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Resumé 

Omdrejningspunktet for projektet ”Simulation, Læring og praksis” var etablering af tværfaglige 
simulationsbaserede læringsrum på Glostrup Hospital, hvor medarbejdere og studerende kunne øve og 
træne kompetencer med udgangspunkt i situationer integreret i eller tæt på virkeligheden.  
Projektet tog udgangspunkt i en læringsmodel, hvor deltagerne vekslede mellem at identificere 
læringsbehov i den kliniske praksis, udførte simulationsbaseret træning og vendte tilbage til den kliniske 
praksis. Der var tale om en dynamisk til og fra proces med feedback fra kliniske og pædagogiske 
eksperter. 

Projektet blev afviklet i 2 spor. Spor 1 var rettet mod læger, sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter, hvor fokus overordnet var patientsikkerhed. Simulationstræningen blev afviklet på 
Børneafdelingen og Opvågningen og foregik integreret i den kliniske kontekst på autentiske 
patientstuer. I dette spor blev der afprøvet full-scale simulation, hvor deltagerne tværfagligt øvede 
virkelighedsnære scenarier på fantomer. Læringsmålene var at opøve kompetencer til behandling af en 
kritisk syg patient, og træningen omfattede både specialefaglige -, kommunikative - og 
samarbejdsmæssige kompetencer. I projektperioden deltog i alt 39 læger og 50 
sygeplejersker/assistenter. 
Spor 2 var rettet mod sygeplejestuderende i grundlæggende klinik på Neuromedicinsk afd. N og 
Medicinsk afd. M og havde overordnet fokus på patientperspektivet. I dette spor blev der afprøvet 
interaktive rollespil på et dagsseminar og workshop med mulighed for færdighedstræning. Endvidere 
kombineret undervisning og simulation med brug af simulerede patienter samt mulighed for 
færdighedstræning på fantomer og færdighedstrænere. Træningen foregik i afdelingernes 
konferencelokaler. I projektperioden deltog i alt 34 studerende. 

Projektaktiviteterne blev evalueret på baggrund af feltobservationer, spørgeskemaundersøgelser og 
fokusgruppeinterview. 

Etablering af og træning i simulationsbaserede læringsrum krævede en større investering end traditionel 
skolastisk læring, men resultaterne viste, at metoden gav et stort læringsudbytte. Simulationstræning 
som læringsmetode har været effektiv til at bygge bro mellem teori og praksis og metoden har været 
anvendelig både i præ-og postgraduat uddannelse. Desuden har etableringen af simulationsbaserede 
læringsrum skabt et trygt og anerkendende læringsmiljø i den kliniske kontekst, der kan få afgørende 
betydning i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed. 

Et andet væsentligt resultat ved etableringen af simulationsbaserede læringsrum tæt på virkeligheden 
har været, at det muliggjorde at træningen kunne skræddersys til den enkelte afdeling ud fra 
deltagernes specifikke behov. Dette lokale set up skabte stor motivation for læring. Deltagerne havde 
stort udbytte af at træne sammen med egne kolleger i egen afdeling. Træningen skabte desuden 
mulighed for opbygning af handlekompetencer, som var overførbare til den kliniske virkelighed 
efterfølgende. 
I begge spor var der stor motivation for at få `hands on` og øve kompetencer i læringsrummet, før de 
skulle udføres på virkelige patienter. Simulationstræningen gav mulighed for opfriskning af gamle 
færdigheder, tilegnelse af nye færdigheder, identificering af nye læringsbehov og var medvirkende til 
opbygning af en høj grad af self-efficacy. 

Den tværfaglige simulationstræning har haft effekt i forhold til at skærpe deltagernes fokus på 
patientsikkerhed og har desuden udviklet deltagernes kommunikative og samarbejdsmæssige 
kompetencer. Simulationstræning kan på denne måde blive et bottom up værktøj til at ændre kulturen 
på hospitalet til at blive mere sikkerhedsorienteret og sikre øget patientsikkerhed. 
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”Simulation, Læring og praksis – Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?” 

1.Indledning 

Projektet ”Simulation, læring og praksis” blev afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.8.2008-
31.12.2009. Projektet blev ledet af en klinisk adjunkt ansat i en delestilling mellem Professionshøjskolen 
Metropol, Sygeplejerskeuddannelsen og Udviklingsafdelingen på Glostrup Hospital.  

Projektets omdrejningspunkt var afprøvning af simulationstræning som læringsmetode i hospitalsmiljø. 
Simulation er en træningsmetode, der har til formål at skabe en arbejdssituation, der på væsentlige 
punkter ligner virkeligheden uden at udsætte mennesker for risiko. Simulationstræning giver mulighed 
for træning af faglige og tekniske kompetencer, kommunikation, teamsamarbejde, professionel adfærd 
og klinisk beslutningstagen. 

Simulationstræningen i nærværende projekt havde fokus på 

 Færdighedstræning.  

 træning af sjældne kritiske hændelser.  

 træning af sikker mundtlig kommunikation.1  
Træningen inkluderede anvendelse af ISBAR til strukturering af kommunikationen om patienter 
og brugen af tjek svar, teambesked, briefing, opsummering, afrunding, sikre sætninger og 
closed loop.  

 træning af teamsamarbejde ved hjælp af Crew Ressource Management principper (CRM)2. 
CRM er en systematisk fremgangsmåde til at lære adfærdsmæssige færdigheder, som er 
nødvendige i akutte situationer. Konceptet er adapteret fra luftfarten til det anæstesiologiske 
speciale i 1990`erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.patientsikkerhed.dk 

2
 Gaba, D M et al 2001, Anderson JODee 2005 

CRM Key points 

Kend dine omgivelser 

Vær forudseende og hav en plan 

Indtag lederrolle 

Kommuniker effektivt 

Fordel arbejdsbelastning optimalt 

Allokér opmærksomhed klogt 

Brug alle tilgængelige ressourcer 

Kald hjælp tidligt nok 

Bevar professionel fremtoning 

 
Oversat til dansk fra Gaba, D M et al 
2001, Anderson,JoDee2005 
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I simulationstræningen anvendtes lavteknologisk `full-scale simulation`3 ,hvor deltagerne arbejdede ud 
fra virkelighedsnære scenarier i det autentiske hospitalsmiljø med anvendelse af fantomer. Desuden 
anvendtes færdighedstræning med træning af enkeltstående færdigheder med anvendelse af fantomer 
og færdighedstrænere samt simulerede patienter. (Se bilag 3 for anvendt udstyr i projektet) 
Projektlederen arbejdede tæt sammen med udviklingsafdelingens uddannelsesteam og 
uddannelsesansvarlige nøglepersoner fra 5 kliniske afdelinger på hospitalet; Børneafdeling L. 
Opvågningsafsnittet afdeling Y, Neuromedicinsk afdeling N, Medicinsk afdeling M samt 
Geriatrisk/reumatologisk afdeling R, som efter en omorganisering i de medicinske afsnit blev til 
Reumatologisk RM. 

I den fælles kliniske praksis med udgangspunkt i fælles patientforløb er det interessant at udforske, 
hvilke typer af læringsrum, læringsmiljø og uddannelsestiltag, der skal udvikles med henblik på at sikre 
kvalificerede og motiverede medarbejdere. Herunder, at der skabes mulighed for videndeling og læring 
på tværs af de enkelte faggruppers erfaringer.  
Simulationsmiljøer er både fra uddannelses- og erhvervspolitisk side foreslået som et læringsarena, der 
skal sikre udvikling af faglig kvalitet samt medvirke til at forebygge fejl og utilsigtede hændelser.4 
Simulationstræning anvendes både nationalt og internationalt som læringsmetode i præ- og 
postgraduat uddannelse af læger og sygeplejersker. Forskning har vist, at studerende involveret i aktiv 
læring, som simulation opnår længevarende kompetencer, større selvtillid i færdigheder og øget evne til 
kritisk tænkning og refleksion5. 

I tråd med ovenstående iværksattes projektet ”Simulation, læring og praksis”. Projektets hensigt var at 
iværksætte tværfaglige simulationsbaserede læringsrum i klinikken; forløb, hvor medarbejdere og 
studerende øver og træner kompetencer med udgangspunkt i simulerede situationer integreret i eller 
tæt på virkeligheden. Projektets intension var at gå andre veje i den simulationsbaserede undervisning 
end den traditionelle, hvor man typisk har indkøbt dyrt og avanceret udstyr og placeret undervisningen 
fysisk langt fra praksis. 

I nærværende projekt var intensionen at undersøge, om det var muligt at øve og træne kompetencer ud 
fra simulationer tæt på virkeligheden. Dette er dels begrundet i pædagogiske og teoretiske antagelser 
omkring læring, dels i at opnåelse af langvarige kompetencer kræver kontinuerlig øvelse og træning.  

Projektets læringsforståelse var hovedsageligt inspireret af filosoffen John Dewey, udviklingspsykologen 
Lev Vygotsky og den situerede læringsteori repræsenteret af Jean Lave og Etienne Wenger. Se bilag 1 for 
yderligere uddybning. 

Projektet tog desuden udgangspunkt i en læringsmodel udviklet på Imperial College of London, St. 
Marys Hospital, hvor Roger Kneebone og Debra Nestel arbejder med simulationsbaseret læring i klinisk 
kontekst. Som det fremgår af modellen i figur 1, bliver deltagernes læringsbehov identificeret i den 
kliniske praksis, hvorefter de bevæger sig over til simulationsbaseret træning på hospitalet og i en 
vekselvirkning vender tilbage til den kliniske praksis. Der er tale om en dynamisk til - og - fra proces med 
feedback fra eksperter(kliniske eksperter og kliniske vejledere samt kliniske lektorer og pædagogiske 
eksperter). 

                                                           
3
 Der blev anvendt fantomer, som er kompatible til avanceret computerbaseret software, men som i nærværende 

projekt blev tilkoblet en såkaldt simboks, der kunne vise EKG og puls på et scop. 
4
 Sundhedsministeriet 2005, Rapport om hospitalsplan i RegionH 2007, BEK 2008 

5
 Jeffries, P R 2005 
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Figur 1 Oversat til dansk fra Kneebone, R L, Scott, W, Darzi, A & Horrocks, M: Simulation and clinical practice: 
Strengthening the relationship. Medical Education 2004;38(10), 1095-1102 

Målet var at vejledere og kliniske eksperter udviklede kompetencer vedrørende 
uddannelsesplanlægning af simulationsbaseret undervisning i en klinisk kontekst, herunder 
kompetencer ift. supervision, vejledning og feedback. Desuden var målet, at vejlederne øgede deres 
kompetencer med at integrere teoretisk og klinisk undervisning, og endelig at uddannelsessøgende samt 
fast personale opnåede handlekompetencer i forhold til angivne mål. 

Projektets målgruppe var kliniske vejledere og undervisere indenfor MVU området, 
uddannelsesansvarlige overlæger og assisterende yngre læger inden for speciallægeuddannelsen, 
fastansat personale: læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og endelig 
sygeplejestuderende samt medarbejdere under oplæring og uddannelse. 

Projektet tog udgangspunkt i en projektbeskrivelse udarbejdet af 3 konsulenter fra udviklingsafdelingen 
på Glostrup hospital. Se bilag 2 for yderligere information om organisering og nøglepersoner i projektet. 

 

2. Projektets formål  

Formålet med projektet var at afprøve Kneebones læringsmodel til at styrke båndet mellem den 
læringsmæssige ekspertise og de kliniske eksperter samt at udvikle kvaliteten af det faglige læringsmiljø 
både for studerende og medarbejdere. 

Projektet rettede sig mod to spor. Et spor rettet mod det kliniske personale med omdrejningspunktet 
patientsikkerhed. Et andet spor rettet mod sygeplejestuderende med patientperspektivet som 
omdrejningspunkt. Hensigten med at arbejde i flere spor var at undersøge, hvilke forhold der har 
betydning for læringsværdien, samt at undersøge mulighederne for at generalisere til flere områder. 
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Spor 1. Klinisk personale-simulation og patientsikkerhed 

Læring af utilsigtede hændelser er et centralt element i bestræbelserne på at opnå bedre 
patientsikkerhed. Analyse af utilsigtede hændelser medfører en erfaringsopsamling og viden, der kan 
medføre øget læring hos det involverede personale. 

Hvordan selve læringen skal opnås er imidlertid et sparsomt belyst område, og der er behov for 
udvikling af metoder, som er anvendelige i den daglige klinik. En af problemstillingerne i forhold til 
manglende læring af utilsigtede hændelser er, at læringstiltag ofte iværksættes af klinisk personale, som 
oftest besidder ekspertviden på andre områder end det pædagogisk læringsmæssige. Læringstiltagene 
får derfor ikke altid den ønskede effekt. Udviklingen af et større samarbejde mellem den 
læringsmæssige ekspertise og de øvrige kliniske ekspertroller er derfor et centralt element i 
patientsikkerhedsarbejdet og i udviklingen af faglige læringsmiljøer.  

Anvendelsen af simulation synes særlig velegnet i forbindelse med forebyggelse af alvorlige utilsigtede 
hændelser. Alvorlige utilsigtede hændelser er ikke hyppige, og det er derfor ikke muligt at gentage 
situationen i den kliniske virkelighed. Anvendelsen af simulation giver imidlertid mulighed for at skabe 
en situation, som ligner den, der medvirkede til, at den utilsigtede hændelse kunne foregå. Samtidig er 
der mulighed for at gentage scenarierne igen og igen for at udvikle en stigende læringskurve. Dette 
kendes allerede fra arbejdet omkring hjertestopbehandling, hvor store dele af uddannelsesindsatsen er 
baseret på træning ved hjælp af simulation. En træning der med regelmæssige perioder skal gentages 
for at oppebære de erhvervede kompetencer. 

Ved gennemlæsning af en lang række kerneårsagsanalyser af utilsigtede hændelser på Glostrup Hospital 
udledte projektlederen i samarbejde med udviklingsafdelingens kvalitets - og patientsikkerhedsteam, at 
et fælles problemområde, for en stor del af hændelserne, var kommunikationsfejl. Dette er i 
overensstemmelse med undersøgelser, der viser, at op mod 70 % af alvorlige utilsigtede hændelser i 
sundhedsvæsenet helt eller delvist skyldes kommunikationsproblemer6. 

I et samarbejde mellem projektlederen og de uddannelsesansvarlige nøglepersoner blev læringsbehov i 
de specifikke afsnit identificeret, og læringsforløb blev tilrettelagt ud fra konkrete læringsmål. Fælles for 
de to projektafdelinger var behovet for at tage udgangspunkt i læringsforløb relateret til sjældne kritiske 
hændelser. Simulationstræningen tog derfor udgangspunkt i scenarier, der kredsede om modtagelse af 
det kritisk syge barn med hjertestop og meningitis samt den kritisk syge opvågningspatient med 
respirationsproblemer. I scenarierne indgik desuden træning af elementerne i Sikker Mundtlig 
Kommunikation og CRM principperne. 

Spor 2.Sygeplejestuderende-simulation og patientperspektiv 

Hospitalet har ansvar for at uddanne studerende, således at de opnår praktiske kompetencer under 
deres uddannelse. I denne forbindelse kan simulationsbaseret undervisning anvendes for at øve og 
træne færdigheder med integration af teori og praksis i et trygt læringsmiljø uden risici for patienterne. 
Her kan den læringsmæssige værdi af simulationer øges gennem et tæt samarbejde mellem den 
studerende, den kliniske ekspert/vejleder og en klinisk lektor med pædagogisk ekspertise i en 
vekselvirkning som illustreret i Kneebones læringsmodel. 

Sporet rettede sig mod sygeplejestuderende i 4. modul, hvor temaet var grundlæggende klinisk 
virksomhed. Forløbets læringsmål var, at den studerende erhvervede kompetencer til at anlægge et 
patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering 
af sygepleje. Afprøvningen af læringsmodellen startede med et dagsseminar, hvor de studerende 

                                                           
6
 Dansk selskab for patientsikkerhed 2007  
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trænede i det at være patient ved hjælp af skuespillere. Formålet var, at de studerende på egen krop 
mærkede, hvordan det var at være indlagt, at være bekymret for en diagnose, at få sin 
blufærdighedsgrænse overskredet etc. Formålet med dette var at øge kvaliteten af den senere 
simulation. Efter dagsseminariet gik de studerende tilbage til den kliniske praksis, hvor de under 
supervision af den kliniske vejleder identificerede læringsbehov, som de trænede efterfølgende. 

3. Evalueringsmetoder 

Kontinuerlig evaluering var indskrevet i projektet gennem hele forløbet. Evalueringen har dels været 
formativ7, idet der systematisk blev indsamlet informationer og data med et lærings- og udviklingssigte 
under hele processen. Det var essentielt, som en del af en løbende evaluering og kvalitetsudvikling af 
læringsforløbene at få viden om, hvad virkede? for hvem? under hvilke betingelser? hvad kunne gøres 
anderledes? 
Justeringer skete undervejs i processen på baggrund af deltagernes tilbagemeldinger og ud fra 
projektlederens samt nøglepersonernes observationer og refleksioner. Desuden inspirerede input fra 
konferencer, studiebesøg, kurser samt litteratursøgning til justeringer og kvalificering af 
læringsforløbende undervejs. 

Evalueringen var sideløbende summativ8, idet projektets resultater var i fokus med henblik på 
målopfyldelsesevaluering og som dokumentations- og informationsredskab i forbindelse med formidling 
af projektets resultater. 
Der blev anvendt kvalitative metoder eftersom målet var at udforske de dynamiske processer i 
læringsforløbene samt meningsindholdet, som det blev oplevet af de involverede. 

 Feltobservationer 

Projektlederen deltog i hovedparten af simulationsforløbene som observatør. Der blev skrevet 
observationsnotater under simulationstræningen, og den efterfølgende debriefing blev optaget på 
lydbånd. Derefter blev observationsnotater og det båndede materiale transkriberet, og projektlederen 
udarbejdede en projektrapport ud fra materialet, der blev tilsendt de uddannelsesansvarlige 
nøglepersoner. Rapporterne dannede udgangspunkt for drøftelser i forhold til kvalitetsudvikling og 
justeringer af de efterfølgende simulationsforløb. 

 Spørgeskema 

Alle deltagere i simulationsforløbene fik efter endt træning udleveret et struktureret kvalitativt 
evalueringsskema. Spørgsmålene omhandlede deltagernes oplevelse af deltagelse i træningen, af egen 
læring, samt evaluering af selve læringsforløbet.  

Ad spor 1:Spørgsmålene om egen læring fokuserede udover det specialefaglige på de elementer i 
kommunikation og teamsamarbejde, der blev prioriteret i simulationstræningen. I projektets anden fase 
i Børneafdelingen blev de kvalitative spørgsmål suppleret med kvantitative spørgsmål, hvor deltagerne 
på en Likert skala på 1-5 blev bedt om at vurdere træningens effekt på udvikling af kompetencer 
indenfor kommunikation, teamsamarbejde og specialefaglige kompetencer.  
Deltagerne blev bedt om at sende de udfyldte skemaer til projektlederen efterfølgende. Projektlederen 
sammenskrev besvarelserne og sendte kopi til nøglepersonerne. Svarprocenten var 60 %. 
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Ad spor 2: De studerende besvarede evalueringsskemaer både efter deltagelse i dagseminar/workshop 
samt efter seancer med kombineret undervisning og simulation. Spørgsmålene fokuserede på egen 
læring samt læringsforløbene. Svarprocenten var i dette spor 82 %. 

