og ni studier anbefalede brugen af contextual learning.
Ved mastery learning henvises til, at simulationerne repeteres, indtil det
ønskede kompetenceniveau er opnået. Ved contextual learning fokuseres
på, at læringsmål og læringsform samt omgivelser skal afspejle den
kliniske virkelighed mest muligt.
Effekt
Inden for litteraturstudiet i hjertelungeredning dokumenteres effekt af
simulationsbaseret træning. Det anbefales, at fremtidig simulation i HLR
bør foregå ved korte, hyppige seancer (low-dose high-frequency). Disse
seancer bør inkludere feedbackudstyr, der kan vejlede hjertemassage med
brystkompressioner, e-læring der forbereder deltagerne og in situ
simulation, der inkluderer samarbejde, samt struktureret debriefing.
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Area

Anesthesia

Pediatrics

Neonatal

Identified

1250

1433

1434

Included

22

65

24

Level 4 (n=4)

Level 4 (n=12)

Level 4 (n=2)

Level 3 (n=3)

Level 3 (n=29)

Level 3 (n=14)

Level 2 (n=19)

Level 2 (n=39)

Level 2 (n=15)

Studies reporting
outcomes were in favor
of simulation-based
team training, but
studies were prone to
bias. Simulation-based
team training in airway
management may be
beneficial for
participants’
preparedness for
airway management,
but only few studies
have explored changes
in clinical performance
or patient outcomes.

Pediatric simulationbased team training
can improve survival
rates, reduce time to
clinical tasks and
increase adherence to
protocol or compliance
to tasks. It furthermore
improves team
performance and
technical performance
in simulation-based
evaluations 2 to 6
months later. However,
the results of this
review are affected of
heterogenous
interventions and
outcomes.

Simulation-based team
training in neonatal
resuscitation improves
team performance and
technical performance
in simulation-based
evaluations 3 to 6
months later. The
current evidence was
insufficient to conclude
on neonatal mortality
after simulation-based
team training, and no
studies were available
from developed
countries.

We thus consider the
current evidence to be
weak and recommend
future research to be
based on randomized
study designs and
patient outcomes.

Future research should
include patient
outcomes or clinical
proxies of treatment
quality whenever
possible.

Future research should
include patient
outcomes or clinical
proxy measures of
treatment quality
whenever possible.

Kirkpatrick
Level

Findings &
conclusion

Research
perspective

Tabel 1: Oversigt over litteraturstudier i forbindelse med Simulation på Tværs.

Emergency
Medicine

Area

Obstetrics

Cardiopulmonary
resuscitation

Identified

465

1885

6411

Included

13

22

123

Level 4 (22)

n/a

The literature on
simulation-based team
training in emergency
medicine is
heterogeneous and
sparse, but somewhat
supports benefit on
teams’ knowledge and
attitude towards nontechnical skills.

Current evidence for
obstetric emergency
team training is limited
but suggests that
simulation training may
reduce the chances of
brachial plexus injury
of the neonate and
may slightly reduce the
risk of Apgar scores.

This scoping review
support the use of lowdose, high-frequency
training with a
combination of
feedback devices to
achieve high-quality
chest compressions, elearning to achieve
knowledge, and in situ
team simulations with
debriefings to improve
the performance of
provider teams.

Future research should
focus on transfer of
skills and investigate
improvements in
patient outcomes.

Little is known on how,
where and how often
obstetric team training
should take place.
Training of an entire
department is costly,
though studies have
reported it to be costeffective. Research is
therefore needed to
ensure effective
training in the future
and to improve the
levels of evidence.

Future studies should
address how nontechnical skill training
can be acquired and
retained in e.g. lowdose, high frequency
cardiopulmonary
resuscitation training.

Level 3 (n=2)

Kirkpatrick
Level

Level 2 (n=9)
Level 1 (n=2)

Findings &
conclusion

Research
perspective

På baggrund af de seks reviews, der inkluderer mere end 12.000 studier,
kan det konkluderes, at der er en generel mangel på forskningsstudier, der
undersøger, i hvilken grad patient outcome kan påvirkes af teambaseret
simulation.
Det er en stor udfordring at gennemføre studier, der belyser effekten af
simulation på outcome niveau, hvilket afspejler sig i de relativt få
veldesignede studier. En af årsagerne er, at det er vanskeligt at måle, om
det netop er den simulationsbaserede intervention, der har en direkte
effekt på forbedret patientbehandling og patientsikkerhed, eller om det er
andre faktorer, der også spiller ind. En anden årsag er, at der kun er
udviklet få kontekstspecifikke valideringsredskaber til at vurdere team
performance.
Kun i ét af reviewene har det været muligt at foretage en meta-analyse
versus en narrativ syntese ud fra Kirkpatricks niveauer og studiernes
kvalitet.
I litteraturstudierne anføres generelle problematikker såsom stor
heterogenitet og stor risiko for bias, der vanskeliggør sammenlignelighed
mellem studier. Derfor kan der ikke siges noget generelt om frekvens af
simulationsbaseret teamtræning, antal deltagere, træning in situ eller i
simulationscentre samt udstyr.
Studierne tyder på, at simulationsbaseret team træning kan forbedre
deltagernes færdigheder, samt at dette kan afspejles i forbedret klinisk
praksis.
Herudover viser studierne vigtigheden af organisatorisk opbakning, da
nogle områder kræver korte fokuserede simulationer med hyppig frekvens,
mens andre områder efterspørger større setup, der er mere ressourcekrævende, men ikke behøver at blive gennemført med samme kadence. De
forskellige setup kræver, at simulationsbaseret teamtræning er godt
forankret i afdelingerne og i simulationscentrene.

I det følgende syntetiseres anbefalinger for fremtidig forskning fra
reviewene inden for tematikkerne: Effektmål, intervention og teoretisk
framework.
Effektmål
I alle reviewene peges på, at fremtidig forskning bør inkludere studier med
fokus på patientsikkerhed og patient outcome eller faktorer, som kan
påvirke kvaliteten af patientbehandlingen. Det konkluderes, at fremtidig

forskning bør indeholde designmæssige styrker såsom en kontrolgruppe,
korrekt randomisering og statistisk styrke.
Intervention
For at kunne sammenligne interventioner anbefales en nøje og detaljeret
beskrivelse af, hvordan den simulationsbaserede intervention er udført. Der
peges på, at opnåelse af kompetencer bliver vurderet ud fra validerede
scoringssystemer og gerne blinded observation, eksempelvis ud fra
videooptagelser.
Teoretisk framework
Forskning har vist, at for at et teamtræningsprogram er effektivt, bør
programmet baseres på læringsteorier og forskning. Et eksempel kan være
Kerns teori: A Six-Step Approach for Curriculum Development [19].
Teorien kan være et brugbart redskab både under planlægning,
implementering og evaluering af simulationsbaserede programmer. Der
peges endvidere på, at inddragelse af Delphi-metoden, der er effektiv i
forhold til at skabe konsensus blandt eksperter, kan være anvendelig [19].
Da refleksion er afgørende for læring, efterspørges i nye forskningsstudier
en beskrivelse af metoder, der anvendes for debriefing og feedback.
Endvidere bør der i kommende studier indgå en beskrivelse af simulatorinstruktørers uddannelse og erfaring.
Paradigmeskifte
Inden for simulation og inden for medicinsk uddannelsesforskning generelt
er der ved at ske et paradigmeskifte væk fra "the imperative of proof" til
"the imperative of understanding"[50]. Hermed menes, at forskning kan
bidrage med en større forståelse for komplekse undervisningskoncepter
som simulaton og væk fra bevisførelse for effekt og generaliserbarhed med
risiko for simplificering af komplekse problemstillinger, der ikke giver
mening i en klinisk sammenhæng.
Der er ligeledes ved at være et skifte væk fra det individuelle læringsperspektiv til det kollektive teamperspektiv [51]. I denne kontekst vil det
være væsentligt at undersøge, hvorfor og hvordan simulation er effektfuld
for hvem og hvornår. Det problematiseres i uddannelsesforskning, at
teamsamarbejde er afgørende for patientbehandling og patientsikkerhed,
men kompetencevurdering på teamniveau er vanskelig og endnu ikke
afklaret [52].
Inden for teamforskning er kendte problematikker nemlig, at:
▪
▪
▪

kompetente sundhedsprofessionelle kan danne et inkompetent team
den enkelte sundhedsprofessionelle kan agere kompetent i ét team,
men inkompetent i et andet team
ét inkompetent teammedlem i én kontekst kan påvirke teamets
performance negativt i én situation, men ikke i en anden [53]

Så det store spørgsmål er altså: Hvordan designes et effektivt simulationsbaseret teamtræningsprogram, der øger patient outcome og tager højde
for ovenstående problematikker?

Med afsæt i denne publikation Simulation på Tværs bygger anbefalinger for
simulationsområdet i Region Midtjylland på det udviklings- og forskningsarbejde, der er gennemført i regionen 2017-2020.

Erfaringerne med projektet Simulation på Tværs viser, at opgaven med at
etablere et tværgående samarbejde både kræver et grundigt forarbejde,
systematik og struktur, vedholdenhed og tålmodighed i det fælles arbejde,
der også peger fremad.
Projektet Simulation på Tværs har vist, at en væsentlig forudsætning for at
forbinde simulationsarbejdet på tværs i Region Midtjylland er at etablere
rammer for samarbejdet. På det formelle strategiske og økonomiske niveau
er det Styregruppen for MidtSim, der sætter en fælles retning for området.
På det operationelle niveau er det Netværksforum for simulation i Region
Midtjylland, der bidrager til at sætte en fælles dagsorden og sikrer
implementering af initiativer.
Resultaterne af dette projekt kalder på, at der skal lægges en bevidst
strategi for, hvordan relevante aktører og samarbejdspartnere kan bringes
sammen for at få organiseret konkrete tiltag, samt at kunne sikre
implementering af de tiltag, vi i fællesskab vil have behov for at udvikle i
fremtiden.
Projektets formål er:
1. At foretage en behovsanalyse med afdækning af den simulationsbaserede aktivitet inden for udvalgte fokusområder i Region
Midtjylland.
2. At etablere en forskningsbaseret platform for det videre arbejde.
3. At bidrage til at skabe en fælles retning for anvendelse af simulation i
regionen og give inspiration til at udfolde arbejdet med at anvende
simulation i Region Midtjylland inden for de fem udvalgte fokusområder.

