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Baggrund 
Projektets overordnede formål var at opnå generel viden om, hvordan et særligt forløb 
med færdigheds- og scenarietræning i løbet af et klinisk undervisningsforløb kan 
tilrettelægges. Derudover var der fokus på, hvordan det bidrager til at øge studerendes 
kompetencer til at træde ind i det samlede sundhedsvæsen efter endt uddannelse. 
 
Det konkrete formål var at afprøve et tredages simulationsbaseret undervisningsforløb 
udviklet i et samarbejde mellem Institut for Sygepleje, Metropol, CAMES-Copenhagen 
Academy for Medical Simulation og Region Hovedstaden Center for HR, Sektion for 
Grunduddannelse for en udvalgt gruppe studerende. 
 
Projektet var et eksperiment. Der blev eksperimenteret med at øge studerendes 
kompetencer gennem simulationsbaseret undervisning, samt at post- og prægraduate 
indsatser kunne inspirere til at skabe bedre sammenhæng ved at lære af hinanden, når 
vi udvikler undervisning.  
 

 

Deltagere 
 

Projektgruppen og undervisere: 

 

■ Hanne Selberg- Lektor, Simulationsprojektleder, Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Mette E. Nielsen-Lektor, Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Iben Kragh – Kursusleder, CAMES 

■ Karen M. Buur- Uddannelseskonsulent, Region Hovedstaden Center for HR, Sektion for Grunduddannelse 

 

 

Øvrige undervisere i projektet: 

 

■ Marianne Linnet- Lektor, Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Eva Toth- Lektor, Lektor, Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Claus W. Mortensen- Lektor, Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Karen-Marie Olesen- Lektor, Ph.d. Institut for Sygepleje, Metropol 

■ Ilse Fröling, Klinisk underviser, Gastroenheden Hvidovre Hospital 

 

 

 

Studerende: 

 

6. semesterstuderende, der var i klinik i primær sektor på tværs af kommuner.  

 

Forløbet var en del af deltagelsespligten i klinikperioden. 

Der var bindende tilmelding og der blev udleveret et certifikat for gennemført forløb dvs. deltagelse alle tre 

dage. 

 

Der var udvalgt 26 studerende fra følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gentofte, 

Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj og Københavns Kommune. 
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Indhold  
Overordnet set skulle indholdet af kurset give mulighed for kobling af teori og praksis. Dette indebar øvelse 
i konkrete færdigheder, træning af kompetencer i klinisk beslutningstagen og ledelse med særligt fokus på 
præ – og postoperative interventioner i hospitalssettings. 
 
Overordnede fokusområder i forløbet: 
 
■ Færdighedstræning og workshops med øvelse af centrale elementer i præ- og postoperativ sygepleje 
 

■ Simulationsscenarier med fokus på klinisk beslutningstagen, organisation og ledelse samt interventioner i 
præ-og postoperative forløb 

 

Dag 1: Praksis- og Innovationshuset, Metropol 
 

Indledningsvis introduktion til forløbet og kort introduktion til simulationsbaseret undervisning 
 

1.Introduktion og simulationsbaserede øvelser i grundstenene – Patientsikkerhed  
 
1.a Øvelser 
■ ABCDE 
■ ISBAR 
■ EWS 
■ CRM 

 
1.b Interaktiv workshop  
■ Medicinering og utilsigtede hændelser 

 
1.c Scenarier 
■ Organisation og ledelse af præ- og postoperative patientforløb 

 

Dag 2: Praksis- og Innovationshuset, Metropol 
 

2.Færdighedstræning og simulationsbaserede øvelser præ- og postoperativ sygepleje 
 
 
2.a Præoperative øvelser 
■ Klargøring af patient til operation 
■ Trombeprofylakse  
■ Faste- tørsteregler 
■ Information til patienten 
■ Beroligende kommunikation 
■ Særligt udsatte patienter- fx DM, overvægt, demens 

 
2. b Postoperative øvelser 
■ Modtagelse af patient fra opvågningen 
■ Medicinsk udstyr og procedurer 

■ Glukose/insulindrop 
■ Iltbehandling 
■ Væskebehandling 
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■ Smertebehandling incl. epiduralmorfin 
■ IV medicin og injektioner 
■ Dræn, kateter, sonde 

 

2.c Medicinhåndtering 
 

Dag 3: CAMES, Herlev Hospital 
 

3 a. Full-scale scenarier- komplekse problemstillinger/komplikationer præ- og postoperativ pleje 
 
■ Gastrointestinal blødning 
■ Postoperativ repirationsinsufficiens - KOL 
■ Postoperative smerter 

 
3 b. Medicinhåndtering- interaktive øvelser 
 

 

 

Overordnede tilgange 
 

Det tilstræbtes at de studerende fik mulighed for hands-on, og at teoretiske indlæg blot havde karakter af 
korte introduktioner. De studerendes forberedelse tog primært udgangspunkt i kendt teori fra forløbet i 
modul 10. 
 