 Fokusgruppeinterview 

ad spor 1: Projektets nøglepersoner deltog i fokusgruppeinterview i den afsluttende del af 
projektperioden med henblik på at opsamle viden om nøglepersonernes refleksioner over 
projektforløbet og viden om, i hvilket omfang deltagelse i projektet havde bidraget til udvikling af 
kompetencer vedrørende uddannelsesplanlægning af simulationsbaseret undervisning. Desuden var der 
fokus på nøglepersonernes bud på, hvordan projektaktiviteterne kunne videreudvikles i egen afdeling og 
generaliseres til andre specialer på hospitalet. 

ad spor 2: Som afslutning på hvert projektholds klinikperiode deltog de studerende i et 2 timers 
fokusgruppeinterview. Projektlederen var moderator, og der deltog gennemsnitligt 6-8 studerende. De 
studerende havde forinden besvaret spørgeskemaer. Hovedtemaer fra besvarelserne dannede baggrund 
for et semistruktureret gruppeinterview, hvor de studerendes perspektiver gav mulighed for en bredere 
uddybning af erfaringerne fra simulationstræningen. Interviewene var desuden brugbare i forhold til at 
få opsummeret den praktiske gennemførelse af forløbet og til at få sammenholdt erfaringer og 
målsætning. Interviewene blev optaget på lydbånd og transskriberet i en sammenfattende rapport, der 
blev sendt til nøglepersonerne efterfølgende. 

 Dokumentation fra studerendes portfolio 

Portfolio9 kan kort karakteriseres som en systematisk samling af dokumenter, der viser en vifte af de 
studerendes ressourcer, forskellige studiemetoder, konkrete studier og resultater heraf. Den består af 
en præsentationsdel, en læringsdel og en dokumentationsdel. 
Portfolio ses i sygeplejeuddannelsen som et studieredskab, der danner grundlag for refleksion og læring 
i et åbent samarbejde med undervisere i såvel teori og klinik gennem hele studiet. I læringsdelen er 
refleksion det gennemgående og bærende element for læring. Refleksion benyttes i samtlige 
studiemetoder og er bindeled mellem teori og praksis. De studerende blev opfordret til at skriftliggøre 
refleksioner og delagtiggøre projektlederen i udvalgte dele. De studerende udarbejdede fortællinger, 
dagbogsnotater og læringskontrakter, hvor elementer af simulationstræningen indgik. 

4. Projektets forløb spor 1 
Se bilag 3 for uddybning af projektets faser: opstarts-, implementerings- og udviklingsfase. 

4.1 Aktiviteter i Børneafdelingen 

Børneafdeling L er en af landets største børneafdelinger med 62 sengepladser og ca. 200 ansatte. Der 
indlægges hvert år ca. 6000 børn, og der ses ca. 11.000 børn ambulant. Den tværfaglige 
simulationstræning involverede personale fra børneafdelingens akutafsnit 
(Børnemodtagelse/Observationsafsnittet og sengeafsnit L 50), og fra et afsnit for større og ikke 
inficerede børn (L 51) og endelig fra neonatalafsnittet (L 56). 

Børnemodtagelsen og observationsafsnittet modtager børn med medicinske og kirurgiske sygdomme til 
akut og planlagt indlæggelse. Afhængig af barnets tilstand kan børnene enten indlægges på de 
stationære afsnit eller observeres og behandles i observationsafsnittet. Ca. 70 % udskrives direkte fra 
observationsafsnittet til fortsat pleje i hjemmet.  
De to sengeafsnit L 50 og L 51 modtager børn til døgnindlæggelse for lidelser, der kræver kortere eller 
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længerevarende indlæggelse, herunder komplicerede sygdomme som kræver intensiv behandling. 
Afsnittene modtager endvidere syge psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn op til 18 år, børn med 
psykologiske og sociale problemer samt alle børn med sukkersyge fra RegionH samt Bornholm. 
Neonatalafsnittet er en specialafdeling for syge nyfødte med eksempelvis infektioner og sværere 
iltmangel opstået før eller under fødslen. Desuden modtages for tidligt fødte børn fra 28.leveuge med 
fødselsvægt ned til 800 g, samt børn der er færdigbehandlet på Rigshospitalets intensive neonatalklinik. 

Simulationstræningen i børneafdelingen tog udgangspunkt i eksisterende simulationsbaserede 
undervisningsforløb i akut pædiatri samt genoplivning af nyfødte for både læger og sygeplejersker. 
Endvidere hjertestopundervisning kun for læger.  

I projektets første fase blev der fokuseret på uddannelse af nøglepersoner, rollefordeling, at gøre alle 
forløb tværfaglige samt at sikre systematisk evaluering af forløbene. Desuden blev der udarbejdet 
læringsmål for seancerne og udleveringsmateriale til kursisterne. Nøglepersonerne organiserede sig i tre 
tværfaglige teams med en læge og en sygeplejerske i hvert team. Hvert team afholdt simulationstræning 
en gang om måneden af 1½ times varighed med deltagelse af 2 læger og 2 sygeplejersker/social- og 
sundhedsassistenter. (Se bilag 2 for yderligere oplysninger om nøglepersonerne) 

Scenariernes omdrejningspunkt var modtagelse af det kritisk syge barn, sikker mundtlig kommunikation 
og teamsamarbejde. Træningen indledtes med en gennemgang af akutstuen samt udstyr med mulighed 
for kortvarigt at træne procedurer som anlæggelse af intraossøs kanyle og ventilation. 

Scenarierne tog udgangspunkt i særlige udarbejdede cases indenfor identificerede læringsbehov 
eksempelvis modtagelse af barn med meningitis, barn med respirationsproblemer og hjertestop. 
Deltagerne fik indledningsvis en kort orientering om det barn, de skulle modtage og fik flere 
informationer fra facilitator efterhånden som barnets tilstand ændrede sig. Scenariet blev afsluttet efter 
ca. 20 minutter og deltagerne samledes i et konferencelokale til debriefing. 

I henhold til projektets intension om at etablere simulationstræning i den kliniske kontekst så 
virkelighedsnært som muligt, blev undervisningsforløbene afholdt på henholdsvis akutfunktionens 
akutstue og neonatalafdelingens akutstue. Deltagerne fik på denne måde gennem simulationstræningen 
mulighed for at opnå fortrolighed med akutstuens indretning og udstyr. Nursing Baby og Nursing Kid var 
patienter i scenarierne og via en simboks kunne dukkerne monitoreres med EKG og puls, øvrige værdier 
blev formidlet gennem facilitator. 

Simulationstræningen på Neonatalafdelingen indgik som en del af et Neonatalt Resuscitations program 
som blev udviklet i projektperioden. Programmet består af moduler med  

 færdighedstræning i forbindelse med basal genoplivning af det dårligt nyfødte barn (NRP-1). 

 basal og avanceret genoplivning(NRP-2). 

 simulationstræning på neonatalafdelingen(SIM-1). 

 simulationstræning på fødegangen (SIM-2).  

 samt træning i særlige procedurer som navlekateteranlæggelse og anlæggelse af pleuradræn.  

På neonatalafsnittet deltog 2 sygeplejersker, en børnelæge samt en anæstesilæge i hver 
træningsseance. 

I projektets sidste fase ændrede akutfunktionens teams kurs således at de i stedet for korte seancer 
afholdte heldagskurser med både teoretiske oplæg og simulationstræning, som det fremgår af følgende 
oversigt. I projektperioden deltog i alt 39 læger og 38 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter i 
simulationstræning. Se endvidere bilag 4 for en samlet oversigt over projektaktiviteterne i spor 1. 
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Forløb på børneafdelingen 

 

 

 

Fase 1 

 

 

 

 

 

Fase 2 

 

Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertestopsimulationstræning x 
1-2 om måneden 

Varighed: 1½ time 

Deltagere: 2 spl./ass. & 2 læger 

2 facilatorer  

2 scenarier + debriefing efter 
hvert scenarie 

 

 

Modtagelse af det akut syge 
barn x 1-2 om måneden 

Varighed: 1 ½ time 

Deltagere: 2 spl./ass. & 2 læger 

2 facilatorer  

1-2 simulationsseancer 
+debriefing efter hvert scenarie 

Modtagelse af det akut syge 
neonatale barn x 1-2 om måneden 

Varighed: 1½ time 

Deltagere: 2 spl./ass. & 2 læger 

1 facilitator 

1 scenarie + debriefing 

 

Simulationstræning og undervisning en fredag hver måned 

 Varighed 8 timer 

 Deltagere: 4 læger & 4 spl./ass. opdelt i 2 teams 

 4 facilitatorer leder dagen 

 

Program: 

 Teoretisk oplæg om CRM principper og sikker 
mundtlig kommunikation 

 Introduktion til akutstue og udstyr 

 2 full-scale scenarier 

 Undervisnings- og træningsseancer i ABC- og 
hjertestop algoritmer, procedurer ved 
luftvejsobstruktion 

Færdighedstræning 

NRP-1: basal genoplivning af det 
dårligt nyfødte barn 

NRP-2: Basal og avanceret 
genoplivning 

Simulationstræning 

SIM -1: Simulationstræning L56 

SIM- 2 : Simulationstræning 
fødegangen 

Særlige procedurer 

Navlekateteranlægelse, pleuradræn 
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4.2 Aktiviteter på Opvågningen 

Opvågningsafsnittet er en del af Afdeling Y, som har ca. 300 ansatte. Som sine væsentligste opgaver 
bidrager det til, at operationspatienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operations- og 
anæstesiforløb. Desuden at den kritisk syge patient sikres øjeblikkelig behandling og et efterfølgende 
sikkert og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb.  

Opvågningen modtager ca. 6.400 patienter om året og varetager postoperativ observation, stabilisering 
og behandling, herunder væske- og smertebehandling. Der er 23 sygeplejersker ansat i afsnitte, og de 
fleste har været ansat i afsnittet i mange år. 

Nøglepersonerne i simulationstræningen bestod af en sygeplejelærer med ansvar for 
specialuddannelsen for intensivsygeplejersker og med tilknytning til DIMS, en klinisk 
afdelingssygeplejerske med uddannelsesansvar i forhold til afdelingens studerende og faste personale 
samt en overlæge fra anæstesiafdelingen med ansvar for medicinstuderendes uddannelse. 

Sygeplejerskerne i opvågningen arbejder i det daglige meget selvstændigt og monofagligt. Kun ved 
komplikationer tilkaldes anæstesilæger. For at scenarierne skulle være så virkelighedsnære som muligt 
deltog hovedsageligt sygeplejersker i scenarierne, men en anæstesilæge stillede sig til rådighed og 
indgik i scenariet, når han blev tilkaldt i en akut situation. Den samme anæstesilæge deltog i alle 
scenarier og deltog i den efterfølgende debriefing.  

Personalet deltog for 6 år siden, i forbindelse med et efteruddannelsesforløb, på et 1 dagskursus på 
DIMS og var derfor ved projektstart bekendt med simulation som læringsmetode. Før opstart blev der 
afholdt en kort introduktion i afsnittet om simulation og CRM principper ved en ekstern konsulent fra 
Learning Lab, Hvidovre Hospital. Efterfølgende blev medarbejderne introduceret til projektet og CRM 
principperne på en temadag ved projektleder. 

Nøglepersonerne identificerede sammen med personalet læringsbehov indenfor følgende områder: 

 Respirations-og hjertestop 

 Håndtering af voldelige patienter 

 Ventilation af børn 

 Den blødende sectiopatient 

Nøglepersonerne udarbejdede i første omgang cases og læringsmål for simulationstræning af patient 
med respirationsstop og behov for intubation. Simulationstræningen foregik på en opvågningsstue i 
afdelingen med det udstyr, der sædvanlig benyttes til opvågningspatienterne. Træningen blev afviklet 
fra morgenstunden inden afdelingen blev fuldt belagt med opvågningspatienter. 

Fantomet, Nursing Anne, fra Laerdal blev anvendt i træningen og blev tilkoblet en `heartsim´, som kunne 
vise puls og ekg på en monitoreringsskærm. Facilitator gav undervejs informationer om den kliniske 
tilstand og værdier. 

I projektperioden deltog 12 sygeplejersker i simulationstræningen.  

Se bilag 4 for en samlet oversigt over projektaktiviteterne i spor 1 
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Forløb på opvågningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respirationsstop/intubation af opvågningspatient  
 

 2 sygeplejersker & 1 læge på tilkald 
 

 2 timers varighed 
 

  2 scenarier med debriefing efter hvert scenarie 
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5. Resultater spor 1 

Resultaterne præsenteres først for spor 1, som var rettet mod klinisk personale på Børneafdelingen og 
på Opvågningen med patientsikkerhed som fokusområde. Resultaterne præsenteres som en samlet 
tematisering udarbejdet ud fra feltobservationer, spørgeskemaundersøgelser og interview fra begge 
afdelinger. Der er valgt en åben tilgang til analysen af materialet, hvor det har været informanternes 
udsagn, der har været styrende for de meningsdannende kategorier eller temaer, som er identificeret. 

Der blev identificeret følgende temaer: Tæt på virkeligheden, motivation, virkeligsnære scenarier, trygt 
læringsrum, mulighed for ´hands on´ og øget kobling mellem teori og praksis, identificering af 
læringsbehov, læring af fejl, self-efficacy, læring gennem debriefing, forbedret teamsamarbejde, 
forbedret kommunikation, behov for gentagelse og overførbarhed fra læringsrum til virkelighed. 
Temaerne vil blive uddybet i det følgende afsnit. 

5.1.Tværfaglig simulationstræning som læringsmetode spor 1 

5.1.1 Tæt på virkeligheden 

”Det var rart at simulere i vante omgivelser med egne kolleger” 

”Det har især været godt, at vi efterligner virkeligheden så tæt på som muligt–i afdelingen” 

Ved at træne så tæt på virkeligheden som muligt, som det har været tilfældet i nærværende projekt, 
kunne træningen med stor fordel tilrettelægges ud fra afdelingernes specifikke læringsbehov. Der blev 
trænet i den virkelige setting med det udstyr, som blev brugt i den virkelige situation og sammen med 
de kolleger, som de arbejdede sammen med i dagligdagen. Et gennemgående tema i evalueringerne var, 
at deltagelse i simulationstræningen især havde været en positiv oplevelse grundet det 
virkelighedsnære set up, som det eksempelvis kommer til udtryk i de ovenstående citater. 

Deltagerne på Opvågningen havde tidligere erfaringer med simulation fra DIMS og fremhævede i 
forbindelse med træningen i afsnittet, at det var værdifuldt, at træne sammen i eget afsnit sammen 
med kolleger. De kendte hinanden både personligt og fagligt, kendte hinandens kompetencer og følte 
sig trygge ved hinanden. Desuden blev det fremhævet som betydningsfuldt for læringsprocessen, at når 
der blev trænet i eget afsnit, var udstyr og procedurer kendte, hvilket gav mulighed for at handle med 
større sikkerhed og reducerede stressfaktoren i forbindelse med ”at være på”. 

Den lokale tilrettelæggelse tog udgangspunkt i emner, som personalet selv var til at vælge, hvilket blev 
fremhævet som en motivationsfaktor i forbindelse med deltagelse i projektet. En fordel ved at træne i 
eget afsnit var endvidere, at det var muligt at tilrettelægge scenarier med specifikke 
samarbejdspartnere, som på opvågningen med deltagelse af anæstesilægen og på neonatalafdelingen, 
hvor anæstesilæger deltog i simulationstræningen sammen med børnelægerne og sygeplejerskerne. En 
tilrettelæggelse som deltagerne fandt meningsfuld, der blev blandt andet sagt; 

”Vi kender jo sjældent dem fra de andre afdelinger, som vi står med i de akutte situationer, det hjælper 
at man har været på simulationskursus sammen. Det er godt at arbejde sammen med de faggrupper, 
man møder i den virkelige situation” 

Den formative evalueringsform gjorde det muligt at justere i det lokale design for simulationstræningen 
løbende, så det blev tilpasset deltagernes behov i de specifikke afsnit, som det med stor tilfredshed blev 
konstateret eksempelvis på opvågningen; 

”Vi har kunnet forme et koncept, som vi synes det passer til os, det er simpelthen designet til 
opvågningssygeplejersken” 
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5.1.2 Motivation 

”I skal bare vide, at vi er spændte”- ”Vi har store forventninger” 

Der var stor motivation forbundet med deltagelse. Observationerne af simulationsseancerne 
bekræftede det store engagement og motivation. Deltagerne var forventningsfulde, og selv om de 
indledningsvis gav udtryk for, at det var lidt kunstigt, levede de sig hurtigt ind i scenarierne. Der blev 
skabt en meget virkelighedsnær hektisk stemning, og der blev observeret hektiske røde kinder. Efter 
scenarierne virkede deltagerne begejstrede over det, de lige havde oplevet sammen og kom med 
spontane udbrud undervejs som eksempelvis; 

”Det er genialt det her” ”Det er fantastisk det her, at børneafdelingen gør det her, fantastisk at det kan 
lade sig gøre…puh man bliver helt..(tager sig til sine røde hektiske kinder) 

Motivationen for at lære og forbedre kompetencer spiller en central rolle i forbindelse med 
simulationstræning, og den drivkraftsmæssige side af læringen vil altid præge læringsresultatet10.  

I projektperioden har der ikke på noget tidspunkt hersket tvivl om deltagernes motivation for at deltage 
i simulationstræningen og efterhånden, som det lykkedes deltagerne at sprede et positivt rygte om 
simulationstræningen, som noget lærerigt og positivt, steg motivationen. I evalueringerne blev der 
udtrykt et gennemgående ønske om at få mulighed for at deltage igen. Mange udtrykte endvidere et 
ønske om muligheden for, at der kunne afsættes tid til flere scenarier. I Børneafdelingen har deltagernes 
gentagelse af ønsket om mere tid resulteret i, at der nu trænes en hel dag med topmotiverede 
deltagere. 

”Det var godt at finde ud af, at CRM principperne kan anvendes i praksis og fungerer!!” 

”Det var godt, at ABC algoritmen fungerer i praksis” 

Deltagerne tager ved simulationstræning en række livserfaringer, meninger og holdninger, som de 
bærer med sig i deres professionelle virke, med i simulationstræningen11. De forventer, at træningen 
skal give mening, og muligheden for læring skærpes, når deltagerne umiddelbart kan anvende det, de 
har lært. Som det kommer til udtryk i ovenstående citater, har det været positivt for deltagerne at 
opleve, at elementerne i træningen er anvendelige. 
Det virkeligsnære set up med træning i egen afdeling sammen med egne kolleger samt træning ud fra 
virkelighedsnære scenarier har haft en afgørende betydning for deltagernes motivation.  