På baggrund af data fra publikationen anbefales konkrete forslag til fire
regionale indsatsområder og herunder 10 initiativer for at skabe fælles
retning og sammenhæng i de fremtidige indsatser for simulation i Region
Midtjylland.
De fire indsatsområder er:
1.
2.
3.
4.

Inspiration af nøglepersoner
Kompetenceudvikling af simulatorinstruktører og faculty
Organisering af simulationsbaseret træning på regionalt niveau
Forskning inden for simulation

Dette indsatsområde har til formål at inspirere nøglepersoner inden for
simulationsområdet. Det drejer sig om nøglepersoner inden for relevante
medicinske specialer og fagområder med henblik på at udarbejde fælles
anbefalinger inden for deres område. Der kan tages udgangspunkt i denne
publikation, de publicerede danske behovsanalyser og reviews samt
erfaringer med indførelse af simulationsbaseret træning på tværs i
regionen.
Formålet med indsatsområde 1 er at etablere et systematisk og
koordineret samarbejde på tværs i Region Midtjylland, der kan give
mulighed for at arbejde med kvalitet inden for fokusområderne i en større
skala og med flere kræfter. Det anbefales, at der gennemføres
implementeringsforløb for at afdække behov for ressourcer og sikre øget
kvalitet på området.
Initiativ 1: Det anbefales, at der inden for fokusområderne etableres
regionale arbejdsgrupper for at understøtte arbejdet med simulationsbaseret træning lokalt.
Initiativ 2: Arbejdsgrupperne skal bidrage til et fælles forskningsbaseret
afsæt og erfaringsnetværk for opsamling og deling af viden inden for
fokusområdet.
Initiativ 3: Arbejdsgrupperne skal bidrage til udvikling af best practice
inden for fokusområderne på tværs i Region Midtjylland.
Etablering af arbejdsgrupper
Det anbefales, at der i første omgang etableres arbejdsgrupper for en etårig periode inden for to udvalgte fokusområder i Region Midtjylland med
henblik på at styrke arbejdet med udvikling af kvaliteten i den
simulationsbaserede træning lokalt og på tværs af regionen. De to
arbejdsgrupper initieres forskudt således, at en arbejdsgruppe inden for

pædiatri etableres ultimo 2021 og arbejdsgruppen inden for akutmedicin
opstarter forår 2022.
De to arbejdsgrupper skal
▪ arbejde med inspiration af nøglepersoner og bidrage til
netværksdannelse og koordinering blandt klinikere med interesse for
simulationsområdet,
▪ bidrage til et fælles forskningsbaseret afsæt for opsamling og deling af
viden inden for området, samt
▪ beskrive best practice med hensyn til læringsmål, deltagere, frekvens
af simulationsbaseret træning og eventuelle supplerende
læringsmetoder.
Succeskriterier for de to arbejdsgrupper er at udarbejde implementeringsinitiativer, der skal afprøves i praksis samt en efterfølgende evaluering af
arbejdsgruppens arbejde med afsæt i at teste anbefalingernes
gennemførlighed i praksis (Proof of Concept). På denne baggrund besluttes
det, om der skal initieres arbejdsgrupper inden for de øvrige fokusområder.
Nedsættelsen af den enkelte arbejdsgruppe sker ved udpegning af én
repræsentant fra hvert hospital forestået af hospitalsledelserne. Endvidere
udpeges der på tværs af hospitalerne 1-2 forskere til at indgå i
arbejdsgruppen samt den postgraduate kliniske lektor inden for området.
Arbejdsgruppen mødes 3-4 gange á 3 timers varighed i løbet af den etårige periode evt. suppleret med kortere ”sprintmøder” på video.
MidtSim deltager i arbejdsgrupperne med simulationsfaglig ekspertise,
bidrager til fokus og fremdrift og varetager sekretariatsbetjening. MidtSim
forestår afrapportering til Styregruppen for MidtSim og Netværksforum for
simulation i Region Midtjylland.

Dette indsatsområde har til formål at styrke samarbejdet omkring
simulationsbaseret træning på tværs i Region Midtjylland med henblik på
kompetenceudvikling af simulatorinstruktører og facilitatorer.
Initiativ 4: Etablering af en regional arbejdsgruppe for simulatorinstruktører med henblik på at sikre kompetenceudvikling af simulatorinstruktører og facilitatorer i regionen.
Initiativ 5: Arbejdsgruppen skal understøtte, at simulatorinstruktører fra
alle hospitaler indgår i MidtSims faculty.
Initiativ 6: Arbejdsgruppen skal bidrage til et fælles forskningsbaseret
afsæt og erfaringsnetværk for opsamling og deling af viden inden for
faculty development.

Initiativ 7: Arbejdsgruppen skal bidrage til at understøtte de lokale tiltag på
afdelingerne og hospitalerne.
Det anbefales, at der etableres en arbejdsgruppe for en et-årig periode
med henblik på at styrke arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten af
simulatorinstruktørernes kompetencer lokalt og på tværs af regionen.
Samtidig vil arbejdsgruppen have til formål at arbejde med at inspirere og
motivere til netværksdannelse blandt simulatorinstruktører i Region
Midtjylland. Endelig vil arbejdsgruppen skulle bidrage til et fælles
forskningsbaseret afsæt for opsamling og deling af viden inden for faculty
development.
MidtSim deltager med simulationsfaglig ekspertise og varetager
sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen. MidtSim forestår afrapportering
til Styregruppen for MidtSim og Netværksforum for simulation i Region
Midtjylland.

Dette indsatsområde har til formål at give hospitals- og afdelingsledelser
inspiration og redskaber til at organisere simulationsbaseret læring og
træning i Region Midtjylland. Dette gennem en systematisk tilgang til
simulationsbaseret læring, eksempelvis ved på regionalt niveau at opsamle
og formidle viden om eksisterende indsatser og metoder.
Formålet er at øge bevidstheden om simulationsbaseret lærings betydning
for kvalitet i patientbehandlingen og for patientsikkerheden og at bidrage
til at skabe en fælles retning inden for simulationsområdet i Region
Midtjylland.
For at kunne skabe organisatorisk sammenhæng peger resultaterne af
dette udviklings- og forskningsprojekt på, at det er væsentligt, at
beslutningstagere og samarbejdspartnere kan se behovet for
sammenhæng og etablere fremtidige rammer for samarbejdet på tværs,
der vil kunne løfte simulationsområdet.
I denne publikation pointeres ledelsesopbakning til simulationsbaserede
aktiviteter.
Simulationsbaseret træning bør organiseres hensigtsmæssigt regionalt i
forhold til at kunne udnytte ressourcer, sikre koordinering og
sammenhæng mellem de lokale simulations- og læringscentre og den
højtspecialiserede fællesfunktion.
Initiativ 8: Udbrede kendskab til, viden om og erfaring med simulationsbaseret læring og træning på regionalt niveau med henblik på udvælgelse

af specifikke strategiske områder, hvor simulationsbaseret træning er
relevant.

Indsatsområdet har til formål at udvikle og øge forskningsaktiviteten inden
for simulation. Fokus retter sig mod samarbejdspartneres, klinikeres,
professorers, kliniske lektorers og uddannelseskoordinerende overlægers
rolle i forbindelse med etablering og videreudvikling af forskning inden for
simulationsbaseret læring og træning i Region Midtjylland.
Dette for at sikre vækst inden for forskning mellem simulationscentre,
afdelinger og specialer, inklusive etablering af flere forskningssamarbejder
på tværs af Region Midtjylland. Der kan eksempelvis peges på forskning,
der undersøger transfer af tillærte kompetencer fra simulation til klinisk
praksis, og forskning der undersøger, hvorledes simulationsbaserede
kompetencer kan opnås og bibeholdes over tid.
Det anbefales, at der etableres tværregionale forskergrupper, hvori indgår
dels simulationsfaglige eksperter og dels indgår kliniske eksperter inden for
den specifikke kliniske kontekst eller speciale.
Initiativ 9: Etablering af tværregionale forskergrupper.
Initiativ 10: Udvikle og opfordre til fortsat forskning inden for simulationsbaseret læring og træning i Region Midtjylland.

Simulation på Tværs er ikke en ny tankegang inden for simulation, der skal
implementeres. Men erfaringerne fra projektet Simulation på Tværs kalder
på et mere systematisk og struktureret arbejde i fællesskab for at sikre
sammenhæng, koordinering og en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i Region Midtjylland.
De ovenfor beskrevne fire indsatsområder og ti initiativer falder fint i tråd
med strategi og strategiske indsatsområder for den højtspecialiserede
fællesfunktion 2020-2023 besluttet af Styregruppen for MidtSim i 2019, jf.
Bilag 10.
Der skal således ikke opfindes noget helt nyt, men udnyttelse af den viden,
vi har fået etableret i Region Midtjylland på simulationsområdet, skal sikres
for at kunne skabe en fælles retning for anvendelse af simulation og give
inspiration til at udfolde arbejdet inden for de udvalgte fokus- og indsatsområder.