De studerende arbejdede i så høj grad som muligt i simulerede hospitalssettings med virkelighedsnære 
cases og scenarier, således at væsentlige aspekter af de kliniske situationer blev afspejlet i forløbet. De 
konkrete tilgange var henholdsvis simulationsbaserede workshops, bordsimulation, færdighedsøvelser i 
stationer og full-scale scenarier. 
 
Forløbet blev over tre dage opbygget med stigende kompleksitet og med nedslag i specifikke procedurer og 
færdigheder undervejs, som var direkte anvendelige i full-scale scenarier i slutningen af forløbet.  
 
Medicinhåndtering som element indgik alle tre dage, med stigende kompleksitet. 
 
Det tilstræbtes at undervisere/facilatorer i forløbet samarbejdede i teams på tværs af de involverede 
institutioner med henblik på at lære af og med hinanden i forløbet. 
Projektlederen var ansvarlig for evaluering, observationer, spørgeskemaer og fokusgruppeinterview samt 
afrapportering af forløbet. 
 

Faciliteter og setting 
 

For at skabe kontinuitet og simulere en realistisk hospitalssetting var ”indlagte kirurgiske patienter” og 
cases gennemgående i hele forløbet. 
 
Hospitalsstuen blev indrettet til et kirurgisk sengeafsnit med fire indlagte patienter/fantomer. Disse var 
tilkoblet en monitor med visning af vitale parametre og tilkoblet SIMPad med forprogrammerede scenarier. 
Antallet af indlagte patienter kunne udvides med fantomer uden tilkobling til monitor og Simpad og/eller 
simulerede patienter.  
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I forbindelse med øvelserne skulle de studerende i plejeteams varetage plejen af deres tildelte patienter på 
"patientstuerne". 
 
De studerende klædte om til dagens vagt i omklædningsrummet og mødte i ”afdelingen” til 
morgenkonference/briefing til dagen. 
 

Alle tre dage blev afrundet med et "fyraftensmøde", hvor studerende fremlagde læringsudbyttet i form af 
for eksempel posters med take home messages for deres "kliniske vejledere". 
 
Med disse øvelser fik de studerende mulighed for at intervenere og agere i en virkelighedsnær setting på 
det simulerede hospital - med autentiske cases i virkelighedsnære hospitalsstuer, skyllerum, medicinrum og 
konferencerum.  
 

 

Evaluering 
 

Evaluering af projektet blev afviklet med en triangulering mellem: 
 
■ Feltobservationer  
■ Elektronisk spørgeskemaundersøgelse i ENALYZER. Denne blev gennemført med en svarprocent på 69 %  
■ Fokusgruppeinterview - blev gennemført med deltagelse af 7 studerende 
■ Post it med `take home messages´ og en kort evaluering som afslutning på hver enkelt dag 
 

Resultater 
 

■ Overordnet tilfredshed med kurset 
 

”Jeg har ikke haft så meget instrumentel sygepleje - det med at man lige pludselig får et tilbud, så er det  
sådan åh så hørte de mig - så kan jeg få lov til det. Så mener I også selv at det er vigtigt for os, at vi får lov” 

 
” Det var en stor succes !” ” mere af det” 
 
Adspurgt, hvorvidt forløbet levede op til de studerendes forventninger angiver flere, at de har været 
positivt overraskede over forløbet og, at det har været bedre end forventet. Samtidig er et gennemgående 
tema, at forløbet havde været meget grænseoverskridende, en studerende udtalte eksempelvis: ”Jeg har 
krydset rigtig mange grænser, det har til tider været meget grænseoverskridende, men jeg har samtidig lært 
rigtig meget” 
 
Elementer som det realistiske set up, virkelighedsnære faciliteter og fantomer, muligheden for at få hands-
on, samarbejde i mindre grupper med full-scale scenarier, debriefingen med fælles refleksioner og 
undervisernes engagement fremhæves af de studerende som særligt positivt.  
 