5.1.3 Virkelighedsnære scenarier 

”Scenariet var realistisk og ligger tæt på den virkelige situation med stress og lidt panik” 

Scenarierne i simulationstræningerne blev skræddersyet ud fra det specifikke afsnits læringsbehov, og 
scenarierne tog udgangspunkt i cases fra virkeligheden. Det virkelighedsnære afsæt har tydeligvis haft 
en stor effekt i forhold til deltagernes indleven i scenarierne. Ind imellem blev deltagerne så optaget af 
scenariet, at de havde svært ved at stoppe, når facilitatoren meldte `time out´; ”Jamen, vi er ikke 
færdige endnu, skal lige.......” sagde en læge, som var vældigt optaget af en hjertestopalgoritme. 

Deltagerne levede sig ind i scenariet og talte til dukkerne, som var det en rigtig patient; ”Nu giver jeg dig 
lige lidt smertestillende, det svier lidt, prøv at trække vejret stille og roligt”. En sygeplejerske startede 
med at udtrykke bekymring for at falde ud af rollen og pointerede, at det er svært at forholde sig til en 
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dukke. Da scenariet startede, levede hun sig fra start fuldstændig ind i situationen, spurgte om 
patienten havde ondt, bad patienten om at give et håndtryk og fortalte patienten, at hun lige skulle 
checke forbindingen for gennemblødning.  

Scenarierne bød deltagerne mange udfordringer, og der blev opbygget en hektisk og intens stemning 
undervejs. Udsagn fra evalueringerne understøttede den iagttagede indleven i scenarierne og den 
intense stemning; 

”En kunstig situation, som alligevel gav røde kinder og adrenalin i kroppen, jeg blev grebet af 
situationen” 

”Det var virkelighedsnært – sådan ville jeg også have reageret i virkeligheden, hvor er det fantastisk, det 
er så tæt på virkeligheden” 

”Jeg fik adrenalinkick, det var lige så jeg rystede” 

”Det var godt, spændende og hektisk, lærerigt, intenst og positivt at deltage” 

 

5.1.4 Trygt læringsrum 

”Det var spændende og udfordrende, jeg var ikke nervøs for at virke dum” 

Som en vigtig del af spillereglerne for simulationstræningen blev deltagerne orienteret om, at 
læringsrummet var et lukket rum, og at det indebar tavshedspligt i forhold til det, der udspillede sig i 
rummet. For at simulationen giver optimalt læringsudbytte er det vigtigt, at der skabes et trygt 
læringsrum, og at deltagerne er respektfulde overfor hinanden. Observationerne af seancerne vidnede i 
høj grad om, at det lykkedes at skabe et trygt læringsrum, hvilket også blev understøttet i 
tilkendegivelser umiddelbart efter træningen. I samtlige evalueringsskemaer tilkendegav deltagerne, at 
de havde oplevet en tryg læringssituation, der blev blandt andet sagt; 

”Det var meget trygt, jeg vidste at det var et lukket rum og at det var ok at dumme sig. Jeg følte mig tryg 
i min usikkerhed” 

”Det var rart at stå i en situation, hvor det var tilladt at fejle uden, at det ”kostede” noget” 

Selv om der var tale om en tryg læringssituation, var der enkelte deltagere, som oplevede træningen 
som grænseoverskridende, men som samtidig gav udtryk for, at det var bedre at have stået i en 
øvesituation og føle sig presset, end i en rigtig situation uden eksempelvis kendskab til udstyret. 

Facilitatorerne havde ansvaret for at sætte scenen og skabe et trygt læringsrum. Observationer samt 
evalueringer underbyggede, at dette i høj grad lykkedes gennem hele projektperioden. Facilitatorerne 
blev rost af deltagerne for at have sat og opretholdt en behagelig stemning, og at de i deres tilgang var 
motiverende, positive, entusiastiske, opmærksomme, fokuserede og gav god opbakning. 

5.1.5 Mulighed for hands on & øget kobling mellem teori og praksis 

”Godt at lære i praksis og ikke kun teoretisk” 

Simulationstræningen faciliterede en høj grad af aktiv læring. Der viste sig i projektperioden et stort 
behov for at have forskelligt udstyr og remedier i hænderne både konkret for at finde ud af, hvor var det 
placeret, hvordan så det ud, og hvordan skulle det anvendes. Eksempelvis udstyr til brug i sjældne 
akutte situationer som anlæggelse af intraossøs kanyle på det dårlige meningitisbarn og udstyr til brug 
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ved intubation af opvågningspatienten. Følgende betragtninger udtrykte blandt andet behovet for 
`hands on´; 

”Det er længe siden, jeg har været med til at intubere, ved ikke hvor meget jeg skal give? Kan ikke huske? 
Det er sjældent, vi intuberer, jeg har kun tidligere stået og betragtet” 

”Jeg har ikke prøvet at lægge sonde siden min studietid, jeg tænkte kan jeg det? Det er længe siden jeg 
har haft fingrene i det, det er noget andet at have fingrene i fedtefadet” 

”Jeg fik prøvet nasal airway, jeg er ikke vant til at have i hænderne, jeg har ikke prøvet på rigtig patient. 
Det er lidt grænseoverskridende, når jeg ikke er vant til det, det er godt nok en stor en at putte i næsen” 

Simulationstræningen gav både mulighed for genopfriskning af sjældent anvendte færdigheder og 
erhvervelse af nye færdigheder. Deltagerne blev konfronteret med egne færdighedsmæssige 
kompetencer og behovet for at vedligeholde og udvikle disse. Der blev observeret et stort behov for at 
tilegne sig færdigheder af instrumentel karakter, og læringsprocesserne blev igangsat på baggrund af 
deltagernes aktivitet og muligheden for at få `hands on`. 

”En rigtig god måde at blive superviseret på samt at få lov til at afprøve akutte praktiske færdigheder” 

Muligheden for supervision i forbindelse med træningen blev, som her fremhævet, som noget positivt af 
deltagerne, hvilket er i tråd med Kneebones læringsmodel12, hvor netop umiddelbar feedback fra den 
kliniske ekspert er et afgørende komponent i forbindelse med simulation og læringsprocesser. 
Aktiviteterne i det simulationsbaserede læringsrum vidnede om en høj grad af læring af og med 
hinanden. Deltagerne havde forskellige kompetencer med ind i læringsrummet og lærte af selv at 
handle og af at se kolleger handle. Der blev desuden observeret en stor villighed til at hjælpe og guide 
hinanden. Der blev for eksempel i forbindelse med de praktiske øvelser udvekslet praktiske fif som 
eksempelvis, hvordan CPAP udstyr kunne håndteres. 

”Godt at have de akutte katastrofer i hænderne” 

”Behageligt at se systematikken in action, dilemmaet med hvordan gør vi med adrenalin i forhold til 
asystoli, det får jeg kun ved at prøve, det er det, der er så fantastisk ved de her simulationer, her står 
man pludselig med lortet, og nu kan man ikke nå at tænke, den der systematik er god at øve, fedt at få 
lov at prøve” 

Muligheden for at øve de sjældne akutte situationer, som eksempelvis respirations- og hjertestop, blev 
evalueret som meget værdifuldt. Det er situationer, som aktiverer angst og bekymring om, hvorvidt man 
er i stand til at handle kompetent i situationen, og det har stor læringsværdi at træne i et trygt 
læringsrum med mulighed for at få korrigeret eventuelle fejl og mulighed for gentagelse af scenariet.  

Træningen gav desuden mulighed for at få bekræftet at deltagerens kompetencer faktisk slog til. På 
opvågningen blev der under debriefingen reflekteret over, at mange akutte situationer i virkeligheden 
ofte endte noget kaotisk og en af grundene kunne være, at der var for mange personer samlet på stuen. 
Under scenarierne oplevede deltagerne, at det var muligt for 3 personer at håndtere situationen, når 
samarbejdet og kommunikationen fungerede; 

”I virkeligheden ender meget ofte i kaos, det er godt at bevare roen og få overflødige personer ud af 
stuen, vi kunne jo godt klare det 3 mand, vi behøvede ikke være flere” 

”Godt at få bekræftet, at man er rustet til at varetage de akutte situationer, som kan opstå” 
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5.1.6 Identificering af læringsbehov 

”Der er meget at arbejde videre med, jeg ved, hvad jeg ikke kan, og hvad jeg skal øve på” 

Simulationstræningens styrke er, udover at deltagerne kan erhverve nye færdigheder og genopfriske 
gamle, at de også kan identificere nye læringsbehov. I evalueringsskemaerne opstillede deltagerne en 
lang række læringsbehov, som både omfattede instrumentelle, proceduremæssige, faglige og 
kommunikative læringsbehov. Eksempelvis blev følgende behov opstillet: 

 Håndtering af iv medicin, dråbetæller, ekg, lumbalpunktur, samling af CPAP, kendskab til 
udstyret i akutvognen. 

 Ventilation, hjertestop, modtagelse af meningitisbarn, behandling af krampebarn, blødende 
sectiopatient, akutte instrukser, medicinregning. 

 Sikker mundtlig kommunikation, ISBAR, prioritering af arbejdsopgaver, teamlederrollen. 

Gennemgangen af evalueringsskemaerne tegnede et billede af, at der blev identificeret flere og flere 
læringsbehov i projektperioden. Dette kunne indikere, at træningen har afstedkommet et stigende 
læringsudbytte ud fra en hypotese om, at jo mere deltagerne lærte, jo mere opdagede de at der stadig 
var at lære, eller med reference til Sokrates; ”Klog er den, der ved, hvad denne ikke ved”. 

”Jeg ser nogle svagheder i deres kompetencer, det er jo ikke det der med at finde 5 fejl, men som 
uddannelsesansvarlig er det rart at vide, hvor skal jeg sætte ind, hvor skal det blive bedre, der er sørme 
mange kompetencer der skal læres på kort tid”. 

Som det fremgår af ovenstående citat identificerede facilitatorerne indsatsområder i forhold til 
tilrettelæggelse af undervisning for personalet. Eksempelvis blev der identificeret et stort læringsbehov i 
personalegrupperne i forhold til medicinhåndtering, medicinudregning og kommunikationen i 
forbindelse med ordination og medicingivning.  

5.1.6 Læring af fejl 

”Man lærer jo af sine fejl, og så er det trygt, at det for alvor ikke går ud over nogen”. 

Simulationstræningen gav mulighed for at skabe et læringsrum fritaget fra den daglige handletvang i 
forhold til rigtige patienter og bød på muligheden for det, som Kneebone benævner ”permission to fail”. 
I følge Kneebone13 tilskyndes deltagerne til at eksperimentere og lære af deres fejl på måder som ville 
være til gene, hvis der var tale om rigtige patienter. 

”Jeg var lidt rundt på gulvet i sig selv lærerigt at være i sådan en situation, hvad kan jeg egentlig gøre i 
situationen, når der er kaos indeni, jeg lærer om, hvordan jeg reagerer i situationen, og hvad kan jeg 
gøre nu” 

Simulation er specielt velegnet til voksenlæring, da træningsmetoden, som her, giver mulighed for at 
lære om egne reaktioner. Desuden giver træningen muligheden for at opleve den umiddelbare 
konsekvens af ens handlinger, både i forhold til at føle fornemmelse af succes og frustration over fejl.14 

Under simulationstræningen blev der eksempelvis observeret fejl i forbindelse med medicinudregning, 
optrækning af medicin og kommunikationsfejl i forbindelse med medicinordinationer. Et emne der ofte 
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blev taget op i debriefingen, hvor deltagerne erkendte deres fejl og usikkerhed i forbindelse med 
udregningen og åbent meldte ud som eksempelvis her;  
”Jeg er chokeret over at have lavet fejl- jeg er irriteret og frustreret”.  

Deltageren blev rost for at have erkendt fejlen under træningen. Det blev vendt fra det personlige til en 
gruppediskussion om, hvad der kunne læres af situationen. Det mest effektive tidspunkt for korrektion 
af fejl er umiddelbart efter at den er begået, og der påhviler facilitator et stort ansvar både i forhold til 
korrektion af fejl og opmærksomhed på at undgå at simulationstræning fører til kopiering eller 
indarbejdelse af uhensigtsmæssige procedurer eller adfærd – i litteraturen benævnt som ”negative 
learning”15  

I evalueringerne blev det kommenteret som et positivt element i simulationstræningen, at der var 
mulighed for at lære af fejl i et trygt læringsrum, der blev blandt andet sagt; 
”Det var især godt med de situationer, vi ikke klarede så godt. De er udviklende og lærerige”. 

Tilbagemeldinger fra deltagerne samt observationer af simulationstræningen henledte 
opmærksomheden på et stort læringsbehov i forhold til medicinudregning i forbindelse med 
medicineringen i de akutte situationer. Medicinudregning indgår nu som en del af børneafdelingens 
heldagskursus, hvor deltagerne får teoretisk input om medicinering i forbindelse med kritiske 
sygdomme, som eksempelvis meningitis, samt mulighed for at øve medicinudregning.  

Der blev observeret stor aktivitet og engagement under seancen, og der blev givet udtryk for, at det var 
en god følelse, når udregningerne lykkedes. Muligheden for at stille spørgsmål til den erfarne facilitator 
blev benyttet, og der blev sat ord på det, der var svært som eksempelvis; 
”Jeg er godt nok bange for at lave fejl ved Adrenalin, faktor 10 fejlen”.  

Opmærksomheden på netop udregningsfejl er meget relevant i forbindelse med satsningen på øget 
patientsikkerhed eftersom utilsigtede medicinrelaterede hændelser udgør 10-20 % af alle utilsigtede 
hændelser16. Medicineringsfejl er hyppigere forekommende hos børn end voksne. Forkert udregning 
med f.eks. ”faktor 10 fejl”, kommafejl i dosisudregning eller forkert fortynding, kan få katastrofale 
følger. 

5.1.7 Self-efficacy17   

”Jeg blev bekræftet i at der er mange ting jeg godt kan, jeg er ikke bange for at gå ind til et akut barn, 
hvis der er tale om et rigtigt hjertestop, jeg har lige fået rykket grænsen” 

Et gennemgående tema i evalueringerne og i debriefingen var, at opfattelsen af at egne kompetencer og 
evner til at udføre en given handling blev styrket gennem simulationstræningen. Deltagerne følte sig 
mere trygge og bedre klædt på til de akutte situationer efter træningen, og usikkerheden i forbindelse 
med håndteringen af de kritiske situationer blev mindsket. Den kvantitative evaluering underbyggede 
den øgede self-efficacy, som kom til udtryk i den kvalitative del af evalueringen. 
På spørgsmålet om, hvorvidt simulationstræningen i børneafdelingen har haft effekt på nedenstående 
temaer, vurderet på en Likert skala fra 1-5, hvor 1=helt uenig og 5= helt enig, fremkom følgende 
meanværdier for evalueringen af Børneafdelingens heldagskurser; 
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N=24 Modtagelse af 
kritisk sygt barn 

Hjertestop 
behandling 

Hjertestop 
algoritmen 

ABC algoritmen 

1.heldagskursus          4.6 4.6 4.3 4.1 

2.heldagskursus         4.6 4.8 4.0 4.4 

3.heldagskursus         4.8 4.9 4.6 4.6 

 

Træningen ses at have haft stor effekt vurderet ud fra deltagernes opfattelse af egne faglige 
kompetencer efter træningen. 

”Jeg er tryggere efter træningen, fordi den foregår på den stue og med det udstyr vi skal bruge i 
virkeligheden” 

”Jeg har været glad for træningen, det giver mere sikkerhedsfølelse i hverdagen og forbedret behandling 
af patienten samt bedre samarbejde mellem faggrupperne” 

Det har ikke været muligt i nærværende projekt at vise, at den øgede self-efficacy har ført til øget 
patientsikkerhed, men det kan antages, at den øgede følelse af at kunne håndtere den akutte situation, 
fører til forbedrede handlekompetencer og dermed øger patientsikkerheden. 

”Jeg blev bekræftet i, at jeg godt kan” ”vi blev bekræftet i, at vi gjorde det rette”. 

”Rigtig rart at få feedback på de ting vi går og praktiserer i hverdagen er godt udført”. 

”Dejligt at opleve et velfungerende samarbejde, det fungerer også til daglig ”. 

Som det fremgår af ovenstående citater har muligheden for at få feedback, og gennem scenarierne at 
blive bekræftet i, at de er kompetente medarbejdere, været med til at øge deltagernes self-efficacy. 
Muligheden for at få umiddelbar feedback i en hektisk og kompleks hverdag på hospitalet blev 
beskrevet som sjældent forekommende, fordi patienterne kom i første række. I forbindelse med 
simulationstræningen oplevede deltagerne et læringsrum, hvor læringsprocessen havde førsteprioritet. 

5.1.8 Læring gennem debriefing 

”Man får vendt, tænkt, sat ord på mange ting”.  

Refleksion og analyse omkring en aktivitet fremhæves som hjørnestenen i erfaringsbaseret læring18 og 
som det vigtigste aspekt i forbindelse med simulationstræning. Det refleksionsrum, der skabes under 
debriefingen, er afgørende for om debriefingen fører til læring.  
Det er centralt, at facilitator kan skabe et læringsmiljø, hvor der er tillid, og debriefingen bør foregå i et 
støttende og anerkendende miljø, hvor deltagerne kan tale åbent og ærligt om deres oplevelser i 
forbindelse med scenarierne.  

Observationerne af debriefingsseancerne gav en klar fornemmelse af, at der blev skabt et trygt og åbent 
læringsrum. Deltagerne deltog aktivt og virkede afslappede. Seancerne var præget af åbenhed overfor 
hinanden, og deltagerne lyttede til hinanden og kom med anerkendende respons. Evalueringerne 
understøttede, at der var tale om et trygt og åbent miljø som eksempelvis i følgende udsagn; 
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”Det var rart at få andres vurdering af, hvordan det kunne være gjort, hvad der var godt, og hvad der 
kunne være anderledes” ”instruktørerne opretholdt en behagelig stemning under debriefingen”. 

En deltager fik hjælp af en kollega til udregning af medicindosis i scenariet. Under debriefingen 
kommenterede hun; ”Det var en rar fornemmelse det, du gjorde”. 
En anden deltager markerede, at det hun gjorde godt i scenariet var, at hun stillede sig til rådighed og 
meldte klart ud til teamet, at hun havde ledige hænder. Hun fik i debriefingen en anerkendende 
kommentar om, at det blev bemærket i situationen, og at ”det virkede rigtigt godt i situationen”. 

Det er facilitators ansvar at guide deltagerne gennem en refleksionsproces, der giver mulighed for 
læring og sikrer sammenhæng mellem teori og praksis. Facilitator leder deltagerne igennem en 
refleksion over, hvad der gik godt, og hvad kunne have været bedre med henblik på, at deltagerne 
opbygger kompetencer i at håndtere og mestre lignende hændelser i virkeligheden. Debriefingen i 
nærværende projekt fulgte, med udgangspunkt i Steinwachs19 ,en trefaset struktur: En beskrivelsesfase, 
en analysefase og en afslutningsfase.  
Deltagerne fik hver især mulighed for i beskrivelsesfasen at sætte ord på deres oplevelse med henblik på 
at opnå en fælles forståelse af scenariet. I analysefasen blev handlingerne i fællesskab præciseret og 
nuanceret med henblik på at fremdrage opmærksomhedspunkter enten i forhold til hensigtsmæssige 
handlinger eller områder med et forbedringspotentiale. I afslutningsfasen blev der draget konklusioner 
af den læring oplevelserne havde ført med sig, og der blev aftalt fremadrettet adfærd i næste scenarie 
eller i den praktiske virkelighed efterfølgende.  