Det foregående kapitel 6 fokuserede på fremadrettede indsatsområder og
initiativer i Region Midtjylland. Disse var baseret på en regional behovsanalyse, international forskning samt perspektiver fra kliniske eksperter og
samarbejdspartnere i regionen. I dette kapitel belyses tematikker og
indsatsområder, som med fordel kan prioriteres i et nationalt perspektiv.

Simulationsbaseret træning i sundhedsvæsenet har været båret af de
seneste års fokus på patientsikkerhed samt enkeltpersoners engagement
og interesse for simulation. Der er i alle videreuddannelsesregioner
etablerede og velfungerende simulationstilbud [1].
Organiseringen på simulationsområdet er dog præget af, at det ikke er
afklaret, hvilket behov der eksisterer for simulationsbaseret træning i
Danmark, og hvordan simulationsbaseret træning skal anvendes i
sundhedsvæsenet.
For at optimere anvendelsen af ressourcer, bør den fortsatte udvikling af
simulationsbaseret træning blive mere struktureret og koordineret,
herunder som en del af et større nationalt samarbejde. Dette vil kunne
medvirke til at udvikle forskningsbaserede, generiske koncepter, som kan
anvendes nationalt, regionalt og lokalt. Et udvidet samarbejde vil kunne
medvirke til etablering af et større grundlag for forskning, som kan danne
baggrund for, hvordan udvikling og implementering af fremtidens
simulationsbaserede træning bedst kan udformes.
Der er behov for en national indsats på det koordinerende og
organisatoriske plan for at sikre prioritering af ressourcer, kvalitet,
videndeling m.m. Målet bør være at forbedre samarbejde om simulation,
strategisk, innovativt, uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Der er etableret simulationsfaciliteter i alle videreuddannelsesregioner,
men den organisatoriske tilknytning er forskellig. Samtidig har der været
en tendens til, at de enkelte hospitaler ønsker at tilvejebringe eller allerede
har tilvejebragt simulationsfaciliteter lokalt. De ydelser, de enkelte

simulationsenheder kan tilbyde, varierer betragteligt. Måske fordi
organiseringen af simulation har været båret af ildsjæle, som har ønsket at
forbedre uddannelsen inden for eget felt og fag, men også fordi der har
været forskellige incitamenter og økonomiske midler til etablering af
faciliteterne.
Simulationsbaseret træning er ressourcekrævende. Ikke kun fordi udstyret
kan være dyrt, men også fordi det er nødvendigt at sikre, at udstyret
benyttes tilstrækkeligt. Mange har erfaret, at det ikke er nok at anskaffe
sig udstyr til simulationsbaseret træning. Udstyret skal også vedligeholdes,
og der skal være personale ansat til at organisere og tilrettelægge den
simulationsbaserede træning. Ligeledes er det nødvendigt at have
uddannede simulatorinstruktører for at kunne udnytte dels udstyret og
faciliteterne optimalt, og dels for at sikre den pædagogiske og didaktiske
kvalitet inden for simulationsbaseret læring og træning.

For at sikre et højt niveau inden for simulation i Danmark kan der med
fordel koordineres og samarbejdes på nationalt plan vedrørende
simulationsbaseret træning. Med henblik på kompetenceudvikling er det
væsentligt at styrke samarbejdet på tværs af landet. En sådan
kompetenceudvikling bør tage afsæt i en behovsanalyse, målrettes
relevante faggrupper og inddrage hospitals- og afdelingsledelser.
Eksempler på nationalt samarbejde, der er initieret og bør styrkes:
▪
▪
▪

En national arbejdsgruppe omkring teknisk simulationsbaseret træning
er etableret under Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse.
Der er dannet et netværk for simulationsbaseret træning i regi af
Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe.
De regionale simulationschefer fra de enkelte regioner har dannet en
erfa-gruppe og mødes flere gange årligt for at styrke samarbejdet
omkring centrenes simulationsbaserede aktiviteter.

Samarbejdet omkring simulationsbaseret forskning mellem regionerne er
initieret og kan med fordel øges og udføres i samarbejde mellem
simulationscentre, klinikere og specialer. Ved at øge det forskningsmæssige samarbejde mellem de regionale simulationscentre vil der også
skabes mulighed for et større volumen og multicenterforskning. Ved at
skabe et nationalt samarbejde er det endvidere muligt at udnytte de
tilgængelige ressourcer på bedst mulig vis.
Etablering af nationale forskergrupper med forbindelse til internationale
forskergrupper bør ligeledes styrkes.

Simulationsbaseret træning er en relevant læringsmetode for træning af
såvel tekniske som ikke-tekniske færdigheder. Der er stor forskel på,
hvordan nye tekniske og ikke-tekniske træningsmodaliteter kan udvikles og
implementeres. For at vurdere, hvad der med fordel kan trænes ved hjælp
af simulation samt få udviklet et forskningsbaseret curriculum, er det
væsentligt at gennemtænke de faglige, pædagogiske, organisatoriske og
forskningsmæssige aspekter.
Teknisk simulation
Der har været konsensus om følgende tre niveauer for simulationsbaseret
træning af tekniske færdigheder på et nationalt niveau: 1) Det skal være
tilgængeligt på alle hospitaler, 2) det skal være tilgængeligt på regionalt
niveau, samt 3) det bør værse tilgængeligt ét til to steder i landet.
Inddelingen i disse tre niveauer er bestemt ud fra, hvor ressourcekrævende
udstyret til simulationsbaseret træning er, hvor hyppig proceduren er i
klinikken, samt hvor farligt en ikke-mestring af proceduren kan være for
patienten. Der er skabt konsensus herom blandt andet på baggrund af
forskningssamarbejdet omkring de nationale behovsanalyser (General
Needs Assessments).
Ikke-teknisk simulation
I bestræbelserne på at øge patientsikkerheden har der de seneste år været
et stort fokus på øget behov for forskningsbaseret teamtræning og træning
af ikke-tekniske færdigheder, såsom klinisk beslutningstagning og
kommunikation. Der er endnu ikke etableret et nationalt samarbejde inden
for ikke-teknisk simulation i Danmark.
Afslutningsvis peges på to konkrete nationale indsatsområder, der anses
som tiltagende væsentlige i fremtiden, og som fordrer et nationalt
samarbejde: Implementering af simulationbaseret træning i den lægelige
videreruddannelse og return on investment (RoI).

Der er en særlig opmærksomhed på simulationsbaseret træning i den
lægelige videreuddannelse, jf. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2019
"Simulationsbaseret træning i den lægelige videreuddannelse" [1] og qua
den pågående revision af speciallægeuddannelsen i regi af Sundhedsstyrelsen.
Målbeskrivelsen for specialer danner baggrund for obligatoriske
uddannelses- og træningsaktiviteter, og simulation indgår i et stigende
antal speciallægeforløb.

Implementering af simulationsbaseret træning i speciallægeuddannelsen
fordrer et fælles arbejde regionalt og nationalt, da de lægelige specialers
målbeskrivelser er gældende for alle uddannelseslæger i hele landet.
Indførelse af simulationsbaseret træning som læringsmetode i relation til
speciallægeuddannelsen bør derfor implementeres nationalt. Samarbejdet
omkring GNA af tekniske færdigheder i forskellige specialer viser, at det er
muligt at etablere et nationalt samarbejde med henblik på at udvælge
læringsmål og praktiske procedurer. Næste trin vil være at udvælge og
implementere dette, således at alle læger gennemgår træning og bliver
godkendt til at foretage en procedure, inden proceduren udføres på en
patient.
Træning af de kognitive færdigheder som beslutningstagning og
differentialdiagnostiske færdigheder via simulation er i mindre grad
implementeret i speciallægeuddannelsen [1].
Etablering af simulationsbaseret træning kan både foregå i forbindelse med
lægers ansættelse på en klinisk afdeling, ved afholdelse og gennemførelse
af obligatoriske kurser eller ved krav om gennemførsel af simulationsbaseret træning forud for behandling af patienter.
Træningen skal foregå, når det er relevant i uddannelsesforløbet og gerne
så vidt muligt umiddelbart før, en given procedure eller behandling skal
appliceres på en patient. Herved sikres, at der ikke går for lang tid mellem
træning af færdighed til brug af den nye færdighed i klinikken. Uddannelsesaktiviteten kan både være at opnå en målbeskrevet kompetence, men
kan også være en del af oplæringen i specifikke færdigheder, som den
kliniske afdeling har et ønske om, at læger i afdelingen skal kunne i
varetagelsen af opgaverne i afdelingen.

Der er evidens for, at teknisk simulation har positiv effekt inden for en lang
række procedurer og specialer. Imidlertid er der sparsom forskning
vedrørende patient outcome og omkostninger forbundet med
simulationsbaseret træning i relation til sparede omkostninger på hospitalsog regionalt niveau [54,55].
I studier fra USA har forskning vist, at træning og test af sundhedsprofessionelle på simulator kan reducere udgifter til reparation af udstyr og
komplikationer som følge af indgreb [56]. Tilmed har man kunnet vise en
positiv økonomisk effekt (return on investment) på en faktor 7:1 forstået
sådan, at en investering i simulator og drift kunne betale sig syv gange i
forhold til de sparede udgifter såsom eksempelvis reducerede udgifter til
behandling af infektioner og sengedage [57].