Mindre gode elementer angives at være, at projektets program var meget kompakt/ambitiøst, at 
gruppestørrelsen var for stor, hvilket medførte ventetid og højt støjniveau. Derudover blev der udtrykt, at 
der var for lidt tid til debriefing og at underviserne ind imellem forventede for meget af de studerendes 
kunnen. 
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■ Tilrettelæggelse 
 
Den overordnede struktur i undervisningsdagene blev fremhævet som et positivt element i den kvalitative  
evaluering og især i fokusgruppeinterviewet. De studerende gav udtryk for, at de retrospektivt kunne se, at  
forløbet var opbygget med stigende kompleksitet og, at øvelserne på forløbets første dage skulle kvalificere  
interventionerne i full-scale scenarierne på CAMES. Som det f.eks. kommer til udtryk her: 
 
 ” vi havde ikke fået lige så meget ud af 3. dag, hvis vi ikke havde lavet det vi gjorde på dag 1 og 2.”  
 
De studerende fremhævede endvidere, at strukturen de enkelte dage var tydelig med kort intro/teori,  
casearbejde efterfulgt af hands-on øvelser og afslutning med debriefing. Rækkefølgen på de forskellige  
elementer, der skulle gennemføres gav angiveligt god mening for de studerende. Dog var ønsket om  
mere tid til introduktion til de enkelte øvelser og mere tid til debriefing en gennemgående tilbagemelding.  
 
Tilrettelæggelsen med tre dage i træk og tæt transfer indholdsmæssigt og tidsmæssigt fremhæves af de  
studerende som værende vigtig i forhold til læringsudbyttet. I observationerne var det tydeligt at se, at  
de studerende brugte de grundsten, de havde opbygget de foregående dage. Der var fokus på struktur og  
algoritmer, praktiske procedurer som f.eks. håndtering af hudsonmaske. I observationerne var der mange  
eksempler på, at viden og erfaringer fra den forudgående dag blev anvendt f.eks. i kommunikationen med  
patienten, og i debriefingen var der eksempler på, at input fra øvelserne dagen før blev anvendt. En  
studerende udtalte: ”jeg kunne høre at hun kørte den igennem (ABCDE) som vi har øvet i går”. 
 

  

 

■ Simulation som metode 
 
I observationerne og til en vis grad i tilbagemeldingerne fra de studerende fremgik det, at de studerendes  
simulationskompetencer, især i starten af forløbet, ikke var tilstrækkelige til at leve sig ind i scenarierne. De  
studerende, der deltog i forløbet, har deltaget i simulationsbaserede øvelser i SIMLab i tidligere moduler, 
men har ikke nødvendigvis deltaget i full-scale scenarier i løbet af uddannelsen. Det kommer f.eks. til 
udtryk i følgende; 
”vi vidste ikke helt, hvad det der simulationsøvelser var for noget”  
”man skulle lige vænne sig til at tale til et fantom”  
”det var lidt underligt i starten, men det blev mere og mere naturligt, og til sidst ville vi slet ikke stoppe”  

 
De studerende gav udtryk for, at de blev overraskede over, hvor god en metode simulation var og, hvor  
stort læringsudbyttet var.  
Ud over koblingen mellem teori og praksis italesættes værdien i forhold til at føle sig bedre klædt på til at  
møde de præ- og postoperative patienter i klinisk praksis efter at have deltaget i øvelserne. 
I fokusgruppeinterviewet var de studerende enige om at simulationsbaseret undervisning er lærerigt,  
øger self-efficacy og, at de ønskede flere obligatoriske simulationsmoduler i løbet af uddannelsen. 

 

 

Observatørrollen 
De studerende havde forskellige holdninger og tilkendegivelser i forhold til observatørrollen. De  
reflekterede for eksempel over, om de lærte noget ved at være i observatørrollen, når de ikke selv var i  
aktion i et scenarie. Det blev blandt andet fremhævet, at observatørrollen gav mulighed for gode  
refleksioner over medstuderendes interventioner og, at det gav et andet overblik. 
 
”man har et overblik, når man er observatør, som man ikke har, når man selv står i det-man når ikke rigtig  
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at tænke, når man selv står i det” 
 
Andre tilkendegav, at de lærte mest ved at få hands-on og ved at være direkte involveret i scenarierne. 
 