At lede en debriefing viste sig at være en krævende opgave, som stillede både store krav til 
facilitatorernes faglige og pædagogiske evner. Efter at facilitatorerne havde deltaget i et 
instruktørkursus på DIMS og efterhånden, som de fik større erfaring, blev det ud fra observationerne 
tydeligt, at strukturen på debriefingen blev forbedret. Seancerne bar i starten af projektperioden mere 
præg af evaluering og feedback, mens refleksionen kom mere i spil senere i perioden.  

At deltagerne fik et stort udbytte af debriefingen, kom til udtryk i evalueringerne med tilkendegivelser 
om, at det var meget lærerigt, og at læringsudbyttet af debriefingen faktisk var større end selve 
scenarietræningen. Det blev endvidere kommenteret, at det var godt, at alle kunne byde ind og blev 
hørt, hvilket virkede meget rart, konstruktivt og opsamlende. Deltagerne beskrev, at de reflekterede 
over egne og andres handlinger og gennem en fælles dialog blev opmærksomme på, hvad de havde 
gjort godt, og hvad der kunne gøres anderledes. Deltagerne var positivt indstillede overfor debriefingen, 
som det fremgår af følgende betragtninger; 

”Man bliver lidt mere bevidst over, hvad kan man gøre næste gang”. 

”Godt at få det vendt med mig selv, mine medspillere og facilitatorerne”. 

”Jeg får et godt udbytte, når jeg selv skal reflektere over tingenes tilstand og fremhæve det positive”. 

”Det var godt at det var struktureret og gav plads til at alle kunne komme med deres mening”. 

Som et gennemgående træk under debriefingen havde deltagerne indledningsvis svært ved at byde ind 
med, hvad de havde gjort godt under scenarierne. Oftest kunne de umiddelbart nemmere finde deres 
fejl. Facilitator holdt fast i den anerkendende struktur om at tage udgangspunkt i det, der gik godt og 
dernæst sammen reflektere over, hvad der kunne gøres anderledes. Af evalueringerne fremgik det, at 
denne struktur var effektiv, som det kommer til udtryk i følgende betragtninger; 
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”Det giver mere udbytte med refleksionen end man lige umiddelbart tror, man tænker altid på sine fejl”.  

”Det foregik meget diplomatisk, uden at pege fingre, man skulle selv sætte ord på hvad man var god til 
og modsat- det er et rigtig godt grundlag for refleksion”. 
 
”Under simulationsøvelserne fokuserer man meget på selve situationen, derfor er debriefingen rigtig god 
til at få reflekteret over seancerne”. 

I starten af projektperioden foregik debriefingen i Børneafdelingen på akutstuen umiddelbart efter 
scenarietræningen. En ekstern konsulent påpegede over for os, at det var mere hensigtsmæssigt at 
adskille træningsrum og refleksionsrum. I litteraturen20 understreges det, at denne adskillelse er 
hensigtsmæssig med henblik på at mindske anspændtheden efter scenarietræningen og flytte 
opmærksomheden mentalt til et rum, som signalerer ro og tid til fordybelse. Debriefingen blev flyttet til 
et mødelokale, og ud fra observationerne blev det synligt, at det skabte større fokus og koncentration. 
På akutstuen forekom det ofte, at deltagerne lige ønskede at få afklaret faglige eller praktiske detaljer 
om udstyr på stuen, hvilket medførte, at debriefingen indledningsvis blev ustruktureret. 

På opvågningen blev træningen afholdt i et lokale, hvor der var mulighed for at simulationstræne i den 
ene del af lokalet. Efterfølgende kunne debriefingen afholdes i den anden del af lokalet siddende 
omkring et bord uforstyrret og under afslappende forhold. 

5.1.9 Forbedret teamsamarbejde  

”Jeg har især lært, at det er vigtigt med godt samarbejde, og at vi forstår hinanden og at vi stoler på 
hinanden. Teamsamarbejdet skal tages seriøst, alle på stuen skal melde sig til holdet, alle har en rolle”. 

Forud for simulationstræningen havde deltagerne modtaget teoretisk undervisning i Crew Ressource 
Management principperne og betydningen for styrkelse af samarbejde, kommunikation og teamledelse 
med henblik på at styrke patientsikkerheden. 
Ifølge CRM kan sikker kommunikation ikke tages for givet, og det pointeres, at hvert teammedlem bliver 
bevidst om egen rolle og andres roller under tværfagligt samarbejde, hvilket afspejles i ovenstående 
citat. Deltagerne gav i projektperioden udtryk for stor tilfredshed med at have haft mulighed for at 
træne tværfagligt. De virkede meget fokuserede på at arbejde ud fra CRM principperne i scenarierne og 
gav udtryk for en følelse af succes, når det som team lykkedes at redde ”patienten”; ”Det var godt, at 
alle bevarede roen og arbejdede effektivt, og patienten overlevede. Der var et godt samarbejde og klare 
meldinger”. 

Refleksioner over teamsamarbejdet var ofte et omdrejningspunkt under debriefingen. Betydningen af at 
arbejde sammen i et team i en virkelighedsnær situation blev beskrevet som lærerig, både hvad angår 
det faglige udbytte, men ikke mindst det at have fokus på hinandens roller, kompetencer og personlige 
egenskaber. Her følger nogle betragtninger som eksemplificerer refleksionerne; 

”Jeg har ikke tidligere prøvet at simulationstræne, men at have overskud til også at registrere, hvad 
sygeplejerskerne lavede og tænkte, gør det lettere at være læge næste gang”. 

”Det der med at læse hinanden er lærerigt, hvordan vi reagerer, hvordan arbejder vi, når vi er stressede i 
situationen, hvordan handler vi hensigtsmæssigt”. 

”Godt at personalet kan supplere hinanden, vi har forskellige kompetencer”. 
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”Jeg har lært meget i forhold til simulationen, om hvor vigtigt det er at samarbejde komme med 
konkrete udmeldinger og gentagelser af beskeder og ordinationer” 

I forbindelse med simulationstræningen var det endvidere betydningsfuldt for deltagerne at erfare, at 
samarbejdet faktisk fungerede godt og gav mulighed for at udtrykke overfor hinanden, at det var 
værdifuldt at have en kollega, man kendte godt, stolede på og arbejdede godt sammen med. En deltager 
pointerede, at det var altafgørende for, at der blev skabt tryghed og tillid i en akutte situation. 

I opvågningens simulationstræning var der kun tre deltagere i scenarierne, og her var det lærerigt at 
erfare, at når der blev arbejdet effektivt sammen i et team, kunne en akut situation håndteres 
professionelt med kun med få deltagere. Ansvarsfølelsen blev oplevet som større og klarere i det lille 
velfungerende team sammenlignet med situationer fra virkeligheden, hvor situationen ofte blev kaotisk. 
Mange deltagere beskrev oplevede situationer, der havde været kaotiske og reflekterede over, hvor 
lærerigt det havde været at opleve en scenarietræning med ro og overblik. 

Under simulationstræningerne blev det meget tydeligt, at deltagerne ikke tidligere havde haft mulighed 
for at træne teamlederrollen, og at det ofte var en rolle som blev oplevet uklar og svær at indtage, eller 
at det i den akutte situation ikke blev markeret tydeligt, hvem der var teamleder;  
”Vi talte ikke om det, men vi var nok enige om, at den mest erfarne havde styringen?” 

”Lederrollen fik mig på glatis, jeg følte ikke ro på samme måder, når jeg har ansvaret. Føler mig mere 
urolig”. 

Ved at bytte roller i scenarier oplevede deltagerne både rollen som teamleder og teammedlem, hvilket 
var lærerigt på mange måder, som det udtrykkes i følgende citat; 
”Så snart man går i gang med noget praktisk mister man overblikket eks. vis ved medicinudregning, kan 
man ikke se, hvad der foregår omkring en, og det kan være svært at følge med. Som teamleder er det 
rart at kunne uddelegere og vide, at der er styr på det, man behøver ikke bekymre sig så meget, det føles 
rart. Teammedlemmerne læner sig op af, at teamlederen har styr på det, overblik” 

I litteraturen21 beskrives eksempler på, hvordan undervisning i kommunikation, teamledelse og 
samarbejde medførte signifikant forbedret oplevelse af teamsamarbejde og kommunikation blandt 
deltagerne. I nærværende projekt har deltagerne i heldagskurset vurderet effekten af 
simulationstræningen med følgende meanværdier, på en Likert skala fra 1-5, hvor 1=helt uenig og 5=helt 
enig, i forhold til om træningen har forbedret kompetencer i forbindelse med teamsamarbejde; 

N=24 Forbedret samarbejde 
med andet personale 

1.heldagskursus 4.1 

2.heldagskursus 4.4 

3.heldagskursus 4.0 

 

Til trods for at resultatet kun tager udgangspunkt i forholdsvis få deltageres udsagn indikeres en høj 
grad af målopfyldelse i forhold til at forbedre teamsamarbejdet gennem simulationstræning. 
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5.1.10 Forbedret kommunikation 

”Jeg har nogle gange stået på akutstuen og tabt overblikket over, hvad sygeplejerskerne laver, i dag har 
jeg kunnet bruge, det hele tiden at vide, hvor er vi henne alle sammen, hvem er på stuen, hvor længe er 
de væk, og hvor går de hen, når de forlader stuen. Det her overblik gav mig en helt anden fornemmelse 
af, at være på stuen. Den tydelige kommunikation gjorde helt klart, at det var lettere at agere på stuen, 
det har jeg ikke oplevet i virkeligheden før, rigtig rart at opleve” 

Deltagerne blev forud for træningen introduceret til principperne for sikker mundtlig kommunikation og 
orienteret om, at udover at træne de faglige elementer i forbindelse med modtagelse af den kritisk syge 
patient, var kommunikation også et vigtigt læringsmål.  
Principperne blev i scenarierne taget meget alvorligt og blev straks sat i spil eksempelvis med klar og 
tydelig tale, sikring af at beskeder var blevet modtaget og anvendelse af ISBAR, når der blev ringet efter 
hjælp. Under debriefingen og i evalueringerne blev der, som i ovenstående citat, reflekteret over, 
hvilken mærkbar forskel det havde at kommunikere klart og tale højt, så alle vidste, hvad der foregik på 
stuen.  
Deltagerne tilkendegav, at de var blevet overrasket over hvor vigtig kommunikation var i den akutte 
situation, som det eksempelvis blev udtrykt i følgende citater; 
”Sjovt at se, hvor meget kommunikationen fylder – hvor meget det spiller ind, troede umiddelbart det 
faglige, men…” 

”Det var rigtig godt, alle faggrupper blev enige om, at det er knald eller fald med kommunikationen”. 

”Sikker kommunikation er helt centralt i den akutte situation” 

”Jeg føler, at jeg er blevet bekræftet i hvor vigtigt det er at bruge sikker mundtlig kommunikation”. 

Der var en utrolig opmærksomhed på kommunikationen i scenarierne, og deltagerne mærkede på egen 
krop effekten af klar kommunikation i scenarierne. I debriefingen og i evalueringerne blev der 
reflekteret over, at den teoretiske undervisning i principperne for sikker mundtlig kommunikation var 
direkte anvendelige i scenarierne, som eksempelvis her; 

”Opsummeringerne virker, jeg har øvet mig to gange i de her simulationer og jeg synes faktisk det virker. 
Tænker normalt ABC, når jeg står med akut barn, nu siger vi det højt, og det virker faktisk meget bedre”. 

”Jeg har fået mine øjne mere op for, hvordan det er at mærke at gøre tingene så roen og overblikket 
bevares”. 

Effekten af simulationstræningen på de kommunikative kompetencer blev af deltagerne vurderet med 
følgende meanværdier, på en Likert skala fra 1-5, hvor 1= helt uenig og 5=helt enig i, at træningen har 
forbedret kommunikative kompetencer; 

N=24 Forbedret 
kommunikation 

Forbedret kendskab til 
principper for sikker 
mundtlig 
kommunikation 

1.heldagstræning afd. L 4.5 4.6 

2.heldagstræning afd. L 4.7 4.2 

3.heldagstræning afd. L 4.0 3.6 
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Den store opmærksomhed på kommunikationen, som en vigtig faktor i forbindelse med 
teamsamarbejde og erfaringerne fra simulationstræningen kan blive et vigtigt bottom up værktøj i 
forhold til at ændre kulturen til at blive mere sikkerhedsorienteret og dermed øge patientsikkerheden. 
Der beskrives i litteraturen eksempler på, at en indsats for styrkelse af den tværfaglige kommunikation 
kan medføre, at antallet af utilsigtede hændelser reduceres.22 

5.1.11 Behov for gentagelse 

”Det var rigtig godt at få det gentaget og afprøvet igen – vi står ikke i disse situationer ret tit” 

Et gennemgående træk i tilbagemeldingerne fra deltagerne var ønsket om og behovet for gentagelse af 
træningen. Der blev foreslået træning med forskellige intervaller som hver måned, hvert ½ år og 
minimum en gang om året. Her følger nogle af deltagernes betragtninger; 

”Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne øve at ventilere en gang om måneden, jeg er ikke særlig god 
til at ventilere. Jeg vil frygtelig gerne have det i hånden, bare det at finde tingene frem, hvordan er det 
lige jeg gør det her..” 

”Da jeg havde været med på det første kursus, så tænkte jeg, det her glemmer jeg aldrig igen, men jeg 
havde alligevel glemt, at der var to forskellige størrelser på kanylerne til tibeaboret, det sidder åbenbart 
ikke fast, så vi bliver nødt til at træne løbende ellers falder tingene ud. Vi bruger det ikke så ofte i 
hverdagen, så det er vigtigt at træne”. 

Behovet for gentagelse af træningen og muligheden for at øve med jævne mellemrum, for at 
vedligeholde kompetencer, falder fuldstændig i tråd med intensionen og pointen i Kneebones 
læringsmodel23. Kneebone understreger netop behovet for en vekselvirkning mellem træning i det 
simulationsbaserede læringsrum og den praktiske virkelighed. At være tro imod læringsmodellen har 
været projektets største udfordring. Afdelingernes ønske har været at tilgodese så mange medansattes 
læringsbehov som muligt, og da der var tale om store personalegrupper, kom gentagelsen først ind, når 
alle havde været igennem første simulationstræning. Desuden krævede modellen, at den samme 
personalegruppe trænede flere gange sammen, hvilket var meget svært at realisere, når der var tale om 
personalegrupper med skiftende vagter og stor udskiftning. 

Planlægning, i forhold til at der blev gennemspillet to scenarier både på børneafdelingens heldagskursus 
samt på opvågningens kursus, gav dog mulighed for at øve scenariet igen med fokus på de 
forbedringsområder, der blev drøftet under debriefingen. 

5.1.12 Overførbarhed fra læringsrum til virkeligheden 

”Jeg tænker, at det de har lært i det her rum, bringer de med sig ud i plejen, og det betyder, at patienten 
får en bedre pleje”. 

Ovenstående betragtning fremkom under et interview med nøglepersonerne. Generelt er der fortsat 
begrænset evidens for overførbarheden af simulationstræningen til det kliniske arbejde og forbedringen 
i patientbehandlingen. Det har ligeledes, i nærværende projekt, været svært at vise overførbarheden fra 
læringsrummet til praksis, men nøglepersonerne så indikationer på, at noget havde ændret sig. En af 
lægerne påpegede ændringen således; 
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 Mann 2006, Jain 2006 
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 Kneebone 2004 
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”Når jeg tænker tilbage over årerne på, hvor mange gange jeg er blevet kaldt ved dårlige 
forløb/frustrerede forløb, er der helt klart sket et skift, idet jeg tidligere blev præsenteret for mange flere. 
Der er større fokus på og bevidsthed om de gode forløb”.  

Nøglepersonerne fremhævede, at der i personalegrupperne blev talt om, hvor godt det havde været at 
deltage, og at det de havde lært kunne bruges i dagligdagen. Tidligere havde sygeplejersken på 
eksempelvis Neonatalafdelingen været bange for, hvad der kunne ske, når vedkommende som nyansat 
var i vagt og havde spekuleret på, hvorvidt ansvaret nu kunne klares, ”Nu er der tryghed i at kunne 
parkere angsten, de er bedre klædt på ”.  

En sygeplejerske fra opvågningen berettede om, at hun i en vagt sammen med en kollega stod i en akut 
situation, hvor der skulle trækkes medicin op i forbindelse med intubering af en patient. Kollegaen 
havde dagen før været til simulationstræning og meldte sig straks til at trække medicinen op; ”For det 
havde hun jo styr på”. 

En mere positiv omtale af samarbejdet med Børneafdelingens støttefunktioner, som eksempelvis 
anæstesiafdelingen og skadestuen, kan muligvis tilskrives som en effekt af simulationstræningen. Det 
blev nævnt i interviewet, at det var værdifuldt, at der blev arbejdet og undervist ud fra de samme 
principper, som for eksempel brug af ABC algoritmen og CRM principper. Det har gjort det mere 
gennemskueligt for den enkelte, hvad der sker i den akutte situation, som det udtrykkes her; 

”Når jeg hører dem fortælle om den episode, der bare kørte godt, tænker jeg, at det er, fordi de er blevet 
bevidste om, at personalet bruger ABC algoritmen, den ensretning kan godt opnås, selv om vi ikke 
trænes på tværs”. 

Det blev desuden påpeget, at deltagelse i simulationstræningen havde haft betydning for 
fællesskabsfølelsen deltagerne imellem. De havde lært hinanden at kende på en anden måde og 
socialiserede mere i hverdagen. En af nøglepersonerne introducerede i denne forbindelse begrebet 
”akutfamilie”; 

”Jeg husker alle dem, jeg har stået med i de akutte situationer, man glæder sig over eller sørger over 
forløbet afhængig af udfaldet, man har brug for at få fat i hinanden, det er noget, der river i følelserne”  

Selv om simulationstræningen ikke var forbundet med den samme alvor som den virkelige situation, 
vidnede observationerne om en meget intens indlevelse i scenarierne, som kunne være medbringende 
til skabelsen af denne ”akutfamilie”. 
En af nøglepersonerne pointerede; ”Simulationen har karakter af drama. Hvis man kan stå et drama 
igennem, og synes man har gjort det godt, så er der lidt heltetilstand over det. Hvis du kommer igennem 
de der akutte situationer, ud på den anden side og siger, vi har gjort det så godt vi kunne, så holder du 
10 år mere det her fag, end hvis du kommer ud hver gang og siger, det var ikke så godt det her”. 

Det styrkede praksisfællesskab kan få indflydelse på samarbejdet, hvilket er betydningsfuldt i den akutte 
situation, hvor et velfungerende samarbejde potentielt kan forbedre patientsikkerheden. 