Hertil kommer, at de fleste utilsigtede hændelser forekommer i relation til
teamwork, samarbejde og kommunikation [58]. Simulation spiller en
afgørende rolle i forhold til at kunne forebygge fejl og øge patientsikkerheden [59–61].
Et nationalt samarbejde i Danmark, der etableres for at afdække det
økonomiske incitament og værdiskabelse relateret til udvalgte simulationsbaserede procedurer, ville være et stort skridt fremad inden for den del af
simulationsbaseret forskning, der mangler at blive belyst i en dansk
kontekst.
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Baggrund
Processen for etableringen af MidtSim - en fællesfunktion for
simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland - blev godkendt
på møde i Strategisk HR Forum den 10. december 2014. MidtSim er
forankret under Koncern HR. Fællesfunktionen skal styrke
organiseringen af simulation og færdighedstræning for alle
sundhedsprofessionelle faggrupper på alle uddannelsesniveauer i
Region Midtjylland. Det omfatter både kompetenceudvikling af
ansatte samt uddannelse af elever og studerende.
Ansvaret for forskningen og forskningens indspil til driften og
udviklingen varetages fra Center for Sundhedsvidenskabelige
Uddannelser, Health, Aarhus Universitet. Dette er generisk beskrevet
i professoraftalen.
På møde i Ledelsesforum for Universitets-Regionssamarbejdet den
11. december 2015 blev den fremtidige organisering af simulation og
færdighedstræning endeligt bekræftet.
Dette kommissorium har til formål at beskrive rammerne for
fællesfunktionens styregruppe med henblik på at styrke målene for
læring, hensigtsmæssig ressourceanvendelse og forskning inden for
simulation og færdighedstræning.

Formål med styregruppen
Styregruppen skal sikre koordinering, sammenhæng, forankring i
klinisk praksis, fremdrift og en stærk faglig udvikling af regionens
samlede aktiviteter indenfor simulation og færdighedstræning.
Herved skal der sikres et underlag for, at læringsmetoderne
simulation og færdighedstræning kan anvendes bedst muligt i
sundhedsuddannelserne
og
hos
de
færdiguddannede

Side 1

sundhedsprofessionelle med henblik på kompetenceudviklingen af nuværende og fremtidige
medarbejdere og ledere.
Styregruppen skal varetage og sikre det fælles koncerntværgående perspektiv.
Afdelingschefen for Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø er overordnet ansvarlig
for koordinationen på regionalt niveau.

Afgrænsning af styregruppens kompetencer
I forhold til samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland fastlægger
Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) de overordnede rammer og drøfter
væsentlige sager vedrørende universitetets og regionens samarbejde om simulation og
færdighedstræning på sundhedsområdet.

Opgaver
Styregruppens opgaver er bl.a.:
• At sikre en afbalancering af opgaver ved at bidrage til en samlet og afvejet prioritering
af ressourcer
• Beslutte strategi for fællesfunktionen, og herunder nærmere beskrive styregruppens
opgaver
• Understøtte arbejdet mod en øget professionalisering af læringsmetoderne simulation
og færdighedstræning, særligt i forhold til organiseringen af området
• Aftale koordination af indsatser på tværs af regionen, herunder fordeling af opgaver og
funktioner, deling af vellykkede lokale initiativer og understøtte at både lokale og fælles
erfaringer, eventuelle initiativer og ny viden udbredes og forankres lokalt
• Have fokus på at man udnytter mulige stordriftsfordele – bl.a. indkøb, udvikling af
fælles uddannelseskoncepter og fælles biblioteksfunktion

Sammensætning (formand og medlemmer)
Styregruppen for fællesfunktionen for simulation og færdighedstræning består af interessenter
i Region Midtjylland samt uddannelsesinstitutioner med relevante samarbejdsaftaler på
uddannelsesområdet med Region Midtjylland.
Styregruppen består af repræsentanter på et relevant strategisk ledelsesniveau,
styregruppen kan træffe de nødvendige beslutninger. Medlemmerne er som følger:

så

Formand:
• Afdelingschefen for Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø fra Koncern HR, Region
Midtjylland
Medlemmer:
• En ledelses repræsentant fra hver hospitalsenhed i Region Midtjylland
• To repræsentanter fra Health, Aarhus Universitet, herunder en fra Institut for Klinisk
Medicin
• Den ledende lektor for Postgraduat Lægelig Kompetenceudvikling ved Center for
Sundhedsvidenskabelig Uddannelser, Aarhus Universitet
• Kontorchefen for Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland
• Kontorchefen for Koncern HR, Sundhedsuddannelser
• En repræsentant fra Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland, kan indgå hvis det
findes relevant i forhold til styregruppens arbejde
Side 2

Forretningsorden
Styregruppen sekretariatsbetjenes af MidtSim, som udarbejder dagsorden og sender ud til
medlemmerne minimum to uge før mødet. Referat udsendes senest 14 dage efter mødet.
Ønsker til dagsordenen skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før mødet.
Styregruppen afholder fire møder årligt og derudover efter behov. Der kan nedsættes
arbejdsgrupper
og
inviteres
gæster,
for
eksempel
repræsentanter
for
andre
uddannelsesinstitutioner.

Side 3

BILAG 2
Kommissorium for Netværksforum

Koncern HR ∙ MidtSim
Træning i Virkeligheden
Palle Juul-Jensens Boulevard 82
8200 Aarhus N
Tlf. 7841 0707

Kommissorium for Netværksforum for simulation i Region
Midtjylland (på baggrund af møde 26. feb. 2018)
Dato 10.04.2018

På møde i Styregruppen for Koncern HR, MidtSim (herefter MidtSim)
blev det d. 30. marts 2016 besluttet, at der nedsættes et
Netværksforum for simulation i Region Midtjylland.
Mål:
Målet med Netværksforum er i samspil med MidtSim,
fællesfunktionen for simulation i Region Midtjylland, at skabe et
forum på det operationelle niveau, der har til opgave at effektuere
Styregruppens beslutninger og fremme den fælles koordinering på
tværs af regionen.
Netværksforum informerer og indstiller til Styregruppen således, at
det tværregionale perspektiv, organisering og koordinering
vedrørende simulation i Region Midtjylland fremmes, og resurser
udnyttes bedst muligt.
Netværksforums opgaver:
Netværksforum understøtter den fælles regionale indsats i forhold til
simulation gennem etablering af netværk, organisering og
samarbejde lokalt og på tværs af enheder i Region Midtjylland.
Netværksforum understøtter strategi og strategiske indsatsområder
for fællesfunktionen, besluttet af Styregruppen for MidtSim oktober
2016. På hospitalsniveau fungerer Netværksforum som et
operationelt bindeled til praksis.
Netværksforum bidrager til at sætte en høj faglig standard for
anvendelse af simulation med et tværregionalt sigte.
Herunder:



Afdækning af simulationsbaserede aktiviteter på enhederne
Identifikation og inddragelse af relevante nøglepersoner i
forhold til konkrete tværregionale områder

Charlotte Paltved
Tlf. 2159 2721
chpalt@rm.dk

Side 1




En øget professionalisering og organisering lokalt
Identifikation af indsatsområder/fokusområder i samarbejde
med MidtSim

Netværksforum bidrager til kvalitetssikring på området gennem:




Øget patientsikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen ved
inddragelse af simulation
Effektivisering af uddannelse, videre- og efteruddannelse for
sundhedsprofessionelle på regionens hospitalsenheder
Videndeling og sparring for at sikre høj faglig og organisatorisk
kvalitet på området
Side 2

Netværksforums sammensætning:
Medlemmerne af Netværksforum udpeges for en periode på 3 år.
Hver hospitalsenhed indstiller to repræsentanter til Netværksforum,
hvoraf den ene repræsentant er på niveau med den
uddannelseskoordinerende overlæge.
Kontorchefen for MidtSim (formand).
Andre relevante aktører med en særlig interesse og indsigt i
simulation kan ad hoc inviteres efter behov.
Forretningsorden:
Netværksforum sekretariatsbetjenes af MidtSim, der udsender
dagsorden til medlemmerne senest 14 dage før mødet. Ønsker til
dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før
mødet. Referat frigives til kommentering senest 14 dage efter mødet.
Eventuelle kommentarer indarbejdes i referatet, hvorefter referatet
betragtes som godkendt.
Netværksforum holder møde to-fire gange årligt.

BILAG 3
Oversigt over intern organisering af simulationsområdet fordelt på hospitalsenhed
(Status oplyst af Netværksforum november 2020)

Aarhus
Universitetshospital (AUH)
Hvilke aktører varetager planlægning
og udvikling af de
simulationsbaserede træningsaktiviteter på hospitalsenheden (titel, arbejdsopgaver, placering i organisationen)?

Løsningen af de opgaver, der knytter sig til
brugen af simulation,
er organiseret på afdelingsniveau centreret omkring specialer
med tradition for brug
af simulation (anæstesi, pædiatri, gynækologi og obstetrik og
akutmedicin). Der er
etableret samarbejde
omkring træning i de
akutte kald på tværs
af AUH med en primær forankring i
Akutafdelingen.
HLR er forankret i
Hjertestops-komiteen,
som varetager alle
faglige aspekter, mens
Akutafdelingen varetager den daglige drift

Hospitalsenhed Midt
(HEM)
Afdelingslæger, overlæger, sygeplejesker
udvikler/planlægger
og udfører
AMT/Traume samt
hjertestoptræning.
Sygeplejesker/administrativ medarbejder
udvikler/planlægger
og udfører aktiviteter i
læringscenter: Læring
Center Midt (LCM).
LCM på HEM blev
etableret i 2010. LCM
afvikler ca. 200 kursusdage om året for
alle faggrupper, herunder bl.a. jordemødre, anæstesilæger
og -sygelejersker,
samt alle nyansatte.
Desuden afvikles særlige tilrettelagt forløb

Hospitalsenheden
Vest (HEV)

Regionshospitalet
Randers (RHR)

Regionshospitalet
Horsens (RHH)

HEV har oprettet en
ny simulationsenhed
(NIDO), og der er medio 2020 ansat en simulationskoordinator i
enheden. Koordinatoren får ansvaret for
daglig drift af lokaler,
udstyr, samt sparring
til simulationstræning,
gennemførelser, undervisning m.m.

