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Den nære fremtid bringer spennende muligheter



5G

• 2019
• 100x 4G hastighet
• Global utbredelse via Loon og OneNetworks
• Global dekning med 50 Gbit/s (tenk Lyse fiber) i 

2025



Til refleksjon:

Hva betyr det for utdanningsinstitusjonene når kunnskapen blir globalt tilgjengelig? Visste du at 
Sør-Afrika har 133% mobilpenetrasjon og at 95% av befolkningen benytter mobilt internett 

daglig? 









Til refleksjon:

Om man kan bruke simulering som forberedelse til nevrokirurgi på spesifikke pasienter, hvilke 
argumenter har vi for ikke å bruke det som en obligatorisk del i all helseutdanning, i all 

«onboarding» og i all etter –og videreutdanning?





«There is tremendous
demand from hospitals and 
clinics to hire more nurses. 
(…) There’s tremendous
demand from students who
want to enter nursing
programs, BUT SCHOOLS 
ARE TAPPED OUT.»

«75 000 qualified
nursing applicants are
turned away every year»



Demokratisering
av kunnskap og

heftige forsøk på
oppskalering

Psss! Think the global nursing shortage when you read this….



Til refleksjon:

Om kapasitet til å utdanne nok helsepersonell er en utfordring, hvorfor er vi så lite villige til å 
vurdere alternative pedagogiske og organisatoriske tilnærminger? Kan vi erstatte halvdelen av 
klinisk praksis med simulering? Kan vi se for oss å utdanne sykepleiere på halvparten av tiden?



Til refleksjon:

Hva stopper oss i å bruke slik teknologi til kvalitetsforbedring av langt flere av de basale 
ferdighetene helsepersonell må kunne? Spurt på en annen måte: Hvor viktig er det for oss at alt

helsepersonell kan utføre gitte prosedyrer i henhold til en gitt standard?



Flipped ClassroomTil refleksjon:

Hvorfor holder vi på at alle ansatte på et universitet eller høgskole skal undervise 
studentene i et gitt fag? Hvorfor bruker vi ikke teknologien (video) til undervisning og 

redefinerer undervisningstiden til å jobbe SAMMEN MED studentene om faglige oppgaver og 
utfordringer?



Peer 
Learning and 
Assessment



Peer learning 
and review 

in 
Healthcare 

QI

Estimated 700 lives saved over 3 years by Peer Reviewing
radiologists findings/diagnosis!



If it has been done….

Proof-of-concept er kjempeviktig. Men like 
viktig er «fast following»! 



Til refleksjon:

Hvordan kan vi bruke teknologi til raskt å skalere opp den unike kunnskapen som nå er utviklet 
av teamet ved SUS? Og hvordan kan SUS selv nå bruke samme metodologi på andre avdelinger 

og andre fagfelt? 



Artificial Intelligence
in Learning





• FN’s utviklingsmål mot 2030 

• Infrastruktur (5G + mobil)

• Enormt behov for tilgang og kvalitet på 
helsetjenester

• Underskudd på helsearbeidere verden over 
utfordrer status quo på utdanning – også 
innen simulering!

• AI, VR og AR oppstår – og smelter sammen

• Lysende eksempler på hva som kan oppnås –
«If it has been done somewhere…..»



God Jul!

michael.sautter@laerdal.com