5.2 Udfordringerne 

Den største udfordring i dette spor var det store logistiske arbejde forud for simulationstræningen, hvor 
der skulle afstemmes med tjenestetidsplaner for at finde datoer og deltagere til træningen og ved 
opstået sygdom at finde nye deltagere. Det har endvidere været tidskrævende at gøre klar til de enkelte 
seancer, materiale skulle udsendes til deltagerne, træningsudstyr findes frem, og der skulle ryddes op 
efterfølgende. 
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I evalueringerne pressede deltagerne i Børneafdelingen på i forhold til, at der i forbindelse med 
træningen skulle gennemgås teori om blandt andet hjertestop, ABC algoritmen og CRM principper. 

”Teorien burde have været gennemgået inden, så alle deltagerne kendte principperne på forhånd”. 

En anden stor udfordring har især, i børneafdelingen, været at få tid nok til at gennemføre både træning 
og debriefing, hvilket blev løst ved at indføre heldagskurser i projektets anden fase. Ud fra 
observationerne blev det tydeligt, at CRM principperne og ISBAR kom mere i spil i scenarierne efter at 
deltagerne i introduktionsmaterialet havde fået input, og i særdeleshed efter at de havde modtaget 
teoretisk oplæg før selve træningen. 
Ændringen til heldagskurser er blevet evalueret positivt af deltagerne som her;  

”En hel dag er meget bedre end før, det blev for tidspresset, nu er der god tid til refleksion og det er godt 
med teorien”. 

”Godt med blanding af teori og praktiske øvelser”.  

”Rigtig godt med en hel dag, vi kommer ind i rollerne og lærer hinanden at kende og bliver trygge ved 
hinanden – vi bliver ikke så nervøse”. 

”Godt med 2 simulationsøvelser, det gav mulighed for at gøre bedre og prøve næste gang”. 

”Godt at gennemgå hjertestop stille og roligt inden scenarierne, jeg følte mig tryg, det gav følelse af at 
have check på”. 

Undervejs er der blevet justeret i det materiale, som blev udleveret til deltagerne forud for træningen. 
Det blev opbygget ud fra deltagernes tilbagemeldinger og de behov, der blev synlige undervejs. 
Udfordringen var at finde materiale med kort og præcist indhold i et omfang, som deltagerne havde tid 
til at gennemlæse inden deltagelse i kurset. Desuden har det været en udfordring at finde materiale, 
som var egnet både til læger, sygeplejersker og assistenter. Materialet til heldagskurserne kom til at 
indeholde informationer om kursets indhold, sikker mundtlig kommunikation og CRM principper, basal 
og avanceret genopliving, ABC- og hjertestopalgoritmer, normalværdier og procedurer ved 
luftvejsobstruktion. 

Tilbagemeldinger i projektets anden fase var, at materialet var informativt, letlæst og relevant; 

”Det var godt, at der ikke var for meget læsestof, og at det samtidig er noget, der kan bruges i 
dagligdagen”. 

”Det gav et godt indblik i, hvad dagen ville bringe, godt, overskueligt og klart”. 

Indledningsvis blev der reflekteret en del over, hvilket udstyr der var påkrævet i forbindelse med 
simulationstræningen. Deltagerne kom med tilkendegivelser i forbindelse med træningen og i 
evalueringerne om, at det var frustrerende ikke at kunne se værdier på scopet ligesom i den virkelige 
situation; 

”Jeg kunne godt tænke mig en mere realistisk dukke, der faktisk kunne vise værdier på skærmen. Der 
ryger lidt af træningen, når man ikke kan bruge sit kliniske blik, men hele tiden skal bede om værdier”. 

”Jeg er vant til at se på scopet, det stressede mig, at jeg ikke kunne se værdier, jeg skulle hele tiden 
spørge ind”. 
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Det fremgik tydeligt af evalueringerne, at det manglende it udstyr i projektets anden fase stort set ikke 
blev omtalt. Det blev tydeligt, at nøglepersonerne var blevet mere sikre i facilitatorrollen, og at det 
pædagogiske element og de menneskelige ressourcer i forbindelse med simulationstræningen var af 
afgørende betydning. En deltager, som tidligere havde deltaget i træning på DIMS konstaterede; 

”Det var muligt at lave god simulation trods sparsomt overvågningsudstyr”. 

Facilitatorrollen var en stor udfordring for nøglepersonerne. Rollen krævede faglige kompetencer for at 
undgå fejllæring og for at kunne undervise og supervisere deltagerne. Viden om voksenpædagogiske 
læringsprocesser var nødvendig for at kunne facilitere læring, og debriefingen krævede kompetencer til 
at kunne guide deltagerne til refleksion og selvstyrende læringsprocesser. Pædagogiske kompetencer 
var nødvendige for at kunne skabe et trygt og anerkendende læringsmiljø.  

5.3 Nøglepersonernes kompetenceudvikling 

”Der er sket en udvikling fra, at jeg bare gjorde det, det var ikke noget, vi havde så meget fokus på og 
vidste så meget om, det har vi fået højnet meget. Jeg kan se i forhold til debriefingen, at det er mere 
klart nu, hvad der kommer frem, og hvad de lærer af det. Vi har reflekteret mere over, hvordan får man 
dem til at lære”. 

Deltagelsen i projektet har overordnet gjort nøglepersonerne i Børneafdelingen mere bevidste om de 
konkrete mål for simulationstræningen og de læringsmæssige overvejelser i forbindelse med 
simulationstræningen. De fremhævede endvidere de kompetencer, de havde erhvervet sig i forbindelse 
med instruktørkurset på DIMS. Kompetencer der især har bidraget til at give debriefingen et betydeligt 
kvalitetsløft. 
Opvågningens nøglepersoner fremhævede ligeledes de øgede kompetencer i forhold til afholdelse af 
debriefing i en positiv ånd, og hvor deltagerne via åbne spørgsmål blev guidet gennem en lærerig 
refleksion.  

Børneafdelingens nøglepersoner fremhævede, at simulationstræningen i projektperioden har fået et 
mere professionelt præg. Den kontinuerlige evaluering og supervisionen fra projektlederen blev 
fremhævet som vigtig i forhold til at frembringe indikatorer for udviklingsbehov med henblik på at 
deltagernes udbytte blev øget; 
”Det er blevet mere professionelt, og kursisterne får mere ud af det(…).heldagskurserne giver mere ro til 
at sætte sig ind i teoristoffet, mere ro i simulationen og i debriefingen. Læringsudbyttet bliver større”. 

Opvågningens nøglepersoner påpegede endvidere, at selve simulationstræningen gav nøglepersonerne 
et godt indblik i personalegruppens faglige kompetencer. At der i forbindelse med simulationstræningen 
er blevet identificeret mange læringsbehov, som kunne bygges ind i fremtidige simulationer eller i 
sideløbende seancer. Desuden har erfaringerne fra simulationstræningen på opvågningen givet 
inspiration til anvendelse af simulationstræning i forbindelse med oplæring af nyt personale og til at 
udbygge træningen med deltagelse af de yngre læger.  

Nøglepersonerne har i projektperioden opnået kompetencer til at udfylde facilitatorrollen og til at 
tilrettelægge uddannelsesforløb, hvor der udover det specialefaglige nu også trænes kommunikation og 
teamsamarbejde. De beskrev en stor tilfredshed over at arbejde med et koncept, som i høj grad har 
givet mening både for deltagerne og for nøglepersonerne. I forbindelse med observationerne blev der 
ind imellem fornemmet en ”høj” stemning, en nærmest euforisk fælles glæde over, at det her virkede og 
gav mening. En nøgleperson udtrykte i interviewet, ”Hvorfor har vi ikke gjort det her før”.  
 
Nøglepersonerne udtrykte ikke tvivl om, at simulationstræningen skulle fortsætte; 
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”Jeg vil ikke betænke mig på at kaste mig ud i det i forhold til andre grupper, fordi gennem de år, jeg har 
været her, er der nogle episoder, hvor jeg tænker, at hvis det kunne have været trænet som nu, hvor 
kunne det have forebygget problemer”. 

Nøglepersonerne oplevede det som en fordel at have været facilitatorer i eget afsnit med kendte 
rammer og havde ikke oplevet, at det var et problem at skulle facilitere egne kolleger. De fremhævede, 
at de havde indtryk af, at deltagerne havde følt sig trygge, netop fordi det ikke havde været facilitatorer 
udefra, men egne folk. Dette blev understøttet af, at deltagerne i eksempelvis debriefingerne var meget 
åbne omkring egne svagheder og læringsbehov, samt at de i evalueringerne gav udtryk for, at det havde 
været en tryg læringssituation. En af nøglepersonerne betragtede det således; 

”Jeg tror på og fornemmer også, at de har tryghed ved, at det er en kendt person, der står for det her. 
Det føles ikke som at gå til eksamen, det ville det måske med en person, de slet ikke kendte”(..)”jeg 
tænker, det ville have været kunstigt, hvis man fik nogen udefra”. 

Nøglepersonerne arbejdede i projektperioden sammen i teams, hvor de supplerede hinanden godt både 
fagligt og pædagogisk, og de følte stort ejerskab i forhold til simulationstræningen. Der blev udtrykt 
glæde over den positive feedback fra deltagerne, og de oplevede en følelse af faglig stolthed over at 
have skabt et professionelt og seriøst produkt, som det blandt andet udtrykkes her; 

”Jeg er stolt over, at vi tager ansvaret for det her” ”jeg bliver glad på mine kollegers vegne, de positive 
tilkendegivelser, de giver”. 

 

6.Projektets forløb spor 2 

Tre medicinske afdelinger blev udvalgt til at deltage i spor 2 hvor der var fokus på sygeplejestuderendes 
læring i klinikken. Nøglepersonerne i dette spor var koordinerende kliniske vejledere fra de tre 
medicinske projektafdelinger. De tre vejledere havde forud for projektstart et tæt samarbejde og 
arrangerede fælles undervisningsseancer for deres studerende. Projektlederen havde udover et godt og 
konstruktivt samarbejde om projektet et tæt samarbejde med vejlederne i kraft af tilknytning som 
sygeplejelærer til afdelingernes studerende i modul 4.  

Medicinsk afd. M består af 5 sengeafsnit med hver 20 sengepladser, en modtagelse og 3 speciale 
relaterede ambulatorier. Patienterne indlægges med forskelligartede medicinske lidelser som mave 
tarm- og leversygdomme, hjertesygdomme, sukkersyge, lungesygdomme, geriatriske lidelser og 
infektionsmæssige tilstande.  

Neuromedicinsk afd. N har 5 sengeafsnit og en række ambulatorier/klinikker for blandt andet 
hovedpinebehandling, demens og bevægefunktioner. Sengeafsnittene modtager patienter med 
forskelligartede sygdomme i centralnervesystemet som apopleksi, Parkinson, hovedpine, 
hjernetumorer, epilepsi, dissemineret sclerose og demens. Forløbene spænder fra helt korte 
indlæggelser til lange genoptræningsforløb og til terminale plejeforløb. 

Reumatologisk afd. B blev undervejs i projektet omorganiseret og blev 1/10-2009 organisatorisk 
etableret som afd. RM og har ikke på nuværende tidspunkt studerende. 

Modul 4 er en 10 ugers klinikperiode hvor de sygeplejestuderende i de medicinske afdelinger har 
mulighed for at fordybe sig i mange grundlæggende sygeplejeopgaver. Blandt andet får de mulighed for 
at anlægge blærekateter, ernæringssonder, pleje af venflon, sårpleje, hjælp til personlig hygiejne etc.  
Eftersom det er sygeplejeopgaver, som ofte indgår i den daglige praksis, har de studerende mulighed for 
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at opøve handlekompetence og kontinuitet både i forhold til de instrumentelle opgaver, men også i 
forhold til patientrelationen og dermed have fokus på områder som eksempelvis kommunikation, 
mestring, angst og egenomsorg. 

De studerende på modul 4 er i den grundlæggende del af deres uddannelse og har for de flestes 
vedkommende forud for dette klinikforløb kun været ude på hospitalet i en endags observationsklinik og 
en 2 ugers klinik. I starten af klinikperioden er en stor udfordring for de studerende mødet med 
patienter, som grundet deres forskellige sygdomme kan have kognitive skader, som udfordrer 
samarbejdet. Det kan eksempelvis dreje sig om kommunikation med en patient uden sprog eller en 
konfus dement patient. 

I projektperioden blev der afholdt to dagsseminarer, hvor de studerende fik mulighed for at træne 
samarbejde og kommunikation med patienter ved hjælp af to skuespillere fra DUET teatret24. I det 
enkelte dagsseminar deltog 8-1o studerende og 8-10 kliniske vejledere. Dagen bestod af forskellige 
kommunikations- og tillidsøvelser samt `forumteater´ med simulerede patienter.  

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere præsenterer et scenarie med en problematisk 
situation. I dette projekt var det cases udarbejdet i et samarbejde mellem skuespillerne, kliniske 
vejledere og projektlederen. Når skuespillerne stopper seancen får tilskuerne mulighed for at give bud 
på mulige årsager til casens problematik og komme med forslag til ændringer eller løsninger. Derefter 
afprøves de nye ideer og handlinger med tilskuerne som simulerede patienter eller sygeplejersker. 

I projektperioden blev der desuden afholdt 3-4 kombinerede teori og simulationsseancer i hver af de fire 
klinikperioder. De 3 koordinerende kliniske vejledere i projektafdelingerne sammensatte et udbud af 
teoretiske oplæg ved kliniske eksperter. Efter det teoretiske oplæg om eksempelvis ernæring og 
sondeanlæggelse fik de studerende mulighed for at anlægge sonde på Nursing Anne. Til seancen med 
kateteranlæggelse anvendte vi en katerisationsattrap i fodenden af sengen og en studerende, en 
vejleder eller projektlederen agerede patient. Desuden fik de studerende mulighed for at foretage 
blærescanning på hinanden. 

Forsøgsvis blev der afholdt en enkelt praktisk simulationsworkshop, hvor de studerende i teams på to 
kunne rokere rundt mellem forskellige workshops og simulationstræne på Nursing Anne, 
færdighedstrænere og simulerede patienter. Dette arrangement krævede tilstedeværelse af minimum 4 
kliniske vejledere samt projektlederen og krævede gode pladsforhold. 

Intensionen i dette spor af projektet var endvidere at give de studerende mulighed for sammen med 
deres kliniske vejleder at identificere læringsbehov og træne i en vekselvirkning mellem en simuleret 
virkelighed, med brug af Nursing Anne, og den kliniske virkelighed. Det lykkedes ihærdige kliniske 
vejledere at gennemføre kontekstuel simulationstræning især i projektets første fase. 

Rent praktisk var det dog forbundet med store logistiske problemer. Det var meget svært, ind imellem 
umuligt, at finde et lokale eller en ledig seng til træningen, og endvidere skulle tidsperspektivet tages i 
betragtning. Der skulle være tid til at hente udstyr og den kliniske vejleder samt studerende skulle være 
ledige på samme tid til at gå fra til træning, lidt af et lykketræf i en hektisk hverdag. 

I projektperioden deltog i alt 34 studerende i simulationstræning. 

Se bilag 5 for en samlet oversigt over projektaktiviteterne i spor 2. 

 

                                                           
24

 Dansk Udviklings- og Erhvervsteater 
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A. Dagsseminar med skuespillere for 8-10 
studerende og 8-10 kliniske vejledere  

 Rollespil hvor studerende og 
skuespillere på skift var 
patient/plejepersonale 

 Tillids- og kommunikationsøvelser 

Kombineret teoretisk oplæg og 
simulationstræning 1 

Ernæring – Sondeanlæggelse 

2 timers varighed 

6 -10 studerende/2 kliniske vejledere 

Kombineret teoretisk oplæg og 
simulationstræning 2 

Urinveje – kateteranlæggelse og 
blærescanning 

Kombineret teoretisk oplæg og 
simulationstræning 3 

Sårpleje - decubitus 

Kombineret teoretisk oplæg og 
simulationstræning 4 

KOL- lejring, ilttilførsel 

B.Workshop med simulationstræning  

 Sondeanlæggelse 

 Kateteranlæggelse 

 Sårpleje 

 Injektionsgivning 

 Pleje omkring iv adgang 

 

 

Kontekstuel 

simulation 

under vejledning 

af 

kliniske vejledere 
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7.Resultater spor 2 

7.1 Simulationsbaserede rollespil som læringsmetode 

Evalueringsmaterialet tog udgangspunkt i observationer, spørgeskemaundersøgelser og 
fokusgruppeinterview. Ud fra materialet blev følgende temaer fremanalyseret: En anderledes og sjov 
læringsmetode, øget fokus på patientperspektivet, øget fokus på samarbejde og kommunikation med 
patienten, overførbarhed fra læringsrum til virkelighed og forbedret samarbejde mellem studerende og 
kliniske vejledere. Temaerne uddybes i de følgende afsnit. 

7.1.1 En anderledes og sjov læringsmetode 

Dagseminaret bestod af interaktive rollespil ved hjælp af skuespillere og faciliterede læring gennem 
kreativitet, aktivitet og leg. Begreber som tillid og tryghed blev foldet ud gennem øvelser og rollespil og 
blev relateret til konkrete aktiviteter, hvor deltagerne på egen krop mærkede begrebets betydning i 
praksis. Eksempelvis skulle deltagerne gå sammen to og to, den ene agerede blind og fik bind for øjnene 
og den anden agerede sygeplejerske, som fik til opgave at guide den blinde rundt i lokalet. De 
studerende oplevede eksempelvis dagen på denne måde; 

”Jeg blev positivt overrasket over den form for undervisningsmetode, alle studerende skulle have 
mulighed for at opleve det”. 

”Det var bedre og sjovere end almindelig undervisning”. 

”Jeg kunne rigtig godt lide, at der var teater med, det gjorde det lettere at overskue, og så var det 
sindssygt sjovt”. 

På seminaret blev der arbejdet med problemstillinger som eksempelvis den ældre dame, der brød 
påbuddet om at ryge på stuen eller manden, som ikke kommunikativt kunne forklare, at han skulle tisse. 
Scenarierne viste følelser i den reneste form og fik deltagerne til at grine, blive alvorlige og reflektere. 
Der blev arbejdet med den enkeltes følelse og reaktioner, og der blev arbejdet med at gøre uklare eller 
konfliktfulde situationer mulige at overskue og håndtere.  
Med få variationer fik deltagerne mulighed for at se, hvordan de kunne reagere i en situation, hvor de 
normalt føler sig magtesløse. En af de studerende fortalte, at han i en virkelig situation havde haft en 
patient uden sprog, og at han havde opgivet at finde ud af, hvad manden ville. I scenariet fik den 
studerende mulighed for at afprøve forskellige modeller for handling som eksempelvis i 
kommunikationen med patienten, som ikke kunne udtrykke sig på grund af afasi. 
Der var ikke en bestemt løsning på problemet, men formen stimulerede til afprøvning og dialog om 
mulige løsninger. 

Selv om rollespillene omhandlede alvorlige emner blev der grinet meget undervejs, og af evalueringerne 
fremgik det ligeledes, at mange oplevede munterhed og glæde. En del af læringsmetoden var netop, at 
der blev leget med problemerne. Skuepillerne var morsomme i fremførelsen af casene, hvilket 
eksempelvis blev kommenteret således; 
”Det der gjorde dagen spændende var, at skuespillerne var sjove og alle de underholdende øvelser, de fik 
os til at lave. Samt de sjove scener, hvor alt blev overdramatiseret, men understregede pointen”. 