Læringscentret på
RHR drives af en daglig koordinator under
ledelse af chefen for
Uddannelse og Forskningssekretariatet.
Sekretariatet hører
under Staben RHR.
Der er nedsat en styregruppe for Læringscentret, hvor Afdelingsledelserne er repræsenteret samt uddannelseskoordinerende overlæge. Formand er Bent Windelborg Nielsen, Ledende
overlæge,
Kvinde/barn fællesafdeling.

Planlægning af de simulationsbaserede
træningsaktiviteter
varetages af RHHs simulatorinstruktører på
afdelingsniveau. Deres
baggrund er forskellige sundhedsfaglige
professioner som sygeplejersker, jordemødre og læger. Dertil
kommer bioanalytiker,
der udbyder teknisk
træning. De pågældende instruktører er
ansat i den afdeling,
de underviser i. RHH
har en læge fra anæstesien, der indgår i
avanceret hjertestop
træning samt ABCtræning på sengeafdelingerne.

Uddannelseskoordinerende overlæge i
NIDO uddannelse er
generel sparringspartner og medaktør i forhold til sparring for
gennemførelse i den
lægelige videreuddannelse.
Uddannelseskoordinator i NIDO støtter i
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Ud over simulation i
Læringscenteret bliver
der afholdt simulationsbaseret aktiviteter

af hjertestoporganisationen, inkl. ansvar for
kvalitet, udvikling og
sikring samt daglig
drift af genoplivningskurserne.

for bl.a. medicinstuderende, sygeplejestuderende og social- og
sundhedsassistentelever.
Følgende aktiviteter
finder sted:
 Færdighedstræning med træning
af kliniske færdigheder. Der trænes
på mannequiner
eller attrapper.
 Simulationstræning med træning
af fx kliniske teams med fokus på
faglighed, kommunikation og samarbejde.
 Fordybelse, refleksion og læring studiefaciliteter
med adgang til PC
og internet.
 Undervisning i forflytning med mulighed for at inddrage fx loftlift.
 Undervisning i
både basal- og
avanceret genoplivning.
LCMs formål er at give
studerende, elever og

forhold til planlægning
af opgaver på videreog efteruddannelse af
sygeplejersker m.fl.
NIDO refererer til hospitalsledelsen, da
NIDO er placeret som
afdeling ved staben.
Og chefen for NIDO er
en del af statsledelsen.
Funktioner i HEV, med
opgaver inden for simulation, som ikke er
udtømmende beskrevet, men kendte ud
fra de afdelinger/afsnit, de repræsenterer:
Overlæge i ortopædkirurgi – Tværfaglig
traumeteamtræning
Afdelingslæge i ortopædkirurgi – Tværfaglig traumeteamtræning
2 x jordemødre – Obstetrisk træning
Overlæge anæstesiologi – Formand genoplivningsråd
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lokalt, hvor afdelings
simulatorinstruktører
varetager planlægning.

Simulations- og Innovationscenteret SIC
blev etableret i 2012,
her foregår færdighedstræning, forflytnings- og teamtræning.
SIC indeholder blandt
andet:










Færdighedslaboratorium med tilhørende sengestue
Forflytningsbadeværelse og skyllerum
Lægeligt færdighedstræningslokale til øvelser på
avanceret udstyr
Observationsrum
der giver mulighed
for overvågning af
simulerede situationer
Showroom til innovationsarbejde og
fælles undervisning
Et bredt udvalg af
træningsrobotter
og fantomtræning

Der tegner sig to tendenser:
1) Mere in situ træning, da det tilgodeser

medarbejdere i Hospitalsenhed Midt de
bedste rammer for at
træne virkelighedsnære situationer,
praktiske færdigheder
og læring i forhold til
patientforløb i Hospitalsenhed Midt. Centret samler og forbedrer mulighederne og
faciliteterne for træning og kompetenceudvikling både monoog tværfagligt. Det
kan skabe yderligere
fokus på patientsikkerhed, øge den kliniske kvalitet og minimere fejl i patientforløb.
Centerets drift varetages af HR Uddannelse,
under Administrationen på Hospitalsenhed
Midt.

Overlæge anæstesiologi – Tværfaglig traumeteamtræning
Overlæger i øre-næsehals – TECH SIM for
specialet
Overlæger, læger og
sygeplejersker i
AKUTAFD – Intern
træning og tværfaglig
Overlæger, læger og
sygeplejersker i anæstesiologi – Intern og
tværfaglig, MAT + HLR
uddannelser
Sygeplejersker i neurologi – Primært intern
træning
Overlæger, læger og
sygeplejersker i medicinske afdelinger Indtil nu primært intern træning.
Yderligere er der flere
afdelinger, som gennemfører intern træning, uden at indhold,
omfang mv. kendes.
Heri er der bl.a. nogle
UKYL'er, der varetager
disse opgaver.
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træning i vante omgivelser og mulighed for
at spotte uhensigtsmæssige arbejdsgange. SiC udlåner
fantomer mm.

2) Flere kliniske kørekort, da det giver mulighed for at komme
omkring relevant færdighedstræning relateret til eget speciale,
samt afslutte med en
simulation, hvor ens
færdigheder testes.
SiC ledes af spl. Charlotte Hansen og bemandes i øvrigt af spl.
Jeanne Rømer Gabriel.

Hvordan varetages
koordinering af simulationsbaserede
træningsaktiviteter,
der går på tværs af
hospitalsenhedens
forskellige afdelinger?

Koordination af simulationsbaserede aktiviteter på tværs af afdelinger sker mellem de
enkelte afdelinger,
hvor de ansvarlige for
gennemførelsen af simulationstræningen
aftaler omfang og
rammer med de involverede ledelser. Der
er ingen overordnet
koordination, styring
eller kvalitetsmonitorering af de gennemførte aktiviteter på simulationsområdet.
Fra foråret 2020 har
Basiskompetenceudvikling af personale til
pleje og behandling af
Covid-19 været koordineret af Lægelig Videreuddannelse og
Grunduddannelse i
samarbejde med den
del af Koncern HR
MidtSim, der er simulationsenhed for AUH
og forankret i en
gruppe af fagligt undervisningsansvarlige.

Der er nedsat flere
udvalg, herunder Udvalg for Hjertestop
samt Udvalg for Simulation, desuden et
tværfagligt traumeudvalg.

Indtil nu sker det både
imellem afdelingerne
selvstændigt, men er
så småt begyndt med
støtte fra simulationskoordinatoren.
Simulationsarbejdsgruppen har været lidt
på banen, men mødeaktiviteten gør det
ikke anvendeligt som
koordineringsforum.
Genoplivningsrådet –
HLR-organisationen.
Traumerådet – Tværfaglig traumeteamtræning.

En uddannelseskoordinerende overlæge har
til opgave at sikre
samarbejde med AUHs
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På det udførende niveau er der etableret
et netværk for simulatorinstruktører samt
andre med opgaver i
Læringscenteret.
Dette netværk ledes
af den daglige koordinator.

For hver tværgående
teamtræning er der
nedsat en tværfaglig
gruppe med repræsentanter fra lægegruppen og plejegruppen fra de involverede
patientafdelinger. Det
betyder, at ved fullscale teamtræning varetages planlægningen
af repræsentanter fra
akutafdelingen og
anæstesiafdeling (medicinsk kald), kirurgisk
afdeling og anæstesiafdelingen (kir. kald)
og ortopædkirurgisk
afdeling og anæstesiafdelingen (traumekald). Deltagere fra
røntgen og scanning,
serviceassistenter og
blodprøver-biokemi inviteres.
Teamtræning på fødegangen planlægges i
et samarbejde mellem
kvindeafdelingen og
anæstesiafdelingen
etc.

kontaktperson på
MidtSim og bl.a. medvirke til udbredelse af
nyt fra MidtSim – kurser mm. Den årlige
kontrakt mellem
MidtSim og AUH indgås af lægefaglig direktør Claus Thomsen.
Hvilke fora på hospitalsenheden beskæftiger sig – enten udelukkende eller som en del af
porteføljen - med
planlægning, koordinering og udvikling af de simulationsbaserede træningsaktiviteter
(navn på udvalg el.
lign., deltagerkreds,
opgaveportefølje /
kommissorium)?

Der er på AUH nedsat et ”Strategisk
Råd for Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling”
(http://auh.intranet.rm.dk/omauh/rad-udvalg-ognetvark/rad-nedsataf-hospitalsledelsen/strategisk-radfor-laring-uddannelse-og-kompetenceudvikling).
Det vil på sigt være
muligt og hensigtsmæssigt at etablere
et tværprofessionelt
”Udvalg eller Forum
for brug af simulation
på AUH” under Rådet. Rådet har udtrykt ønske om og
anbefalet Hospitalsledelsen at prioritere
og understøtte bru-

HEM har i 2019 etableret "Udvalget for simulation, Hospitalsenhed Midt". Udvalgets formål er at
styrke patientsikkerheden og den faglige
kvalitet gennem brug
af simulation til kompetenceudvikling i
alle faggrupper og på
alle uddannelsesniveauer.
Udvalget for Simulation har følgende
målsætninger:
 At udarbejde en
Strategi for simulation på HE Midt,
der præsenteres
for Hospitalsledelsen i 2020.
 At simulation som
læringsmetode giver mening og
skaber motivation
hos ledere og

HEV har etableret en
simulationsarbejdsgruppe af aktive simulatorinstruktører, hvor
alle afdelinger, der har
ønsket det, er repræsenteret. I arbejdsgruppen foregår erfaringsudveksling, information om byggeri
samt status og overblik over scenarier,
aktiviteter, udstyr og
lokaler, som benyttes
til træning. Gruppen
mødes to gange årligt.
Samtidig indgår simulation også aktuelt i
forskellige udvalg på
HEV, som arbejder
med forberedelse af
flytningen til Gødstrup.
Der er nedsat et nyt
simulationsudvalg
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Der arbejdes på at
etablere et uddannelsesudvalg på RHR,
som blandt andet vil
skulle arbejde med simulation.