Da projektet var et eksperiment med afprøvning af forskellige tilgange oplevede de studerede forskellige  
tilgange i forhold til observatørrollen: 
 

a. Observatørerne sad i kontrolrummet under scenariet, hvilket for nogle studerende betød mere 
tryghed og færre forstyrrelser, når de var aktører i scenariet. Andre fandt det ubehageligt og 
stressende, at de ikke kunne se observatørerne og deres reaktioner bag glasvæggen. 
 

b. Observatørerne var på stuen under scenariet. Nogle studerende fandt dette stressende, utrygt og 
forstyrrende. 
 

c. Observatørerne blev involveret i scenariet som back up team i time outs. Flere værdsatte denne 
aktive rolle –”der fik man en mere aktiv rolle, og hvis man var i tvivl kunne man lige pause, og lige 
vende det med dem, det var en fin funktion og lidt mere behagelig at være i” 
 

Generelt så de studerende observatørrollen som vigtig, lærerig og medvirkende til at igangsætte  
brugbare refleksioner, som kunne anvendes i debriefingen. 
 

Trygt læringsrum 
 
Det lykkedes i nogen grad at skabe et trygt læringsrum, men de studerende gav også udtryk for at de følte  
sig en smule udstillet og utrygge. Observationerne understøttede, at de studerende arbejdede hårdt- de sås  
ofte rødspættede og udtalte for eksempel:  ”jeg var frustreret og oppe at køre” –”det irriterer mig bare 
at….jeg skal lige have oplevelsen ud af kroppen”. De studerende støttede hinanden og fik ro på igen i 
debriefingen. Her var facilatorerne gode til at få bearbejdet de studerendes frustrationer, fremhæve gode 
interventioner og igangsætte en god refleksion over fremadrettede hensigtsmæssige interventioner. 
 
Ytringer om at deltagelsen var grænseoverskridende, angstprovokerende og nervepirrende er  
gennemgående både i den elektroniske evaluering, på post it og i fokusgruppeinterviewet. Dog efterfølges  
ordene oftest med bisætninger som for eksempel disse: 
” men det var rigtig godt, fordi jeg blev udfordret og derved lærte jeg rigtig meget”  
” det var ikke grænseoverskridende på den ubehagelige måde” 
 

 

Det var gennemgående i evalueringen, at de studerende følte sig mest trygge i mindre grupper og, at  
trygheden blev øget efterhånden, som de lærte hinanden at kende. I fokusgruppeinterviewet kom det  
tydeligt frem, at det der stressede mest, var angsten for at dumme sig, begå fejl eller ikke at kunne finde ud  
af noget foran medstuderende og især over for dem, de ikke kendte i forvejen.  
 
”Underviseren var ikke grænseoverskridende, de var der for at lære os noget…….det var mere  
observatørmedstuderende, der kunne se alle de fejl, jeg ikke kunne se, der var mest angstprovokerende” 
 
Medvirkende faktorer til at øge trygheden blev angivet til at være muligheden for kunne stille ”dumme”  
spørgsmål, sparring og, at underviserne gav udtryk for ”permission to fail” - at der kunne begås fejl uden  
konsekvenser for en ”rigtig” patient. 
”Søde undervisere, der sagde at det var ok at fejle, gode til at fremhæve det gode selvom man lavede fejl og  
de var tydelige”. 
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■ Læringsudbytte 
 
Kobling teori og praksis 
 
I spørgeskemaundersøgelsen har 94,5 % af de studerende svaret, at de er helt eller delvist enige i, at  
forløbet overordet set har medvirket til at koble teori og praksis. Koblingen blev ligeledes italesat i den  
kvalitative del af evalueringen, for eksempel udtalte de studerende: 
 
”Man lærer på en helt anden måde, end når man læser og sidder til undervisning. Det er som om, man har  
lært meget mere her, fordi man ligesom har stået i det” 
 
”Teori bliver til praksis- det bliver mere jordnært og forståeligt når man får fingre i det” 
 
” Kunne se noget af teorien bedre i praksis. Det er derfor der er fedt, at have simulation i teorimodulerne” 
 

Viden og kompetencer 
 
En stor del af de studerende angav i den kvantitative evaluering stor tilfredshed med læringsudbyttet. 
Således har 88,9 % af de studerende svaret, at de er helt eller delvist enige i, at de har opnået kompetencer 
i at observere og udføre sygepleje til patienter, der skal gennemgå en operation,  
 
I forhold til praktiske færdigheder i præ- og postoperative interventioner har 88,9% ligeledes svaret, at de  
er helt eller delvist enige i, at forløbet har haft betydning for opnåelse af færdigheder. Opnåelse af  
kompetencer i forhold til akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb blev angivet med 50 % enige og 38,9  
% delvist enige. 
 