De studerende var meget enige om, at scenarierne var meget realistiske og genkendelige fra den kliniske 
virkelighed. Under seminaret blev der observeret en genkendelsens glæde og styrke ved at opdage, at 
ens problemer blev delt af andre, og studerende og kliniske vejledere turde udvide deres grænser og se 
nye sider af sig selv. Scenarierne var på grund af de genkendelige temaer og metodens form refleksions- 
og dialogskabende, hvilket kom til udtryk i livlige og udbytterige debatter på dagen. De studerende var, 
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som det udtrykkes i følgende citater, begejstrede for metoden og øvelserne faciliterede tydeligvis gode 
refleksioner; 

”Det var et fantastisk diskussionsforum i forbindelse med måden at udføre sygepleje på”. 

”Øvelserne og rollespillene var gode til at få sat ord og handling på vigtige begreber som empati og 
ligeværdighed og de dilemmaer, man kan komme ud for”. 

”Jeg oplevede på et tidspunkt at blive frustreret på `patienten´ i et rollespil. Det vidner om hvor meget 
man faktisk lægger i det, og at det var realistisk”. 

”Jeg har været blind i 12 min, det var virkelig en svær øvelse, det siger lidt om hvor afhængig vi er af 
andre mennesker. Tillid er i højsæde”. 

”Den øvelse, hvor vi skulle sige tingene på en tillidsvækkende, skræmmende eller vred måde var rigtig 
god, det viste sig at være svært at vække tillid, det meste af tiden virker man åbenbart bare 
irettesættende”. 

Betydningen af, at der i forumteater arbejdes med den enkeltes følelser og reaktioner gennem aktiv 
deltagelse har en læringsmæssig betydning i den forstand, at forskning25 omkring voksenundervisning 
betoner at aktiv erfaringsdannelse, hvor den følelsesmæssige dimension er involveret, kan resultere i 
langvarig læring. 

Dagsseminarene med interaktive rollespil var en ny og meget anderledes læringsmetode for de 
studerende. Til trods for at de ikke helt på forhånd vidste, hvad de gik ind til, mødte de op med et åbent 
sind og spændte på, hvad dagen måtte bringe. Evalueringerne fra det første seminar vidnede om, at 
metoden hos nogle af de studerende aktiverede præstationsangst; 

”Jeg havde ikke lyst til at spille med, når min vejleder var med” 
”Bare jeg ikke gør noget forkert, bare jeg ikke bliver dømt” 
”Har det mon betydning i forhold til min eksamen” 
 
Til trods for præstationsangst virkede de meget afslappede og holdt sig ikke tilbage med at deltage i 
rollespillene og de deltog meget aktivt i refleksionerne. Det var dog et punkt, der blev taget op til 
overvejelse og som introduktion til det andet seminar, samt undervejs, blev det pointeret, at det ikke 
var en eksamen eller individuel bedømmelse, men et forum, hvor deltagerne skulle lære sammen.  
De efterfølgende studerende gav udtryk for, at de blev udfordret og fik skubbet grænser undervejs men 
gav samtidig udtryk for at det var en super spændende, lærerig og sjov dag. Ud fra observationer på 
seminarerne fremgik det med tydelighed, at deltagerne var meget engagerede og levede sig ind i de 
simulationsbaserede øvelser. Der blev fornemmet en god stemning, og der blev grinet meget undervejs, 
men det var også tydeligt at se, at rollespillene blev taget meget alvorligt og gav anledning til eftertanke 
og gode refleksioner. 

7.1.2 Øget fokus på patientperspektivet 

”Dagen har givet mig et stort indblik i patientrollen, og hvor vigtig vores rolle som sygeplejersker er. 
Empati, respekt, dialog, medbestemmelse, ligeværdighed og vejledning er for mig blevet endnu vigtigere 
begreber end før”. 

                                                           
25

 Fanning & Gaba 2007 
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”Kommunikationen vil jeg fremover opleve anderledes da jeg tænker patientens følelser og tanker med i 
den”. 

”Det var meget mærkeligt at skulle deltage i rollespillene, det var specielt godt da vi skulle være 
patienter. Jeg fik et helt nyt syn på tingene, og nu ved jeg, hvordan det føles at blive passet af andre”. 

Formålet med dagseminaret var overordnet opbygning af kompetencer til at kunne anlægge et 
patientperspektiv og samarbejde med patienten. Evalueringerne og fokusgruppeinterviewene 
indikerede, som det blev udtrykt i ovenstående citater, at dagseminaret havde tydeliggjort 
patientperspektivet for de studerende. De fremhævede, at øvelserne generelt var en øjenåbner til at 
forstå patientens situation, og at det at have prøvet at spille patient, havde øget opmærksomheden på 
at se tingene fra patientens side. En af de øvelser der i særlig grad havde været lærerig, var en øvelse, 
hvor deltagerne på skift skulle hjælpe en patient med at spise; 
”Det gør det nemmere at forstå hvordan det føles som patient, at få hjælp til at spise, dels fordi jeg selv 
prøvede at blive madet, men også fordi der blev reflekteret over handlingen efterfølgende”.  

”Det gik op for mig, hvor svært det er at overlade sig selv til en anden”. 

Klinikperioden blev afsluttet med en intern prøve på afdelingen med deltagelse af den studerende, en 
kliniske vejleder og en underviser fra skolen, i dette tilfælde identisk med projektlederen. I forbindelse 
med denne prøve blev det tydeligt, at de studerende, som havde deltaget i dagsseminaret, i langt højere 
grad havde patientperspektivet i fokus både i det skriftlige materiale samt i den mundtlige 
eksamination. Der blev udtrykt en stor forståelse for patientens situation og der blev taget 
udgangspunkt i patientens situation i planlægningen af sygeplejen. Når der blev talt teori var det med 
udgangspunkt i den konkrete patient, den studerende havde passet. 

7.1.3 Øget fokus på samarbejde og kommunikation med patienten 

Følgende betragtninger vidner om, at seminaret øgede fokus på vigtigheden af samarbejde og 
kommunikation med patienten, og at de studerende følte, at de havde fået et læringsbytte, som kunne 
overføres til den kliniske kontekst efterfølgende; 

”Jeg mener, det er meget vigtigt at lytte og inddrage patienten i sygeplejen, dette har jeg fået indsigt i 
gennem dagens øvelser”. 

”Hvis der er noget, som virkelig har åbnet mine øjne, så er det, at kommunikationen er sindssyg vigtig. 
Jeg synes bestemt, at jeg har fået en række værktøjer med mig videre”. 

”Det har været en fantastisk god dag. Jeg er helt sikkert kommet tættere på patientrollen. Der er meget 
af det, vi lærte på dagen, som jeg bruger i dag. Noget af dagen handlede om dialog, og det er for mig 
blevet endnu vigtigere”. 

”I forhold til mine praktiske færdigheder, har jeg fået nogle gode redskaber, jeg kan benytte fremover”. 

7.1.4 Overførbarhed fra læringsrum til praksis 

En studerende fortalte, at hun på seminaret deltog i et rollespil, hvor patienten havde afasi og 
kommunikationen derfor var yderst vanskelig. Efterfølgende havde hun passet en lignende patient i 
afdelingen og kunne overføre noget af det, hun havde lært på seminaret som eksempelvis at guide 
patienten til kropssprog som at nikke eller at klemme hendes hånd som svar på spørgsmål. 
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Rollespillene havde givet anledning til refleksioner over, hvordan man henvendte sig til patienten, når 
de kom ind på stuen, blandt andet blev vigtigheden af at give sig tid nævnt og at medtænke ens 
professionelle rolle. Overførbarheden blev blandt andet omtalt af en studerende på denne måde; 

”Det lærerige var at have prøvet det på egen krop som eksempelvis, da jeg lå i sengen og spillede 
patient, og personalet ikke talte til mig, men om at det lugtede af afføring på stuen, det var ubehageligt. 
Det var tankevækkende, og det har jeg kunnet bruge i løbet af min klinikperiode”. 

En af vejlederne gav udtryk for, at udbyttet fra seminaret også kunne overføres til praksis i forbindelse 
med de efterfølgende studiesamtaler, og når hun gik sammen med de studerede i afdelingen; ”Jeg har 
kunnet relatere direkte ud i praksis, det har været en kæmpe fordel, for eksempel til første studiesamtale 
tog vi hele læringsudbyttet for perioden og relaterede til dagseminaret, så blev det mere konkret for den 
studerende”.  

7.1.5 Forbedret samarbejde mellem studerende og kliniske vejledere 

De kliniske vejledere gav udtryk for oplevelsen af en fælles glæde, vejledere og studerende imellem, 
over at have deltaget i seminaret sammen. De fik lært deres studerende bedre at kende, og dagen blev 
oplevet som et godt udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde med de studerende. Vejlederne 
udtrykte glæde over at have oplevet de studerendes engagement og mod i forbindelse med 
rollespillene. Her følger nogle betragtninger; 

”Det var godt at vejledere og studerende var fælles om at bidrage til, hvordan forskellige 
problemstillinger i sygeplejen kan løses”. 

”Det var langt nemmere at inddrage læringsudbyttet for klinikperioden til den første studiesamtale efter 
at have været på dagsseminar med min studerende”. 

De studerende fremhævede, at det at være på seminar sammen med vejlederne var en god måde at 
lære hinanden at kende på, og at dagen desuden var starten på et godt sammenhold i gruppen af 
studerende. I fokusgruppeinterviewene kom det tydeligt frem, at de hold, som havde været på 
dagsseminar sammen, efterfølgende brugte hinanden mere både socialt og fagligt end de hold der ikke 
havde været på dagsseminar. Eksempelvis spiste de frokost sammen, og gav hinanden gode råd i forhold 
til litteratur og læringskontrakter. I de efterfølgende kombinerede undervisnings- og simulationsforløb 
oplevedes en større dynamik i gruppen, når de havde været på dagsseminar sammen. 

De fremhævede endvidere, at det var betydningsfuldt, at de sammen med deres vejleder havde kunnet 
reflektere over og henvise til dagen under de efterfølgende vejledningstimer og studiesamtaler. En 
studerende fremhævede, at det også gav vejlederne en mulighed for at ”lure” den studerende lidt af; 
”Hvis vejlederne oplever en studerende, som eksempel vis har sceneskræk, så ved hun bedre, hvordan 
den studerende skal takles i hverdagen”. 

Evalueringen af dagseminaret indikerede en høj grad af målopfyldelse i forhold til udvikling af 
kompetencer i at anlægge et patientperspektiv og havde desuden en positiv effekt i forhold til 
etablering af et socialt fællesskab med medstuderende samt et forbedret samarbejde med de kliniske 
vejledere. Udgifter i forbindelse med afholdelse af seminaret inkluderede brug af to skuespillere, 
forplejning og lokaleudgifter og kostede i alt for to dagsseminarer 46.600 kr. 
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7.2 Kombineret teoretisk undervisning og simulationstræning som læringsmetode 

Følgende temaer blev fremanalyseret ud fra evalueringsmaterialet: Motivation for læring, bedre kobling 
mellem teori og praksis, self-efficacy, øget fokus på patientperspektivet og opbygning af 
handlekompetencer. Temaerne uddybes i de følgende afsnit. 

7.2.1 Motivation for læring 

”Jeg har kun gode ting at sige om denne form for undervisning. Kanon godt!” 

”Jeg gik derfra med fornemmelsen af at have lært noget”. 

I litteraturen26 er simulationstræning i et trygt læringsrum beskrevet som en effektiv læringsmetode i 
sygeplejeuddannelsen. De studerende er begejstrede for at lære, lærer mere, opnår større selvtillid og 
glæder sig til simulationstræningen. I nærværende projekt har de studerende udvist stor motivation for 
deltagelse i simulationsstræningen og aktivitetsniveauet og motivationen har været høj under 
seancerne.  
De studerende var nysgerrige, fulgte ivrigt med i hinandens øvelser, hjalp hinanden undervejs med gode 
råd og var gode til at reflektere sammen. De studerende fremhævede, at de havde fået et stort socialt 
udbytte ud af at træne sammen og havde lært hinanden at kende. De opbyggede et godt fællesskab og 
fandt det positivt, at de havde haft andre studerende at sparre med.  

Muligheden for at møde erfarne kliniske vejledere og få kompetent vejledning blev fremhævet som en 
væsentlig motivationsfaktor, som det blandt andet udtrykkes her; 

”Det er altid rart at møde `rigtige´ sygeplejersker med `rigtige´ erfaringer. 

”Det har været godt at få grundig vejledning undervejs og koble teori på”. 

”Det har været rigtig godt at observere andre og høre deres tanker omkring diverse emner”. 

Med inspiration fra Vygotsky27 forstås læring i projektet som en relationel proces, bundet til en kontekst. 
Læring sker i kraft af menneskers sociale aktiviteter i en bestemt kontekst – i projektet det 
simulationsbaserede læringsrum. Alle mennesker har jf. Vygotsky et læringspotentiale, som udvikles via 
de sociale, fysiske og historiske kontekster, som den enkelte er indlejret i. Der er potentiel mulighed for 
udvikling gennem problemløsning, under vejledning eller i samarbejde med mere kompetente 
ligemænd. 

De studerende benyttede sig, i høj grad af muligheden for at stille spørgsmål til de kliniske vejledere og 
havde mulighed for at få feedback på deres praktiske færdigheder. De udtrykte et ønske om muligheden 
for at deltage i flere seancer, og i fokusgruppeinterviewet drøftede de studerende, at de havde et stort 
behov for, at afprøve så meget som muligt, når de var i klinik, begrundet som her; 
”Vi har jo ikke så meget klinik, så det er om at udnytte mulighederne”. 

De studerende har i den nye sygeplejerskeuddannelse færre og kortere klinikperioder, hvilket forringer 
muligheden for at tilegne sig kliniske kompetencer. Flere studerende havde i klinikperioden kun haft 
mulighed for at lægge sonde på dukken og bekymrede sig om, at de som nyuddannede kunne risikere at 
komme i en situation, hvor de for første gang skulle lægge en sonde på en `rigtig´ patient uden at have 
en vejleder til at guide dem som nu, hvor de var under uddannelse. 

                                                           
26

 Childs & Sepples 2006, Beyea & Kobokovich 2004 
27

 Vygotsky 1971 
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Det lykkedes i meget høj grad at skabe et trygt læringsrum, hvor der var plads til den enkelte og dennes 
behov, og der var mulighed for at give udtryk for usikkerhed og ikke mindst mulighed for at stille 
spørgsmål og diskutere. De studerende oplevede et læringsrum hvor læringsaspektet havde højeste 
prioritet, og hvor de, som studerende, var i centrum; 

”Det var godt at kunne stille alle de spørgsmål, man havde lyst til, og der har været god tid, så man 
kunne få svar, som man kunne bruge”. 

”Jeg har haft stort udbytte af seancerne, det har været gode læringsforhold og trygge rammer og 
vigtigst af alt tid til den studerende”. 

”Jeg tager mig selv i at tænke, dejligt at vi skal over til det her, ikke fordi jeg tænker, at jeg skal sidde og 
dandere den, det gør vi jo ikke, men fordi jeg tænker at det er en god måde at få lært på. Vi er ikke hele 
tiden er under pres og det er rart med et break og det her trygge læringsmiljø”. 

7.2.2 Bedre kobling mellem teori og praksis 

”Det er rart at afprøve det, man taler og hører om i praksis. Det gør undervisningen mere 
helhedsorienteret”  

De studerende var meget begejstrede for undervisningsformen og de viste et stort engagement under 
seancerne. `Learning by doing´ er det centrale i Deweys læringsforståelse28. Læring sker, når den 
lærende handler og er i berøring med det omhandlende emne og ikke alene sidder med en teoretisk 
lærebog. Denne læringsforståelse blev i høj grad udfoldet i dette projekt, og de studerende gav, både i 
evalueringerne og i interviewene, udtryk for stor tilfredshed med læringsformen. Deres tilkendegivelser 
indikerer, at formen har givet en god kobling mellem teori og praksis; 

”Det er rart at have fingrene i det efter teoretisk undervisning, der kom nogle nye spørgsmål op, da man 
gik i gang med den planlagte handling”. 

”Jeg tror, jeg ville have følt, at det var sådan noget halvfærdigt noget, hvis vi ikke havde startet med at 
repetere teori før vi rodede med dukken”. 

”Det hele giver mere mening, når man får mulighed for at koble teori med praksis – hvilket selvfølgelig 
afhænger af den tid, der sættes af til spørgsmål, og jeg synes, der har været tid til os”. 

”Det var utroligt rart, at lægge kateter på dukken. Den bevægede sig ikke eller sagde noget, så fik jeg lov 
til at diskutere tingene, mens jeg var i gang med at lægge kateter”. 

7.2.3 Self-efficacy  

Betydningen af at have haft mulighed for at have forskellige remedier i hånden og afprøve procedurer i 
et trygt læringsrum, før proceduren skulle udføres på den virkelige patient, blev af flere studerende 
fremhævet som værdifuldt og lærerigt. En studerende fortalte, at hun få dage efter simulations-
træningen skulle lægge et kateter på en virkelig patient; 

”Jeg kunne tydeligt mærke, at det var en stor hjælp, at jeg havde prøvet på dukken først, jeg følte mig 
mere sikker, hvilken rækkefølge skulle jeg pakke ud, handskerne, vaske af etc. Jeg følte mig mere 
fortrolig med situationen. Jeg synes, det er rigtig godt at se og prøve tingene, så har man lidt mere 
erfaring, inden man prøver i det virkelige liv”. 

                                                           
28

 Lave, J og Wenger E. 1991 
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En anden studerende pointerede, at det var vigtigt at have haft tid til at pille ved tingene, inden hun gik 
ind til en patient både i forhold til hendes egen følelse af selvtillid, men også af betydning for skabelse af 
tillid mellem hende og patienten; 

”Så jeg ikke står derinde og ikke har styr på det i situationen, jeg virker mere sikker. Det skaber tillid i 
situationen, at man ikke står der og fumler. Det skaber tillid i situationen, det har betydning for 
patienten, som er utryg og bange, at jeg ikke kommer ind som en fumlende studerende”. 

I forbindelse med kateteranlæggelse på dukken prøvede to studerende at puste luft i kateterballonen 
for at se, hvor stor den egentlig blev og kommenterede; 
”Det er sådan noget jeg ikke kunne stå og øve mig på med en rigtig patient, sådan noget man aldrig ser, 
fordi det er inden i patienten. Det giver et bedre billede af hele funktionen af et eller andet remedium”.  
 
Den studerende havde efterfølgende i forbindelse med kateteranlæggelse på en `rigtig´ patient følt sig 
mere professionel, idet hun nu var i stand til at forklare patienten præcis, hvad der skulle ske og kunne 
forklare den lille detalje med, at kateteret blev fastholdt ved hjælp af den lille ballon. 

7.2.4 Øget fokus på patientperspektivet 

”Da jeg spillede patient- uh ubehageligt, hurtigt blev der talt hen over hovedet på en, hvis jeg var patient 
og oplevede det rigtigt, ville jeg have oplevet det som virkelig ubehageligt”. 

”Jeg tænkte på patienten, som ligger og føler sig helt lost”. 