Vi har et tværfagligt
simulationsudvalg på
RHH, som består af op
til to repræsentanter
fra hver klinisk afdeling, én repræsentant
fra Blodprøver og Biokemi, koordinator for
Simulations- og Innovationscenter, forskningschef, kontaktperson fra MidtSim samt
uddannelseskoordinerende overlæge
(UKO). Udvalget mødes 2 gange årligt og
ledes af UKO.
På grund af samarbejde med VIA eksisterer et sideløbende
udvalg bestående af
oversygeplejerske på
medicinsk afdeling,
fire uddannelsesansvarlige sygeplejersker og koordinatoren

gen af simulationsbaseret træning bl.a.
ved at styrke den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af området.
De COVID-19 relaterede simulationsbaserede aktiviteter kræver fortsat mange ressourcer, og det har
blandt andet medført,
at arbejdet med den
videre organisationsopbygning på simulationsområdet er
udskudt.







medarbejdere til
udvikling af kompetencer.
At der er tydeligt
samarbejde og videndeling omkring simulation
på tværs af afdelinger/centre.
At simulation bidrager til udvikling af attraktive
uddannelsesmiljøer bl.a. med
henblik på rekruttering og trivsel.
At udvalget er en
rådgivningsressource for hospitalsledelsen og afdelings-/centerledelserne.

med ledelsesrepræsentanter for både afdelinger og hospitalsledelsen, og hvor den
uddannelseskoordinerende overlæge og simulationskoordinator
også deltager. Det første møde i udvalget er
indkaldt inden udgangen af 2020. Ansvarsområderne vil være
retning, økonomi og
prioritering af simulationsområdet på HEV.

Udvalget har en hospitalsledelsesrepræsentant som formand
og afholder møde trefire gange årligt.
Uddannelsesudvalget
er optaget af at
tænke tværprofessionelt ved tilrettelæggelsen af de simulationsbaserede aktiviteter. Der er fokus på
at få indsatsområder
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for simulations- og innovationscentret. Udvalget fokuserer særligt på simulationstræning og generel kompetenceudvikling af
sygeplejestuderende
og SoSu-elever.

skrevet ind i hospitalets overordnede uddannelsesstrategi.
Samtidig har de fokus
på at sikre det rette
antal instruktører
med de rette kompetencer. Endelig arbejdes der med at sikre
ledelsesforankring, så
instruktørerne får lejlighed til løbende at
anvende og udvikle
deres simulationskompetencer.
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Hvordan er simulationsområdet forankret ledelsesmæssigt på hospitalsenheden (i forhold til
hospitalsledelse, afdelingsledelser,
stabsledelse)?

Simulationsområdet er
i sig selv ikke per se
forankret organisatorisk ift. hospitalsledelsen eller institutionaliseret på AUH. I Akutafdelingen er simulationsbaseret træning
forankret i et tværprofessionelt Uddannelsesteam, der sikrer
systematisk brug af
redskabet. På langt de
fleste afdelinger er
brugen af simulation
afhængig af ”ildsjælenes” engagement og
den enkelte afdelingsledelses prioritering af
området.

Se ovenstående beskrivelse af Udvalget
for Simulation med
ledelsesrepræsentanter.

Se ovenstående beskrivelse af det nye simulationsudvalg med
ledelsesrepræsentanter.

Via styregruppen,
hvor afdelingsledelserne er repræsenteret.

Som det er nu, er simulationsområdet ledelsesforankret gennem henholdsvis UKO,
som refererer direkte
til lægefaglig direktør
og medicinsk oversygeplejerske, der refererer til HL.
Vi arbejder ihærdigt
på at nedsætte et
strategisk uddannelsesråd med HL ved
bordenden.
For at sikre repræsentation af alle faggrupper er UKO i gang
med et feltstudie, som
dels søger at afdække,
hvilke faggrupper der
er sammenbundet og
kan se sig selv repræsenteret af anden
gruppe ind i rådet.
Kommissoriet for det
strategisk uddannelsesråd er endnu ikke
på plads.

AUH har en ambition
om at understøtte og
professionalisere brugen af dels organisatorisk simulation og
dels af simulation til
individ- og teambaseret træning og kompetenceudvikling på
tværs af professioner
og til grund-, videreog efteruddannelsen.
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BILAG 4 - Spørgeskema
Kære Simulatorinstruktør
Du modtager dette spørgeskema som en del af Koncern HR, MidtSims afdækning af simulationsbaserede aktiviteter i Region Midtjylland.
Arbejdet foregår i samarbejde med dit hospital.
Formål:
At afdække og få overblik over hvilke simulationsbaserede aktiviteter, der foregår på Region Midtjyllands hospitalesenheder - herunder hvor ofte,
niveau, tidsforbrug, organisering mv.
Forventet tidsforbrug ca. 15 min.
Demografiske data

Alder

Køn
Kvinde
Mand

Profession
Sygeplejerske
Jordemoder
Læge

Profession - fortsat
KBU
Intro stilling
Hoveduddannelse
Afdelingslæge
Overlæge

Profession - fortsat
Anæstesisygeplejerske
Intensivsygeplejerske
Akutsygeplejerske
Andet

Hvornår har du afsluttet din primære sundhedsfaglige uddannelse?

Hospitalsenhed
HEH
HEV
AUH
RRA
HEM

Hvor arbejder du?
Akutafdelingen
Anæstesiafdelingen
Pædiatrisk afdeling
Obstetrisk afdeling
Andet sted

2

Angiv venligst hvilket afsnit du er ansat på
Kvindesygdomme og Fødsler
Børneafdelingen
Akutafdelingen
OP/Int Øst Perioperativ enhed Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
OP/Int Øst Perioperativ enhed Kvindesygdomme og Fødsler
OP/Int Øst Intensiv
OP/Int Nord NIA, Neurointensivt afsnit
OP/Int Nord HO-operationsgang
OP/Int Nord E-operationsgang, NBG
OP/Int Nord E-operationsgang, THG
OP/Int Nord NK-operationsgang
OP/Int Syd ITA
OP/Int Syd OVITA
OP/Int Syd Smerteteamet
OP/Int Syd Urinvejskirurgisk operationsafsnit
OP/Int Syd Øvre Mave- og Tarmkirurgisk operationsafsnit
OP/Int Syd Nedre Mave- og Tarmkirurgisk operationsafsnit
OP/Int Syd Plastik- og Brystkirurgisk operationsafsnit
Dagkirurgisk afdeling

Hvor længe har du arbejdet på nuværende afdeling/afsnit?
(Hele år)

Har du ledelsesansvar
Ja
Nej
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Hvilken type ledelsesansvar har du?
Personaleledelse
Funktionsledelse
Uddannelsesledelse
Afsnitsledelse
Andet

Simulationsfaglige data

Hvad er din simulationsfaglige baggrund?
Basis Simulatorinstruktør
Avanceret Simulatorinstruktør
Andet

Ingen

Hvor er du uddannet simulatorinstruktør ?
SkejSim
MidtSim
DIMS/CAMES
Andet

Hvornår er du uddannet simulatorinstruktør?
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Hvorfor blev du uddannet simulatorinstruktør?
Min leder sendte mig afsted på kurset
Jeg synes, det lød interresant
Det ser godt ud på mit CV
Det var gratis
Andet

Er du aktiv som simulatorinstruktør?
Ja
Nej

Hvorfor er du ikke aktiv som instruktør?

Ved din nærmeste leder, at du er simulatorinstruktør?
Ja
Nej
Ved ikke

Er dine kompetencer som simulatorinstruktør efterspurgt?
Ja
Nej

Hvilke faggrupper arbejder du sammen med i forhold til simulation?
Læge
Studerende og elever
Jordemoder
Sygeplejerske
Andet
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textValue
Jordemoderstuderende
SOSU-elever
Andre

Medicinstuderende
Sygeplejestuderende
Fysioterapeutstuderende
Redderelever
Ergoterapeutstuderende

Ved du, hvem der er instruktører på din egen afdeling og/eller andre
afdelinger på AUH?
Ja på egen afdeling
Ja både på egen afdeling og de nærmeste afdelinger
Ja på hele hospitalsenheden
Nej

Ved du, hvem der er instruktører på din egen afdeling og/eller andre
afdelinger på HEH?
Ja på egen afdeling
Ja både på egen afdeling og de nærmeste afdelinger
Ja på hele hospitalsenheden
Nej

Ved du, hvem der er instruktører på din egen afdeling og/eller andre
afdelinger på HEV?
Ja på egen afdeling
Ja både på egen afdeling og de nærmeste afdelinger
Ja på hele hospitalsenheden
Nej
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Ved du, hvem der er instruktører på din egen afdeling og/eller andre
afdelinger på HEM?
Ja på egen afdeling
Ja både på egen afdeling og de nærmeste afdelinger
Ja på hele hospitalsenheden
Nej

Ved du, hvem der er instruktører på din egen afdeling og/eller andre
afdelinger på RRA?
Ja på egen afdeling
Ja både på egen afdeling og de nærmeste afdelinger
Ja på hele hospitalsenheden
Nej
I de følgende spørgsmål skelnes der mellem teknisk simulation (færdighedstræning), ikke-teknisk simulation (teamtræning) og HLR-træning

Faciliterer du simulation som ikke-teknisk simulation (teamtræning)
Ja
Nej

Faciliterer du ikke-teknisk simulation (teamtræning) på andet
afsnit/afdeling/center? Hvor?
Ja

Nej

Cirka hvor mange ikke-teknisk simulationer (teamtræning) afvikler du
årligt? (gælder både på egen og andre afdelinger)

Ikke-teknisk simulation (teamtræning) - hvad tilbydes lokalt hos jer?
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Er ikke-teknisk simulation (teamtræning) skemalagt?
Ja
Nej
Ved ikke

Er det obligatorisk at deltage i ikke-teknisk simulation (teamtræning)?
Ja
Nej
Ved ikke

Hvorfra stammer de scenarier, I bruger til ikke-teknisk simulation
(teamtræning)?

