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RegSim (2017-2019) i Helse Vest
Profesjonalisering og 
Kvalitetssikring av Simulering…
Julesymposium SAFER 2018



1. Være den regionale koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening
2. Veilede og støtte helseforetakene i etablering av strukturerte enheter for sim / ferd.
3. Bygge og sikre sim. kompetanse slik at treningen utføres med høy kvalitet
4. Kartlegge og rapportere aktivitet i regionen
5. Sørge for regional utveksling og utnyttelse av kompetanse – gjennomføres lokalt
6. Samordne standarder og metoder som kan styrke og forene fagmiljøene
7. Oppfordre til hensiktsmessig evaluering og forskning
8. Støtte aktiviteter som kan gjennomføres på tvers av alle helseforetakene
9. Bidra til helhetlige kompetanseløp med: Reg-Ut, nettverk for e-læring & kompetanseportalen
10. Oppfordre til samarbeid med relevante lokale akademiske/andre aktører
11. Sørge for at Helse Vest inkluderes i relevante nasjonale og internasjonale nettverk

Mandat til RegSim Helse Vest



1. Paper-implementation: 

2. Process – implementation: 

3. Practical – implementation:

Implementerings forståelse 
(Fixsen 2005; Rycroft-Malone 2004)

Vilje og Evne i Helseforetak/avdelingene

RegSim
Koordinatorer i Helse Vest (4 SUS/SAFER + 4 HF i HV)

Tenke, lytte, 
diskutere, 
utforme, skrive 

Møtes, 
workshops, 
undervisning, 
læring, 
trening, 
feedback 

Lokal innføring, Plan 
– Do – Study – Act, 
ferdighetstrening og 
simulering som gir 
verdi



«Strukturerte enheter» for kvalitet og 
kompetanse...



1. Foretaket bør ha en simuleringskoordinator
- Koordinatoren bør ha en fulltidsstilling
- Tilhørighet i hensiktsmessig avdeling: Undervisning / Kvalitetsforbedring/ Pasientsikkerhet / Fag / HR

2. Infrastruktur
- «You’ll never walk alone»: Koordinatoren bør høre til et foretaks-

råd / gruppe for kompetanseutvikling

3a. Sikre kompetanse: i foretaket og ansatte 
- Ledelsen i alle ledd & Komplimenterende Funksjoner
- Fasilitatorer &  Ansatte 
3b. Nettverk av fasilitatorer / undervisere
4. Sikre at simulering gir mening og verdi til 
organisasjonen

Struktur & Infrastruktur 



• Verktøy for å kartlegge HF sine «Profesjonelle Standarder» i simulering
• Train-the-Trainer kurs i alle HF fra SUS/SAFER
• Workshop-basert verktøy for Kartlegging av behov for trening
• MedSim Norge konferansen april 2018
• Kompetansepan for  fasilitatorer - moduler for Nettverk i HF
• CAMES Masterclass in Surgical Simulation  juni 2018
• Mottak av Kritisk Syk Medisinsk Voksen (Fonna og Stavanger)
• Struktur og Infrastruktur i alle HF: 

– Jobber med utforming av «Strukturerte enheter for bruk av simulering»; «Sim-
råd»; Fasilitatornettverk; Strategi/Handlingsplan…

• Forskningsseminar 19-20. sept. 2019
• Standarder for in situ simulering inkl. rapportering

Leveranser 



•Helse Førde
•Helse Fonna

•Haraldsplass DS

•Helse Bergen

•Helse Stavanger

HF kort rapport



Det kunne 
vært smart å 
samarbeide 
(2016)

RegSim blir til (2017)

Etablere Strukturer & Infrastruktur & 
Bygge kompetanse i hvert HF (2018-2019)

Bærekraftig vekst i hvert HF 2018-
2019-2020…

God Jul og godt nytt år 
fra RegSim

God Jul og godt nytt år 
fra RegSim