Efter et kort teoretisk oplæg om eksempelvis urinveje fik de studerende mulighed for at træne 
kateteranlæggelse. Med henblik på at sætte fokus på patientperspektivet og kommunikationen med 
patienten blev der anvendt en kateterfærdighedstræner, som blev placeret i en seng sammen med en 
studerende. 

 

Anvendelsen af simulerede patienter i undervisningen var en 
stor udfordring og viste sig at være en god læringsmetode i 
forhold til at sætte fokus på patientperspektivet. De 
studerende blev udfordret kommunikativt, når de blev nødt 
til at kommunikere med patienten under udførelsen af 
forskellige procedurer. Mest udfordret blev de, når de selv 
spillede patient og oplevede patientrollen på egen krop, som 
det fremgår af ovenstående citater. 

 

7.2.5 Opbygning af handlekompetencer 

”Jeg vurderer mit udbytte som meget stort, jeg har klinisk været bedre rustet til at kunne handle og 
udføre sygepleje på baggrund af undervisningen”. 

Et konkret eksempel på ovenstående var en studerende, som efter undervisningsseancen med 
sondeanlæggelse vendte tilbage til afdelingen og fortalte personalet, hvad han havde lært og som gav 
udtryk for, at han var parat til at prøve anlæggelse på en `rigtig´ patient så snart lejligheden bød sig. Det 
lykkedes ham i klinikperioden, at anlægge kateter 3 gange på `rigtige´ patienter, og stoltheden lyste ud 
af ham, da han fortalte om det i fokusgruppeinterviewet. 
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En anden succeshistorie var en studerende, som efter seancen med kateteranlæggelse og 
blærescanning passede en patient i afdelingen, som kort forinden havde fået fjernet sit kateter. Hun 
bemærkede, at patienten ikke havde haft vandladning, og at maven var lidt udspilet. Hun 
blærescannede patienten og konstaterede, at der stod en betydelig mængde urin i blæren hvorpå hun 
med assistance fra en vejleder anlagde et kateter og udtømte en stor mængde urin. 

En vejleder fremhævede i fokusgruppeinterviewet, at de studerende har været mere opsøgende og 
målrettede i forhold til deres læringsmål i projektperioden; 

”Tidligere har jeg haft studerende, som når vi har haft de konkrete instrumentelle opgaver i afsnittet 
takkede nej de første gange, hvor de bare vil se det udført. Efter det her fokus på simulation, så siger de 
ja tak til det første gang. De opnår hurtigere handlekompetencer pga. det trygge læringsrum. De 
studerende opnår større sikkerhed og hurtigere”. 

7.3 Udfordringerne 

Den største udfordring har været at finde egnede lokaler til seancerne. Træningen foregik i et 
konferencelokale, hvor pladsen var meget trang, og hvor der var begrænset tid til rådighed, eftersom 
lokalet blev brugt af mange forskellige faggrupper hver dag. Det viste sig ligeledes at være et stort 
dilemma, at træningen ikke foregik i et lokale, hvor udstyret var placeret permanent. De kliniske 
vejledere var nødsaget til at sætte ekstra tid af til at hente udstyr og gøre lokalet klart samt rydde op 
efterfølgende. Tid der mere hensigtsmæssigt kunne have været brugt til selve træningen i tråd med de 
studerendes ønske om mere tid til træningen. 

Muligheden for at øve i den kliniske kontekst løbende sammen med de kliniske vejledere blev 
besværliggjort af, at udstyret først skulle hentes, samt at der skulle findes et ledigt lokale eller seng. I 
projektperiodens første periode, hvor udstyret var placeret tæt på projektafdelingerne på en vejleders 
kontor, lykkedes det dog for ihærdige kliniske vejledere at gennemføre færdighedstræning 
gennemsnitligt 3 gange om måneden. Af de studerendes portfolio fremgik det, at de øvede 
kateteranlæggelse, injektionsgivning og nedre hygiejne. Træningen blev brugt til at øge den studerendes 
fortrolighed med procedurerne, før de udførte dem på patienterne, hvilket ifølge denne studerende 
havde flere fordele; 
”Vi kunne øve tingene uden stress, uden at gøre skade på patienterne, men vi kunne også øve tingene 
flere gange”. 

Eftersom projektets intension om at give mulighed for kontinuerlig øvelse og træning blev en stor 
udfordring, blev der forsøgsvis afholdt en simulationsworkshop, som gav de studerende mulighed for at 
træne flere procedurer samme eftermiddag under vejledning af kompetente vejledere. De studerende 
var meget aktive og så ivrige, at de ikke havde tid til at holde pause undervejs. De ville have det hele 
med og sugede til sig. Dagen gav mulighed for praksisnære scenarier i et trygt miljø uden risiko for 
`patienten´, og der blev skabt et trygt læringsrum, hvor fejltagelser var tilladt. Simulationstræningen 
faciliterede læreprocesser hos de studerende, som var overførbare til den kliniske praksis. 

Det blev påpeget i den efterfølgende evaluering, at øvelserne var medvirkende til, at give fortrolig med 
procedurerne, og at det endvidere havde betydning for kommunikationen med patienten i den virkelige 
situation. En af de studerende udtrykte det på denne måde; 
”Det er det, der giver mig overskud til at kommunikere, det at jeg ikke skal koncentrere mig om den her 
lille ting, det har jeg jo fundet ud af, og så kan jeg koncentrere mig om kommunikationen. Kvaliteten af 
omsorgen bliver bedre, jeg kan bedre indstille fokus på kommunikationen”. 

Anvendelsen af udstyret, især Nursing Anne, udfordrede vejledernes tekniske kompetencer og 
tålmodighed. Det var en læreproces at opnå fortrolighed med anvendelsen og en læreproces præget af 
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`learning by doing´. Især voldte det ind imellem problemer at anlægge en sonde på dukken, den krøllede 
sammen i munden hvilket gav anledning til frustration hos de studerende, som følte at de blev snydt for 
en ”succesoplevelse”.  

7.4 Nøglepersonernes kompetenceudvikling  

Nøglepersonerne fremhævede i fokusgruppeinterviewene, at deltagelse i projektet har ført til et styrket 
indbyrdes samarbejde og ansvarsfølelse i gruppen. De fremhævede, at de sammen har fået skærpet 
opmærksomheden på de pædagogiske udfordringer i forbindelse med planlægning af undervisningen i 
klinikken; 
”Jeg har fået øjnene op for, at der er forskel på, om man er specialist indenfor faget eller specialist i 
måden at formidle på. Det stiller store krav som koordinerende vejledere at få det pædagogiske element 
inddraget i undervisningen, her skal vi være mere synlige, når vi har andre undervisere på”.  

Nøglepersonerne udviklede kompetencer til mere optimalt at tilrettelægge undervisningsseancer med 
kobling mellem teori og praksis. Desuden blev arbejdet med de studerendes mål for klinikperioden mere 
målrettet og konkretiseret; 
”Vi har lagt mere vægt på, at her er det praksis, der er udgangspunktet, det at prøve at have det i 
hænderne, bruge det, handlingsorienteret, men også mulighed for at koble teori på. Praksis er kommet 
helt i front, alt det der efterlyses, alt det de ikke kan, det er trådt helt tydeligt frem hos mig”. 

De påpegede endvidere, at de har fået redskaber og inspiration til at planlægge lignende 
uddannelsesforløb til andre moduler eksempelvis studerende i modul 11-12, og at de ikke var i tvivl om, 
at simulationstræning var vejen frem; 
”Vi har taget det til os qua evalueringerne, og det at være med og se, at de studerende har kunnet bruge 
det og villet det. Det har været motivationsfaktor i sig selv at se deres engagement, lyst og hvor glade de 
er og høre succeshistorierne”. 

Kontinuerlig evaluering af aktiviteterne blev fremhævet som værdifuldt i forhold til at sikre en fortsat 
kvalitetsudvikling. Nøglepersonerne følte sig kompetente til selv at stå for denne del fremover, ligesom 
de også følte sig kompetente til at koordinere og planlægge seancerne fremover. De havde dog 
betænkeligheder i forhold til, om deres tidsmæssige ressourcer ville slå til, hvis aktiviteterne blev 
udvidet til flere områder samtidig med, at der ikke længere var en projektleder. 

8. Konklusion og perspektivering 

Processen i forhold til at få vellykket simulationstræning op og stå er jf. Melissa Horn29 meget lig 
opsætningen af en teaterproduktion. Det kræver et velgennemtænkt design, et detaljeret 
manuskript/cases, klare retningslinjer og mål, skuespillere, øvelser, teknisk support, feedback, 
evaluering og ekspert management. Dette er i høj grad i overensstemmelse med erfaringerne i 
nærværende projekt. Erfaringerne fra projektet har endvidere vist, at uddannelsesplanlægning af 
simulationstræning i den kliniske kontekst krævede et stort koordineringsarbejde, ildsjæle, 
ledelsesopbakning og et tæt samarbejde mellem faglige og pædagogiske eksperter.  

Overvejelser i forhold til udstyr og faciliteter indgik som en vigtig del af opstartsfasen, men erfaringerne 
fra projektet viste, at det pædagogiske element og de menneskelige ressourcer var altafgørende i 
forbindelse med læringsprocesserne. Facilitatorrollen viste sig at være meget krævende og udfordrende; 

 faglige og kliniske kompetencer var nødvendige for at kunne supervisere, undervise og for at 
undgå fejllæring. 

                                                           
29

 Melissa Horn 2007 
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 at facilitere læring gennem debriefing krævede, at facilitatorerne kunne guide deltagerne til 
refleksion og selvstyrende læringsprocesser. I projektet lykkedes det i høj grad at skabe læring 
ved brug af debriefing. 

 et trygt og anerkendende læringsmiljø var forudsætningen for, at læring kunne finde sted, 
hvilket krævede store pædagogiske og tværfaglige kompetencer samt viden om 
voksenpædagogiske læringsprocesser. Det lykkedes i høj grad at skabe trygge 
simulationsbaserede læringsrum i den kliniske kontekst. 

Anvendelse af simulation som læringsmetode krævede større investering end traditionel skolastisk 
læring, men som erfaringerne fra projektet viste, at investeringen gav et godt udbytte. Etableringen af 
simulationsbaserede læringsrum tæt på virkeligheden i den kliniske kontekst muliggjorde, at 
simulationstræningen kunne skræddersys til den enkelte afdeling ud fra deltagernes specifikke behov. 
Det lokale set up medførte tydeligvis 

 stor motivation og indlevelse i scenarierne. Træningen med de virkeligsnære cases gav stor 
mening, eftersom scenarierne tog udgangspunkt i de problemstillinger, deltagerne kendte fra 
deres daglige praksis, og de nyerhvervede kompetencer kunne anvendes i praksis umiddelbart 
efter træningen. 

 udvikling af læringsmiljøet i en positiv retning og etablering af trygge læringsrum. Deltagerne 
følte sig trygge ved at træne sammen med egne kolleger i egen afdeling, med eget udstyr og 
kendte procedurer. Desuden følte deltagerne sig trygge ved at facilatorerne var kendte personer 
fra egen afdeling, som i høj grad skabte et trygt og anerkendende læringsmiljø. 

Simulationstræning som læringsmetode gav i høj grad mulighed for at opbygge kompetencer i at 
håndtere og mestre akutte kritiske hændelser som modtagelse af børn med meningitis og hjertestop 
samt modtagelse af den respirationsinsufficiente opvågningspatient. Det gav stor motivation at få 
mulighed for at øve en kompetence, før den blev praktiseret på patienterne. Der viste sig et stort behov 
for at få `hands on´ hvilket gav mulighed for 

 opfriskning af gamle færdigheder, tilegnelse af nye færdigheder, identificering af nye 
læringsbehov og læring gennem fejl. 

 opbygning af self-efficacy og handlekompetencer som var overførbare til den kliniske 
virkelighed. 

Simulationstræningen viste sig at være en gangbar metode til at bygge bro mellem teori og praksis. Både 
i det præ - og postgraduate spor blev korte teoretiske oplæg efterfulgt af praktiske øvelser, en kobling 
der gav stor mening for deltagerne og optimerede læringsprocesserne. 
Teamtræningen havde udover fokus på det specialefaglige fokus på teamsamarbejde og kommunikation 
ud fra CRM principperne og principperne for sikker mundtlig kommunikation. Denne tilgang har haft 
effekt i forhold til 

 udvikling af kompetencer i teamsamarbejde, som var anvendelige i akutte situationer. 

 interprofessionel læring og skabelse af et tættere praksisfælleskab/bonding i 
personalegrupperne. 

 udvikling af kommunikative kompetencer og udvikling af en større sikkerhedskultur, som 
potentielt kan øge patientsikkerheden. 
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Interaktive rollespil som læringsmetode i forbindelse med prægraduat undervisning faciliterede læring 
gennem kreativitet, aktivitet og leg. Kombineret undervisning og simulation, med brug af 
færdighedstræning og simulerede patienter, har faciliterede læring gennem deltagernes aktive handling 
i et trygt læringsrum sammen med medstuderende og gav mulighed for supervision fra kompetente 
vejledere. Tiltagene har været medvirkende til  

 at give en bedre kobling mellem teori og praksis.  

 at sætte fokus på patientperspektivet, samarbejdet og kommunikationen med patienten. 

 at forbedre samarbejdet mellem kliniske vejledere og studerende.  

 at opbygge self-efficacy og handlekompetencer, som var overførbare til den kliniske praksis. 

Nøglepersonerne styrkede i løbet af projektperioden deres indbyrdes samarbejde, suppleredehinanden 
fagligt og pædagogisk og følte et stort ejerskab i etableringen af de simulationsbaserede læringsrum. 
Nøglepersonerne opbyggede kompetencer i forhold til varetagelsen af facilitatorrollen samt 

 kompetencer til uddannelsesplanlægning af simulationsbaseret undervisning og self-efficacy til 
at generere metoden til flere af sygeplejerskeuddannelsens moduler. 

 pædagogiske kompetencer til at integrere teoretisk og klinisk undervisning. 

Projektet viste, at simulationsbaserede læringsrum med stort udbytte kunne anvendes som et 
læringsarena både i præ - og postgraduat uddannelse. Det lokale set up skabte dynamik og motivation 
samt forbedrede det tværfaglige samarbejde.  
I udgangspunktet var dette projekt tværfagligt og ikke interprofessionelt30, men simulationsbaserede 
læringsrum fremstår som en oplagt arena til interprofessionel læring, idet deltagerne gennem 
teamtræning opnår større viden om hinandens kompetencer, ansvarsområder og professionelle rolle. 
Der skabes respekt for andre faggrupper, og der udvikles samarbejds- og kommunikations-kompetencer.  

Simulationstræning kan blive et bottom up værktøj til at ændre kulturen på hospitalet til at blive mere 
sikkerhedsorienteret og sikre øget patientsikkerhed. De simulationsbaserede læringsrum er velegnede i 
forbindelse med hospitalets udrulning af værktøjer til sikker mundtlig kommunikation og ISBAR. 

Projektet viste et stort engagement og stor motivation blandt deltagere og nøglepersoner, og det kan 
konkluderes, at anvendelsen af simulationstræning højnede læringsmiljøet og uddannelsesniveauet, 
hvilket er et vigtigt element i rekrutterings- og fastholdelsessammenhæng. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 “Interprofessional education occurs, when two or more professionals learn with, from and about eachother in 
order to improve collaboration and quality of care”(CAIPE - The center for the advancement of Interprofessionel 
Education 2002) 
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9. Overvejelser og anbefalinger i forhold til eksisterende tiltag 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewene med projektets nøglepersoner blev videreførelse af de 
eksisterende tiltag drøftet. De væsentligste betragtninger præsenteres her: 

Overvejelser i forhold til videreførelse af aktiviteter i spor 1: Børneafdelingen & Opvågningen 

 De kliniske vejledere udtrykte et fortsat behov for supervision i forhold til det pædagogiske 
element af simulationstræningen. De pegede både på en projektleder eller koordinator centralt 
placeret på hospitalet og en supervisor i de specifikke afdelinger. 

 Der blev udtrykt behov for, at gruppen af nøglepersoner blev udvidet med henblik på at gøre 
gruppen mindre sårbar i forbindelse med sygdom, orlov eller ophør af ansættelse. Det blev 
pointeret, at det er vigtigt, at nøglepersoner udvælges med omhu i forhold til faglige og 
pædagogiske kompetencer, og at der er mulighed for en oplæringsperiode. 

 Opvågningen overvejede større tværfaglighed i gruppen af deltagere eksempelvis med 
inddragelse af yngre anæstesilæger i træningen fremover. 

 Anvendelse af færdighedstræning med brug af fantomer blev nævnt som en hensigtsmæssig 
læringsmetode i forbindelse med oplæring af nyt personale på opvågningen. Afdelingen 
planlagde at udnytte stille perioder til spontan kontekstuel træning. 

 Begge afdelinger reflekterede over et større samarbejde på tværs af specialer, eksempelvis 
således at opvågningen simulationstrænede sammen med intensivafdelingen og 
børneafdelingen sammen med skadestuen og opvågningen. 

Overvejelser i forhold til videreførelse af spor 2: Sygeplejestuderende 

 De kliniske vejledere udtrykte behov for fortsat at eksperimentere med metoder til at øge de 
studerendes aktive deltagelse i den kombinerede undervisning og simulation, afholdelse af 
workshop, anvendelse af cases/rollespil blev nævnt som muligheder. 

 Der blev udtrykt et ønske om fortsat mulighed for pædagogisk supervision og samarbejde med 
en klinisk adjunkt/lektor fra Sygeplejerskeuddannelsen.  

 De kliniske vejledere havde intentioner om at generalisere simulationstræningen til andre 
moduler i sygeplejerskeuddannelsen end modul 4 samt i forbindelse med uddannelse af social- 
og sundhedsassistenter. 

 Udvidelse af netværket af vejledere involveret i simulationstræning indgik som et vigtigt tiltag i 
forbindelse med videreførelse af aktiviteterne. Nøglepersonerne havde intentioner om at 
indkalde til møder med vejledergruppen med henblik på at generalisere viden om metoden og 
drøfte konkrete læringsmål fremadrettet. 
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10. Anbefalinger 

 Med henblik på at fastholde det virkelighedsnære og lokale set up foreslås dannelse af lokale 
simulationsenheder, som eksempelvis kunne opbygges således; 

 

 

Figur 2: Lokale simulationsenheder 

 

 Ansættelse af en koordinator centralt placeret på hospitalet for at sikre, at koncepterne for 
Sikker Mundtlig Kommunikation og CRM principper, algoritmer for ABC og hjertestop samt 
struktur i debriefing udbredes med en fælles tilgang på hele hospitalet. Desuden med henblik på 
supervision af afdelingernes nøglepersoner og endelig med henblik på metodeudvikling og 
forskning. 

 Det anbefales, at simulationstræning indgår som en konkret metode i indsatsområdet 
Interprofessionel læring og Samarbejde på Glostrup Hospital. 

 Det anbefales at simulationstræning anvendes som en konkret metode i indsatsområdet Sikker 
Mundtlig Kommunikation på Glostrup Hospital. 