Er scenarierne afstemt med seneste kliniske retningslinjer?
Ja
Nej
Ved ikke

Hvor mange gange anvendes det enkelte scenarie?

Er scenarierne monofaglige eller tværfaglige?
Monofaglige
Tværfaglige
Både mono og tværfaglige

Faciliterer du teknisk simulation (færdighedstræning)
Ja
Nej
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Faciliterer du teknisk simulation (færdighedstræning) på andet
afsnit/afdeling/center? Hvor?
Ja

Nej

Cirka hvor mange tekniske simulationer (færdighedstræninger) afvikler du
årligt? (gælder både på egen og andre afdelinger)

Teknisk simulation (færdighedstræning) - hvad tilbydes lokalt hos jer?

Er teknisk simulation (færdighedstræning) skemalagt?
Ja
Nej
Ved ikke

Er det obligatorisk at deltage i teknisk simulation (færdighedstræning)?
Ja
Nej
Ved ikke

Faciliterer du simulation i forbindelse med HLR?
Ja
Nej

Faciliterer du simulation i forbindelse med HLR på andet
afsnit/afdeling/center? Hvor?
Ja
Nej
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Cirka hvor mange simulationer i forbindelse med HLR afvikler du årligt?
(gælder både på egen og andre afdelinger)

Bruger afdelingen eget udstyr til afvikling af simulation?
Ja
Nej
Ved ikke

Hvilket udstyr har afdelingen til brug for simulation?
(Det er her muligt at kopiere en tekst ind fra f.eks. word)

Låner/lejer afdelingen udstyr til simulation?
Ja
Nej

Hvilket udstyr låner/lejer afdelingen til simulation?

Hvor låner/lejer afdelingen udstyr til simulation?

Kender du funktionerne af jeres udstyr, og kan du betjene det?
Ja
Nej
Delvist
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Mangler afdelingen noget udstyr for at kunne varetage simulation
fremadrettet?
Ja
Nej

Hvilket udstyr mangler afdelingen for at kunne varetage simulation
fremadrettet?

Anvender I figuranter i simulationerne?
Ja
Nej
Vi agerer selv figuranter ved behov

Anvender I simulatoroperatører i simulationerne?
Ja
Nej

Mange tak for din hjælp.

<img src="http://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/midtsim/forside/header.png">

Du kan lukke spørgeskemaet ved at lukke browservinduet eller klikke på Afslut.
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BILAG 5
Bortfaldsanalyse
I bortfaldsanalysen blev der foretaget Chi^2 tests, der undersøger, om de to
grupper er stokastisk uafhængige inden for den enkelte parameter.
I alle tilfælde, herunder med henblik på køn, profession, hospitalsenhed og
afdeling, var p-værdien > 5 %. Af den grund samt grundet gruppernes størrelse
(N) vurderes det, at gruppen, som ikke svarede på spørgeskemaet, ikke adskiller
sig betydeligt fra de, der svarede på spørgeskemaet, på de observerede
parametre1.
Køn
Kvinder
Mænd
Profession
Læger
Jordemødre
Sygeplejersker
Hospitalsenhed
RHR
HEV
HEM
RHH
AUH
Afdeling
Obstetrisk
Pædiatri
Anæstesi
Akut
0

20

40

60

80

100

120

Antal personer

Inkluderet (N=146)

Ekskluderet (N=150)

Note: Der var ikke en statistisk signifikant forskel på respondenters og ikke-respondenters fordeling på
hhv. køn (Chi2, p=0,72), profession (Chi2, p=0,47), hospitalsenhed (Chi2, p=0,08) og afdeling (Chi2,
p=0,13).
Figur X
Bortfaldsanalyse, der sammenligner personer, som henholdsvis opfylder og ikke opfylder
inklusionskriterierne.
1

Det var ikke muligt at undersøge andre parametre, da oplysninger herom ikke kunne indhentes.

BILAG 6
Respondenternes demografiske karakteristika

Demografiske karakteristika (N = 146).
Antal (N)
Køn
Kvinde
Mand
Alder
30-40 år
40-50 år
50-60 år
60-70 år
Profession
Sygeplejerske
Jordemoder
Læge
Hospitalsenhed
AUH
RHH
HEM
HEV
RHR
Afdeling*
FAM (Akut)
Anæstesi
Pædiatrisk
Obstetrisk

Procent (%)

107
39

73,3 %
26,7 %

36
58
38
14

24,7 %
39,7 %
26,0 %
9,6 %

70
11
65

48,0 %
7,5 %
44,6 %

50
14
37
34
11

34,2 %
9,6 %
25,3 %
23,3 %
7,5 %

22
71
21
22

13,4
52,4
14,6
19,5

%
%
%
%

*Note: HLR indgår ikke som afdeling, da det er et særskilt område, der går på tværs af afdelinger.

BILAG 7 - Interviewguide



Information til informanter
Formål:
At afdække og få overblik over hvilke simulations aktiviteter, der foregår på Region Midtjyllands
hospitalesenheder - herunder hvor ofte, niveau, tidsforbrug, organisering mv
Dine svar kan, i anonymiseret form, blive anvendt til forskningsaktivitet udgående fra MidtSim.

Målgruppe:
Simulatorinstruktører på samtlige hospitaler i Region Midtjylland, der faciliterer simulation mindst én
gang/år.

Udvælgelsesform af informanter:
De uddannelseskoordinerende overlæger udpeger ansvarlige nøglepersoner indenfor alle områder.
Via doodle fremsender vi X antal mulige datoer til de nøglepersoner der er udvalgt. Herefter er
Koncern HR -MidtSim ansvarlig for at give tilbagemelding vedrørende tid og sted for møde via mail.
Tidsforbruget er ca. 1 ½ time per interview.



HUSK:

Fotografer og nedskriv hvilket udstyr der anvendes
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BILAG 8
Beskrivelse af interviewundersøgelse

Respondenter

Alle interviews blev foretaget som semistrukturerede interviews, dvs. at der inden
interviews blev udarbejdet en interviewguide. Der blev foretaget både individuelle
interviews og fokusgruppeinterviews.
Alle respondenter betegnes i projektet som nøglepersoner og havde særlige funktioner
i forhold til simulation på deres respektive hospitalsenhed.
Respondenterne var læger, sygeplejersker eller jordemødre. Yderligere kunne
respondenterne være ansat som hhv. overlæge, uddannelseskoordinerende overlæge,
læge i hoveduddannelse, klinisk ansvarlig (læge eller sygeplejerske), afdelingslæge
eller -sygeplejerske eller uddannelsesansvarlig (læge, sygeplejerske eller
jordemoder).

Databehandling

Alle interviews blev transskriberet, kodet og analyseret i Nvivo 11.
Transskribering og databehandlingen medvirkede til en tematisering, der blev opdelt i
tre forskellige temaer. Disse temaer var gennemgående i alle interviews og bestod af
hhv.:
1) Afvikling af simulation inden for fokusområderne
2) Obligatorisk eller ikke-obligatorisk træning
3) Ledelsesopbakning

Antal af interviews fordelt på fokusområder og specialer
Hospitalsenhed

Anæstesi

Obstetrik

Pædiatri

FAM

HLR

Aarhus
Universitetshospital

3

1

1

2

1

Regionshospitalet
Randers

1

2

1

1

1

Regionshospitalet
Horsens

1

1

0

1

1

Hospitalsenhed
Midt*

2

1

1

1

2

Hospitalsenheden
Vest*

1

1

1

1

1

*Note:
Regionshospitalet Midt: Ét interview dækker over både Anæstesi og HLR.
Regionshospitalet Herning: Ét interview dækker over både Anæstesi og HLR.

BILAG 9
General Needs Assessments (GNA) inden for hhv. kardiologi, radiologi og ortopædkirurgi

Oversigt over prioriterede lister, der bør indgå i curriculum for nyuddannede speciallæger
inden for hhv. kardiologi, radiologi og ortopædkirurgi.
Endelig prioriteret liste, som bør indgå i et simulationsbaseret curriculum i
kardiologi i Danmark(45)
1
Advanced Heart Lung Resuscitation
2
Transesophageal echocardiography
3
Ultrasound guided pleurocentesis
4
Coronary angiography
5
Pericardiocentesis
6
Test and troubleshooting of PM and ICD
7
Transcutaneous pacing
8
Transthoracic echocardiography
9
Implantation of a temporary pacemaker
10
Lumbar puncture
11
Central venous catheter
12
Permanent pacemaker
13
Right heart catheterization

Endelig prioriteret liste, som bør indgå i et simulationsbaseret curriculum i
radiologi i Danmark(46)
1
Ultrasound-guided biopsy and fine-needle aspiration biopsy (FNA)
2
Ultrasound-guided needle puncture and catheter drainage, e.g.
pleural fluid, ascites, abscess (One Step/Seldinger technique)
3
Basic abdominal ultrasound
4
Interventional ultrasound in kidneys (renal biopsy and
nephrostomy)
5
Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST)
6
Image reconstruction on the workstation (angiography, bones,
volume determination, 3D-imaging)
7
Breast ultrasound including ultrasound-guided breast intervention
(fine-needle biopsy and puncture)
8
Vascular ultrasound (e.g. aorta, DVT) including Doppler
9
CT-guided biopsy and drainage
10
Ultrasound of the scrotum
11
Basic vascular intervention including angiography
12
Contrast-enhanced ultrasound (CEUS)
13
Ultrasound fusion (MRI, CT and PET)