Den kvantitative evaluering på delelementerne i læringsudbyttet tegner sig således: 
Fig 1. 
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Fig.2 

 

 

 

 
 

 

Noget af det, der blev fremhævet i de daglige `take home messages´ og i den afsluttende evaluering som  
værende særlige læringsudbytter, var forståelsen for, at det er vigtigt at arbejde med struktur, systematik,  
overblik, prioritering og planlægning af plejen samt at teamsamarbejde har stor betydning. 
Desuden viste data de studerendes erkendelse af kompleksiteten i plejen og de `gaps´ i viden og  
færdigheder, som de er blevet opmærksomme på. Dette udtrykkes her: 
 
”jeg kunne mærke at jeg mangler noget basic viden. Der var ting, jeg simpelthen ikke vidste” 
 
De studerende vurderede, at de i høj grad kan anvende det, de har lært på nærværende  
undervisningsforløb fremadrettet i klinisk praksis, men de pointerede samtidig, at de havde behov for mere  
træning af praktiske færdigheder. 
 

■ Studerendes ønsker 
 

Et gennemgående ønske var muligheden for mere simulation i uddannelsen. Der blev efterspurgt:  
 
■ hele dage med simulation, gerne i forbindelse med teoriperioder 
 
■  mulighed for gentagelse 

 
■  træning i akutte forløb 

 
■  at simulation bliver et obligatorisk element i undervisningen 

 
■  frivillige tilbud, som vi havde i det tidligere Åbne SIMLab, og anvendelse af kompetencekort. 
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”Jeg ville ønske der var mere simulation på uddannelsen, noget seriøst, der varer flere dage” 
 
” Generelt i hele uddannelsen burde der være meget mere af det her, det give super meget mening at prøve  
og gerne flere gange”  
 
” jeg har brug for at færdighedstræne mere, så man blev mere tryg og kompetent med de forskellige ting! 
Vi vil gerne have mere praktisk øvelse i medicin, sonder, dræn, pvk, kad ……osv.” 
 
”At man har fingre i det, før man er færdig som sygeplejerske. Så er det jo et helt andet læringsrum når man  
er færdiguddannet, det er ikke lige så trygt” 
 
 
De studerende gav udtryk for, at muligheden for mere simulationstræning betyder meget i forhold til at  
føle sig kompetent til mødet med patienterne i klinisk praksis. De pointerede, at de mødes med  
forventninger om, at de har de fornødne håndværksmæssige kompetencer med sig fra uddannelsen. De  
talte om forventninger, der både kommer fra dem selv, kolleger og vejledere, men også fra borgere og  
patienter: ” det er pinligt at skulle sige, at jeg ikke kan det, det er irriterende” 
 

 

■ Undervisernes læring 
 
Det har været udfordrende og lærerigt at arbejde sammen på tværs af institutioner. Projektet var et 
eksperiment og ambitionen var at afprøve nye tilgange, hvilket nok har afstedkommet, at vi endte med 
et meget ambitiøst og kompakt program, hvilket de studerende også har tilkendegivet. 
 
Det gav dog mulighed for at afprøve forskellige tilgange og metoder, som har givet os en ide om hvilke 
justeringer, der er nødvendige fremadrettet, hvis vi vil implementere tilgangene i uddannelsen. 
 
Vi har erfaret, at vi på nogle områder anvender den samme overordnede struktur i simulationsbaseret 
undervisning, dette gør sig især gældende i full-scale scenarierne med anvendelse af Dieckmanns setting 
model (Dieckmann 2009) - briefing, scenarieafvikling og debriefing.  
Den overordnede struktur i selve debriefingen har vi ligeledes tilfælles, men der vil altid være individuelle 
forskelle. Projektet har vist, at det kan være svært at arbejde sammen som makkerpar, når man ikke 
kender hinanden i forvejen, og når der ikke er tid til løbende gensidig feedback og refleksion 
underviserne i mellem. 
 

Placeringen af observatører, enten på stuen eller i kontrolrummet, under scenariet var en af de 
variationer i tilgange, der blev observeret. Ligesom de studerende har forskellige oplevelser af dette, for 
og imod, havde undervisernes også både forskellige oplevelser og meninger om dette. 
Erfaringsudvekslingen på baggrund af dette har igangsat gode refleksioner over fremadrettede tiltag. 
 