 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner anbefales med henblik på pædagogisk supervision og 
med henblik på et styrket samspil mellem teori og praksis. Det kan i den forbindelse nævnes, at 
anbefalingen er i tråd med Professionshøjskolens strategi 2015 samt i uddannelsesstrategien for 
Glostrup Hospital 2009-2012 hvor der som noget centralt er fokus på at udvikle og styrke 
samspillet mellem teori og praksis. 
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 Netværksdannelse både internt i specialerne samt på tværs af specialer anbefales med henblik 
på at sikre ens strategi samt med henblik på erfaringsudveksling. 

 Træning på tværs af specialer anbefales med henblik på at sikre samarbejde på tværs og øge 
patientsikkerheden generelt på hospitalet. 

 Instruktører/facilitatorer som varetager interprofessionel simulationstræning bør tilbydes 
instruktørkursus på DIMS samt EPLS kursus for lægernes vedkommende samt mulighed for 
vedligeholdelseskurser løbende. 

 Det anbefales, at der findes egnede lokaler til træning samt opbevaring af udstyr. Hvis fantomer 
og færdighedstrænerne skal integreres som en del af daglig praksis, er det af afgørende 
betydning, at der forefindes et centralt placeret opbevaringsrum. Når udstyret er placeret for 
langt væk fra den kliniske praksis, er det urealistisk i en travl hverdag at etablere spontan 
kontekstuel simulationstræning.  

 Mere udstyr er en nødvendighed hvis simulationstræningen skal generaliseres til flere områder. 
Det foreslås at hvert større område råder over minimum en voksen samt en børnedukke, hvor 
det er relevant, samt færdighedstrænere tilpasset enhedernes specifikke behov.  

 Kontinuerlig evaluering anbefales både i forhold til kvalitetsudvikling af tiltagene, men også i 
forhold til dokumentation og videndeling.  

 Det anbefales at nøglepersoner udvælges med omhu og med hensyntagen til faglige, kliniske og 
pædagogiske kompetencer, samt at gruppen af nøglepersoner antalsmæssigt er så stor, at den 
ikke er for sårbar ved sygdom, orlov eller ophør af ansættelse. 

 Det anbefales, at simulationstræning generaliseres til flere af sygeplejerskeuddannelsens 
moduler eksempelvis modul 11-12. Det anbefales, endvidere at der på modul 11-12 trænes 
interprofessionelt eksempelvis med deltagelse af medicinstuderende med henblik på træning af 
kommunikation og samarbejde. Erfaringer fra Rigshospitalet har vist, at tværfaglig 
fællesundervisning har dækket et stort behov i de studerendes kliniske uddannelse. Learning 
Lab på Hvidovre Hospital har gennem flere år og med stor succes udbudt simulationstræning 
med henblik på at kvalificere de studerende i teamsamarbejde og klinisk beslutningstagen. 
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Bilag 1: Teoretisk referenceramme31 

 

Projektets pædagogiske antagelser og læringsteoretiske koncepter hænger sammen med en kontekstuel 
og erfaringsbaseret læringsforståelse tæt knyttet til hospitalets praksis. Projektets læringsforståelse er 
hovedsagligt inspireret af filosoffen John Dewey, udviklingspsykologen Lev Vygotsky og den situerede 
læringsteori repræsenteret af professor i pædagogik, Jean Lave, og forsker Etienne Wenger. 

Ud fra den pragmatiske forståelse, som Dewey32 repræsenterer, er individets læring i høj grad afhængig 
af personens aktive handling og erfaring. Læring sker, når den lærende handler og er i berøring med det 
omhandlede emne og ikke alene sidder med en teoretisk lærebog. ”Learning by doing” er det centrale i 
Deweys læringsforståelse, og pointen, at læring sker i kraft af den lærendes aktivitet og erfaring, er 
inspirationskilde for os. Handling er grundlaget for læring, og dermed knyttes læring til den enkeltes 
kontekst. På den måde taler dette perspektiv for simulationsforløb som en integreret del af praksis. 

Med inspiration fra Vygotsky33 forstås læring som en relationel proces, bundet til en kontekst; læring 
sker i kraft af menneskers sociale aktiviteter i en bestemt kontekst. Kontekstuelle redskaber anses som 
følge heraf for at være afgørende komponenter i menneskers læreprocesser. Teorien om zonen for 
nærmeste udvikling er udtryk for ovenfornævnte læringsforståelse indlejret i et særligt menneskesyn: 
Alle mennesker har et læringspotentiale, som udvikles via de sociale, fysiske og historiske kontekster, 
som den enkelte er indlejret i. Rent pædagogisk betyder dette, at ”den mere kompetente anden” er 
afgørende for den uddannelsessøgendes læreproces.  

I den situerede læringsteori ser Lave og Wenger34 læring som en kontinuerlig interpersonel proces 
knyttet til forskellige praksisfællesskaber, som den enkelte indgår i. Læring er en del af menneskers 
sociale interaktion og foregår løbende. En vigtig pointe er, at mennesker altså ikke kun lærer på 
skolastisk vis, men i høj grad også i kraft af deres deltagelse i sociale kontekster, bevidst og ubevidst. 

Konteksten og praksisfællesskabets stigende accept og anerkendelse af den lærende har stor betydning 
for læringsudbyttet. Dette forhold er meget vigtigt at tænke ind i simulationsbaseret undervisning, for at 
læringsudbyttet bliver integreret i den kliniske praksis.  
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Bilag 2 : Organisering og nøglepersoner 

I forbindelse med opstart af nærværende projekt ansatte Professionshøjskolen Metropol, 
Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev i samarbejde med Glostrup Hospital en klinisk adjunkt i en 
delestilling med projektledelse. Formålet med delestillingen var overordnet at skabe sammenhæng 
mellem teori/klinik, at styrke samarbejdet mellem undervisere på sygeplejerskeuddannelsen og i 
klinikken, samt at styrke formidlingen af forskningsresultater mellem teori og praksis. 

Projektlederens arbejdsopgaver i forbindelse med projektet 

 udvikling af konkrete simulationsforløb, herunder redskaber til identifikation af læringsmål og 
evaluering i samarbejde med kliniske eksperter. 

 supervision af studerende og medarbejdere i konkrete simulationsforløb med fokus på læring. 

 supervision af kliniske vejledere og kliniske eksperter i den kliniske virkelighed med fokus på 
pædagogiske metoder. 

 evaluering og udarbejdelse af forslag til videreførelse af projektet. 

Referencegruppe: 

Udviklingskonsulenter fra Udviklingsafdelingen Glostrup Hospital 

Jette Steenberg Holtzmann JESH@glo.regionh.dk  tlf.43-232131 

Jette Hovedskov JEHO@glo.regionh.dk  tlf.43-232090 

Torben Sejr TOSE@glo.regionh.dk..tlf.43-232089 

 

Projektets nøglepersoner: 

Navn 

 

Ansættelse og titel Kontakt 

 

Hanne Selberg Projektleder/Klinisk adjunkt 
Professionshøjskolen Metropol 

Sygeplejerske/Master i 
professionsudvikling 

HASE@phoe.dk 
72-282830 

Eva Mosfeldt Jeppesen Overlæge PHD Børneafdelingen EVML@glo.regionh.dk 
43-232990 

Kathrin Werner Dahl 1.reservelæge Børneafdelingen KAWEDA01@glo.regionh.dk 
 

Pia Bovien Sygeplejerske Børneafdelingen PIBO@glo.regionh.dk 
43-233650 

Anette Hillersborg Sygeplejerske Børneafdelingen 
stud. Sygeplejefaglig diplomudd. 
i flerkulturel pædagogik 

ANHI@glo.regionh.dk 
43-233651 

mailto:JESH@glo.regionh.dk
mailto:JEHO@glo.regionh.dk
mailto:TOSE@glo.regionh.dk
mailto:HASE@phoe.dk
mailto:EVML@glo.regionh.dk
mailto:KAWEDA01@glo.regionh.dk
mailto:PIBO@glo.regionh.dk
mailto:ANHI@glo.regionh.dk
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Annebeth Rosenvinge Skov Overlæge, PHD 
Neonatalafdelingen 

ANROSK01@glo.regionh.dk 
43-232996 

Mette Stryhn Borger Klinisk afdelingssygeplejerske 
Opvågningen 
Sygeplejefaglig diplomudd. 

MSOL@glo.regionh.dk 
43-233143 

Lisbeth Wolpold Sygeplejelærer Operations- og 
anæstesiologisk afd. Y 
Sygeplejefaglig diplomudd. i 
uddannelse&undervisning  

LIWO@glo.regionh.dk 

 

Karsten Skovgaard Olsen Overlæge Operations-og 
anæstesiologisk afd. Y 

KARSK01@glo.regionh.dk 
 

Rikke Lohmann Panton Koordinerende klinisk vejleder 
afd N 
stud. Fleksibel sygeplejefaglig 
diplomudd. 

RILOPA01@glo.regionh.dk 
43-233407 

Pernille Van Randwijk Koordinerende klinisk vejleder 
afd. N 

PEVR@glo.regionh.dk 
43-233483 

Susanne Bregnsholdt Koordinerende klinisk vejleder 
afd. M 
stud. Diplomuddannelse i 
forandrings- & procesledelse 

SBRE@glo.regionh.dk 
43-234658 
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Bilag 3.Projektets faser 

 

Forberedelsesfasen 

Efter at de udvalgte projektafdelinger havde givet tilsagn om deltagelse i projektet blev 
afdelingsledelserne bedt om at udpege nøglepersoner fra henholdsvis læge- og sygeplejerskegruppen. 
Af afgørende betydning for projektets intension om at styrke båndet mellem den læringsmæssige 
ekspertise og de kliniske eksperter blev der i udvælgelsen lagt vægt på, at nøglepersonerne ikke alene 
havde faglige, men også pædagogiske kompetencer.  

Herefter mødtes projektlederen med de udvalgte nøglepersoner i de enkelte afdelinger, og en lang 
række mødeaktiviteter blev sat i gang. Behovet for en strategisk planlægning forud for opstart af 
simulationstræning pointeres som værende af afgørende betydning for forløbet35. I projektets 
opstartsfase kredsede forberedelserne sig i det væsentlige om følgende punkter: 

 Organisering, logistik, ressourcer. 

 Lokaler i den kliniske kontekst. 

 Hvilket udstyr var nødvendigt for gennemførelse af simulationstræningen? 

 Set up og læringsmål  

 Læringsmiljøet, hvordan skabes trygge rammer, motivation og optimale rammer for læring? 

 Gentagelsen, hvordan skabes der mulighed for kontinuerlig øvelse og træning med henblik på at 
udvikle langvarige kompetencer? 

 Hvordan introduceres og motiveres personalet til deltagelse? 

 Evaluering, hvordan sikres systematiseret evaluering? 

I opstartsfasen indgik studiebesøg på DIMS36 samt Learning Lab på Hvidovre Hospital som 
inspirationskilde til udformningen af projektets implementeringsplan. Personalet i projektafdelingerne 
blev introduceret til projektet i de specifikke afsnit ved projektlederen samt på et uddannelsesinternat 
for uddannelsesnøglepersoner på Glostrup Hospital i december 2008.  

                                                           
35

 Horn,Melissa et al 2007 
36

 Dansk Institut for Medicinsk Simulation 



52 
 
 

 
 

Desuden blev personalet introduceret til CRM principperne ved både projektleder og ved en ekstern 
konsulent. De studerende blev introduceret på introduktionsmøder ved studiestart i klinikken. 

Udstyr til projektet blev indkøbt fra firmaet Laerdal og Scandidact, som har udviklet produkter til 
simulering til hospitaler. Til projektet blev der indkøbt fantomet Nursing Anne(vital kompatibel), 
fantomet Nursing Kid(vital kompatibel). Børneafdelingen havde i forvejen fantomet Nursing Baby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til spor 2 blev der indkøbt færdighedstrænere til kateteranlæggelse, sårpleje, injektion og iv adgang 

 

 

 

 

 

 

 

Det samlede beløb for indkøb af udstyr udgjorde 50.000, kr. 

Implementeringsfasen 

I litteraturen37 fremhæves debriefing som den vigtigste faktor for effektiv læring ved simulation. 
Debriefing er en facilitator ledet gruppediskussion umiddelbart efter scenarierne, som indeholder 
refleksion og assimilation med henblik på at deltagerne producerer langvarig læring. Facilitator leder 
deltagerne igennem en refleksion over, hvad der gik godt, og hvad kunne have været bedre med henblik 
på at deltagerne opbygger kompetencer i at håndtere og mestre lignende hændelser i virkeligheden. 

                                                           
37

 Fanning R, Gaba D 2007, Rudolph, J W et al 2007 
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Debriefingen i nærværende projekt fulgte med udgangspunkt i Steinwachs38 en trefaset struktur: en 
beskrivelsesfase, en analysefase og en afslutningsfase. 

Det fremhæves i litteraturen, at netop facilitators færdigheder er altgørende ved hele 
debriefingskonceptet, og derfor anbefales det, at nye facilitatorer trænes af specialiserede 
instruktører.39 
Børneafdelingens ledelse prioriterede at sende børneafdelingens nøglepersoner på et 3 dages 
instruktørkursus på DIMS i maj 2009. Den ene af opvågningens facilitatorer var i forvejen uddannet 
instruktør fra DIMS. 

Implementeringsfasens omdrejningspunkter kredsede i det væsentligste om: 

 Gennemførelse af de planlagte scenarier. 

 Systematisk evaluering og efterfølgende opfølgning og justeringer. 

 At implementere en trefaset struktur i debriefingen. 

 At udvikle større kendskab og fortrolighed med det indkøbte udstyr. 

 

Udviklingsfasen 

Den systematiske evaluering i børneafdelingen viste stor efterspørgsel på en kombination af praktisk 
simulationstræning og teoretisk undervisning. Desuden viste erfaringen, at det etablerede koncept 
krævede stor logistisk forberedelse og stort tidsforbrug i forbindelse med klargøring og oprydning 
efterfølgende. Forholdsvis mange ressourcer blev anvendt til at afholde simulationstræning af 1½ times 
varighed to gange om måneden i akutfunktionen, hvorfor det blev besluttet fremover at samle 
træningen til et heldagskursus med en blanding af teoretiske oplæg, færdighedstræning samt 
simulationstræning. Simulationstræningen på neonatalafsnittet og på opvågningen fortsatte som 1½-2 
timers træninger, hvilket var i overensstemmelse med afdelingernes behov og ressourcer. 

Den kombinerede teoretiske undervisning og simulationstræning for studerende blev udviklet ved at de 
studerende fik større mulighed for færdighedstræning på fantomerne efter de teoretiske oplæg samt at 
der blev øvet med simulerede patienter(studerende og projektleder). De studerende fik på denne måde 
mulighed for at indøve kommunikationen med patienten samt at leve sig ind i patientrollen. 

Afslutningsfasen 

I projektets afsluttende fase fortsatte simulationstræningen i henhold til planen, og evalueringen blev 
udvidet med fokusgruppeinterview af projektets nøglepersoner.  

Projektets samlede aktiviteter fremgår af bilag 4 og 5 

 

 

 

                                                           
38

 Steinwachs B 1992 
39

 Gaba, D et al 2001, Fanning R, Gaba 2007 
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Bilag 4: Samlet oversigt over projektaktiviteter og forløb spor 1: 

Børneafdeling L: Akutfunktionen & L56,Afdeling Y, Opvågningsafsnittet 

Måned Faser/aktiviteter projektleder Børneafdeling L Opvågningen  

Forberedelsesfase 

 
Oktober  
2008 

 Litteratursøgning 

 Møder med 
uddannelsesteam & 
kvalitetsteam 

 Møde med Laerdal 

 Studiebesøg på 
Learning Lab Hvidovre 
Hospital 

  

November  Indkøb Sim.udstyr 

 Kontakt til afd.ledelsen 
L/nøglepersoner 

 Studiebesøg Learning 
Lab Hvidovre Hospital 

 

 Orientering & 
planlægningsmøder 
med nøglepersoner 

 

December  Præsentation af 
projekt på 
uddannelsesinternat 

 Deltagelse i 
Symposium: Clinical 
skills training 

 Studiebesøg DIMS 

 
 

 Simulationstræning 1 

 

 Opvågningsafsnittet 
kobles på projektet 

Implementeringsfase 

Januar  
2009 

  Simulationstræning 2 

 Simulationstræning 3 

 Planlægnings-møde med 
nøglepersoner 

Februar   Simulationstræning 4 

 Simulationstræning 5 

 

Marts   Simulationstræning 6  Udarbejdelse af scenarier 

April  Deltagelse i 
konference om 
pædiatrisk simulation 
IPSSW Firenze 

 Simulationstræning 7 

 SimulationsWorkshop 
med ekstern konsulent 

 Simulationstræning 8 

 Præsentation af projekt 
og introduktion til 
CRM/ISBAR 
v/projektleder & ekstern 
konsulent 

Maj   Nøglepersoner på 
instruktørkursus DIMS 

 Simulationstræning 9 

 Præsentation af projekt 
og CRM/ISBAR på 
temadag v/projektleder 

 Simulationstræning 1 

Juni   Simulationstræning 10 

 Simulationstræning 11 

 Simulationstræning 12 

 Simulationstræning 2 

 Simulationstræning 3 

Ferie   

Udviklingsfasen 

September   Planlægningsmøder og 
udarbejdelse af 
kursusmateriale 

 Studiebesøg på 
børneafdelingen 

 Simulationstræning 4 



55 
 
 

 
 

Hvidovre Hospital 

Oktober   Simulationskursus 1  Simulationstræning 5 

November   Simulationstræning 13 

 Simulationskursus 2 
 

 Simulationstræning 6 

Evaluerings & afslutningsfase 

December  fokusgruppeinterview  Simulationskursus 3  

Deltagere i simulationstræning i alt 38 læger og 38 
sygeplejersker/assistenter 

12 sygeplejersker og 1læge 
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Bilag 5: Samlet oversigt over Projektaktiviteter og forløb spor 2: 

Måned  Aktiviteter  Aktiviteter for studerende fælles Aktiviteter 
i afd. 

Forberedelsesfase    

Oktober 2008  Kontakt til 
afdelingsledelser og 
nøglepersoner  

  

November  Møder med 
nøglepersoner 

  

December  Præsentation af 
projekt på 
uddannelsesinternat 

  

Januar 2009  Workshop kliniske 
vejledere og 
projektleder 

 
 

 

Opstartsfase    

Februar  Start projekthold 1  Dagsseminar med 
skuespillere 

 Teori og simulation 1 

 

 
Marts 

  Teori og simulation 2 

 Teori og simulation 3 

 
 

Implementeringsfase    

April  

 Start projekthold 2 

  

Maj   Teori & simulation 4 

 Teori & Simulation 5 

 Teori & Simulation 6 

 
 
 

Juni   Workshop simulation  

Udviklingsfasen    

August  

 Start projekthold 3 
 Dagsseminar med 

skuespillere 

 

September   Teori & simulation 7 

 Teori & simulation 8 

 Teori & simulation 9 
 

 
 
 
 

Oktober    

November  Start projekthold 4  Teori & Simulation 10 

 Teori & Simulation 11 

 

December   Teori & Simulation 12 

 Teori & Simulation 13 

 

Antal deltagende studerende i alt 34 studerende 

 

 

 