Endelig prioriteret liste, som bør indgå i et simulationsbaseret curriculum i
ortopædkirurgi i Danmark(43)
1
Digital rectal examination (DRE)
2
Cystoscopy
3
Intravenous catheter insertion
4
Insertion of urethral and suprapubic catheter
5
Placement of ureteral stent (JJ catheter) including replacement and
removal
6
Transrectal ultrasound (TRUS)-guided biopsy of the prostate
7
Basic laparoscopy (ports, suture, diagnostics, assistance)
8
Basic gynecological examination
9
Basic open urological surgery including laparotomy, bleeding,
abscess, trauma and open bladder stone removal
10
Advanced open urological surgery including nephrectomy,
nephroureterectomy, partial nephrectomy, prostatectomy,
cystectomy, Anderson Hynes, adrenalectomy, staging, ureter
lesion, neoimplantation of the ureter, Fournier gangrene, vacuumassisted closure (VAC)
11
Transurethral resection of the bladder (TURB), cystoscopy with
biopsy, use of Hexvix and narrow band imaging (NBI)
12
Advanced laparoscopy including nephrectomy, nephroureterectomy,
partial nephrectomy, cystectomy, Anderson Hynes and staging
13
Ureteroscopic stone removal and retrograde intrarenal surgery
(RIRS)
14
Chest tube insertion
15
Transurethral resection of the prostate (TURP), transurethral
incision of the prostate (TUIP), photoselective vaporization of the
prostate (PVP)
16
Basic scrotal surgery including orchiectomy, hydrocelectomy,
spermatocelectomy, vasectomy, testicular torsion treatment, testis
biopsy and abscess incision
17
Central venous catheter insertion
18
Robotic surgery of the kidneys, renal pelvis, adrenal glands,
retroperitoneum, ureter, bladder, retentio testis and prostate
19
Various endoscopic bladder procedures, including bladder stone
removal, incision of ureterocele and drainage of bladder tamponade
20
Ureteronephroscopy and diagnostics including biopsy/laser
treatment
21
Basic ultrasound of the kidneys, bladder and scrotum
22
Nasogastric tube placement
23
Handling of arteriovenous (AV) fistulae (construction, remediation
and closure)
24
Diagnosis and treatment of urethra including urethroscopy,
meatotomy, Saches, Otis and urethral stent insertion
25
Ultrasound-guided insertion of nephrostomy catheter
26
Botox injections in bladder
27
Permanent ureteral stent, construction and replacement (memo and
resonance stent)
28
Penile surgery (benign, malignant, trauma, prosthesis)
29
Percutaneous nephrolithiasis (PCNL)
30
Advanced scrotal surgery including orchiopexy, testicular tumor,
varicocelectomy (open and microsurgical), prosthesis, trauma,
sperm retrieval method and refertilization
31
Construction of penile block
32
Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) treatment
33
Ascites puncture
34
Urodynamic studies (indication, performance, troubleshooting,
interpretation)
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Forord
Koncern HR · MidtSim er etableret som højtspecialiseret fællesfunktion i Region Midtjylland
med det formål at bidrage til at styrke patientsikkerheden og bidrage til høj faglig kvalitet i
patientbehandlingen gennem anvendelse af teknisk og ikke-teknisk simulation i træning og
uddannelse af sundhedsprofessionelle i Region Midtjylland.
MidtSim uddanner nuværende og kommende sundhedsprofessionelle gennem træning i
simulation. Herigennem trænes ikke blot specifikke procedurer, men også hvordan man kan
agere og tilegne sig nye kompetencer ved hjælp af simulation i et trygt læringsmiljø uden
risiko for patienterne.
MidtSims strategiske indsatsområder udspringer af MidtSims strategi for 2020-2023 og
udfolder de strategiske mål gennem konkrete operationaliserbare handlinger.

Strategiske indsatsområder 2020-2023
A.
B.
C.
D.

Prioritering og implementering af simulationsbaserede løsninger
Videnforum i Region Midtjylland
Forskning
Fremtidens behov for simulation

For hvert af de fire strategiske indsatsområder er der formuleret strategiske mål og konkrete
handlinger.

A. Prioritering og implementering af simulationsbaserede løsninger
Strategiske mål:
• Vurdere, udvælge og udbrede bæredygtige simulationsbaserede
indsatsområder med henblik på at øge patientsikkerheden.
• Igangsætte en systematisk evaluering af udvalgte simulationsbaserede
indsatsområder, der skal give viden om kliniske, organisatoriske og
økonomiske effekter og danne baggrund for en vurdering og beslutning om
eventuel skalering.
• Arbejde målrettet for at få fremme simulationsbaserede aktiviteter i den
lægelige videreuddannelse.
Handlinger:
•

•
•

Forbedre relevante uddannelsestilbud for simulatorinstruktører og bidrage til
et kvalitetsløft af uddannelsesaktiviteter der anvender teknisk og ikke-teknisk
simulation i Region Midtjylland.
Understøtte fødekæde af simulatorinstruktører og eksperter inden for
simulation på hospitalsenhederne
Understøtte simulationsbaserede aktiviteter in situ og inddrage organisatorisk
læring

•
•
•
•

•
•

Fremme arbejdsbaseret læring og patientsikkerhed gennem ekspertrådgivning
samt udlån og udlejning af udstyr.
Definere relevante parametre for hvornår simulationsbaserede initiativer har
potentiale til at blive gennemført i større skala.
Identificere målgrupper, der er særligt relevante ift. teknisk simulation samt
kvantificere volumen.
Fortsat gennemføre systematisk evaluering af udvalgte tværregionale
simulationsbaserede initiativer samt beskrive et basisniveau for udvalgte
aktiviteter.
Sikre prioritering og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter
forankret i Region Midtjylland inden for simulation.
Bidrage til skabe økonomisk sammenhæng og koordinering inden for indkøb
og vedligeholdelse af simulationsudstyr på tværs af regionen i samarbejde
med Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland,

B. Videnforum i Region Midtjylland
Strategiske mål:
• Understøtte netværk og deling af viden om simulation for at bidrage til
kvalitetssikring af simulationsbaserede aktiviteter.
• Udvikle konkrete værktøjer og metoder til at indføre og udbrede
uddannelsesaktiviteter inden for simulation.
•
Handlinger:
•
•
•
•
•
•
•

Side 2

Skabe overblik og bidrage til videndeling om initiativer vedrørende simulation i
Region Midtjylland.
Rådgive og sparre om forskning, udvikling, implementering og evaluering af
simulationsbaserede aktiviteter.
Understøtte og vedligeholde faglige netværk til deling af viden for
simulatorinstruktører gennem faculty development.
Understøtte og bidrage til udvikling af simulation på Region Midtjyllands
hospitalsenheder gennem Netværksforum og kontaktpersonordning.
Afholde netværksmøder og workshops i Region Midtjylland.
Videreudvikle samarbejdet med de øvrige nationale simulationscentre.
Sikre adgang til international erfaring og viden gennem medlemskab af den
europæiske sammenslutning af simulationscentre NASCE (Network of
Accredited Simulation Centres in Europe), som er etableret under UEMS
(Union Européenne des Médecins Spécialistes).

C. Forskning
Strategiske mål:
• Bedrive og understøtte forskning inden for simulation regionalt, nationalt og
internationalt samt bidrage til at udbrede forskningsresultater.
• Etablere og arbejde for et regionalt, nationalt og internationalt
forskningssamarbejde vedr. simulation.
Handlinger:
•
•
•

•
•
•
•
•

Udvikle og understøtte forskningsprojekter forankret i Region Midtjylland og
Videreuddannelsesregion Nord i samskabelse med de faglige miljøer.
Videreudvikle det nationale forskningssamarbejde inden for simulation.
Gennemføre og publicere behovsanalyse vedrørende teknisk simulation i
relevante medicinske specialer og anbefale en national strategi på baggrund
heraf i samarbejde med de øvrige fire regioner.
Deltage i regionale, nationale og internationale netværk og konferencer for at
præsentere forskningsresultater samt hente og dele viden herom.
På et forskningsbaseret grundlag arbejde for at integrere tekniske og ikketekniske færdigheder i den lægelige videreuddannelse.
Implementere forskningsbaseret viden i forhold til udvikling af simulation på
tværs af faggrupper.
Samarbejde med relevante regionale, nationale og internationale
forskningsmiljøer.
Bidrage til implementering af forskningsbaseret viden om simulation i den
lægelige videreuddannelse

D. Fremtidens behov for simulation
Strategiske mål:
• Undersøge, hvordan simulationsbaserede uddannelsesaktiviteter kan forbedre
patientbehandling og bidrage til det bæredygtige sundhedsvæsen.
• Bidrage til at styrke simulationsbaserede uddannelsesaktiviteter på præ- og
postgraduat niveau i det løbende arbejde mod en fælles og koordineret indsats
med høj faglig standard og forbedret patientsikkerhed.
• Identificere områder og efterspørgsel, hvor innovativ anvendelse af simulation
kan styrke patientsikkerheden.
Handlinger:
•
•
•

Afdække hvor udvalgte simulationsbaserede aktiviteter kan give særlig høj
kvalitet, økonomiske gevinster.
Sikre maksimalt udbytte af træning på simulator gennem anvendelse af 4trinsmodel og fokuseret feedback.
Integrere patientens præmisser og fælles beslutningstagning i udviklingen af
MidtSims uddannelsesaktiviteter.

Side 3

•

•

Side 4

Etablere og arbejde for et nationalt samarbejde vedrørende faculty
development (simulatorinstruktører og undervisere) samt videreudvikle
forsknings- og implementeringssamarbejdet på tværs af regionerne.
Understøtte implementering af forskningsresultater i den kliniske uddannelse
af sundhedsprofessionelle.

Koncern HR ∙ MidtSim
Træning i Virkeligheden
Palle Juul-Jensens Boulevard 82
DK-8200 Aarhus
www.MidtSim.rm.dk