For Metropols undervisere var oplevelsen, at det er en stor ressource at have medicinstuderende til at 
styre fantomet fra kontrolrummet, så facilitator kan koncentrere sig om at briefe de studerende, 
observere og være `life saver´ ved behov. Vi har det samme udstyr, tilsvarende faciliteter, men ikke de 
samme ressourcer på Metropol. Det blev endvidere synligt, at det er altafgørende, at den person, der 
styrer fantomet har de rette kompetencer i forhold til at styre fantomet både teknisk, kommunikativt og 
pædagogisk. Det kræver tydeligvis at vedkommende er bekendt med scenariet og har en sundhedsfaglig 
baggrund. 
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Vi erfarede også, at det er værdifuldt at have en tekniker at trække på ved akutte fejl på fantom eller 
andet udstyr. Dette minimerer nedetid og nedsætter stressniveauet hos facilitator. 

 
Muligheden for at gennemføre full-scale scenarier i mindre grupper var en positiv oplevelse for 
Metropols undervisere. Det er ikke en mulighed, vi har på Metropol. Vi må i højere grad fremadrettet 
gennemføre scenarier med store grupper af observatører og med live streaming. Dette er dog ikke en 
forhindring for, at læring finder sted, idet der er evidens for, at læring i simulationsbaseret undervisning 
opnås i samme grad i henholdsvis den aktive rolle i scenariet og som fokuserede observatør, der 
involveres i den efterfølgende debriefing (O´Regan et al. 2016, Bethards 2014). 
 

Opmærksomhedspunkter: 
 

■ Afprøvningen med rokade af større grupper af studerende i hospitalsstuen med observatører ved sengen 
gjorde det synligt, at det er vigtigt nøje at beskrive observatørens opgave. Der bør eventuelt udarbejdes 
en observatørguide for at holde dem aktiveret under scenariet. Det bør overvejes at inddrage dem i den 
efterfølgende refleksion. 
 

■ Observatørrollen skal ekspliciteres bedre, stationerne skal afskærmes bedre både af hensyn til at 
minimere ` kiggen med´ hos de andre stationer og for at begrænse støjniveauet. 

 
■ De store set up med forskellige stationer kræver meget forberedelse af fantomer/stationerne både 

indledningsvis, midtvejs ved skift mellem præ-og postoperative forløb.  
 
■ Opmærksomhed blev rettet på vigtigheden af, at de studerende møder velforberedte og instrueres 

grundigt til aktiviteten. Cases og beskrivelse af dagenes indhold skal gøres synlige for de studerende og 
vigtigheden af at møde velforberedte skal italesættes. 

 
■ Opmærksomhed blev rettet på, at de studerendes håndværksmæssige kompetencer ikke er 

tilstrækkelige til at indgå i full-scale scenarier. De studerende bør have mulighed for at træne specifikke 
færdigheder i løbet af uddannelsen og tidligere i uddannelsesforløbet udsættes for komplekse 
simulationsscenarier. De manglende kompetencer gør det svært/umuligt for de studerende at håndtere 
komplekse situationer/scenarier og læringsmål. 
 

■ Virkelighedsnære set up gør en forskel - både udstyr, remedier, setting og cases er medvirkende til at 
højne autencitet og fidelity i simulation. 

 
■ Vigtigt at cases er i overensstemmelse med klinisk praksis, sikres ved udarbejdelse i samarbejde med 

kliniske eksperter.  
 

■ Opmærksomhed på at vi på Metropol, i særdeleshed i Praksis- og Innovationshuset har nogle gode 
rammer for at gennemføre simulationsbaseret undervisning med høj autencitet. 

 
■ Det er nødvendigt at gøre en indsats for at højne de studerendes simulationskompetencer – de skal 

introduceres til simulationsbaseret undervisning fra starten af uddannelsen og eksponeres kontinuerligt 
for aktiviteter i SIMLAB. Rammesætningen for adfærd i Simulationsfaciliteterne bør eksemplificeres for 
både studerende og undervisere.  
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Konklusion 
 
Projektet har været lærerigt for både de involverede studerende og undervisere. Det har givet mulighed  
for at eksperimentere med forskellige tilgange til simulationsbaseret undervisning. Dette har resulteret i et  
stort læringsudbytte og værdifulde erfaringer. Mange elementer kan implementeres i curriculum, men skal  
tilpasses i forhold til de studerendes kompetencer. Kompleksitet og læringsmål skal nøje overvejes og  
tilstedeværende ressourcer skal indtænkes. Projektet har desuden understreget vigtigheden af at øge  
samarbejdet mellem klinikken og uddannelsesinstitutioner- præ og postgraduate. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


