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Bestillingen:

9. 0 Kompetanse

9.10: Deling av kunnskap om simulering:

• Utarbeiding av gode simuleringsopplegg krever høy faglig 
kompetanse i pedagogikk.

• God metodisk tilnærming er grunnleggende for å utvikle 
simuleringsopplegg av høy kvalitet som kan deles. 

• For å utnytte ressursene riktig, er det viktig å koordinere arbeidet 
med grunnlaget for gode simuleringsopplegg.

• De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt samarbeid 
om utvikling og bruk av simulering som metode. Helse Vest skal lede 
dette arbeidet.



Prosessen v/ etablering av InterRegSim

November 2019

Mai 2020 - juni2021

September  2021 Januar 2022

Mars 2020



Svaret: 

Oppretting av «InterRegSim»

Kompetansenettverk i spesialisthelsetjenesten

- Koordinere arbeidet med grunnlaget for gode 
simuleringsopplegg

- Nasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av simulering som 
metode

- Øke bruken av simulering for kompetanseheving

- Samarbeide med andre helseforetak om utvikling og deling av 
opplegg for simulering
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Kompetansenettverkets formål:

1. Legge til rette for-, og dele, evidensbasert kunnskap om bruk av simulering som læringsaktivitet, samt 

understøtte fagutvikling og forskning. 

2. Bidra til videreutvikling og anbefalinger av simuleringsopplegg, og økt bruk av simulering for 

kompetanseheving. 

3. Samstemme opplæringsopplegg for undervisningspersonell (fasilitatorer og instruktører) som jobber med 

simuleringsbasert læring. 

4. Dele kvalitetssikrede læringsverktøy, kompetansemoduler, maler og simuleringsopplegg i felles digital 

delingsplattform. 

5. Arbeide for systematisk evaluering og registrering av simuleringsvirksomhet i helseregionene 

6. Samle og formidle informasjon om nasjonale simuleringsaktiviteter. 
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Ansvars- og rapporteringslinjer InterRegSim kompetansenettverk

kompetansenettverk



• Nettverksleder 100% 

- Faglig ansvar, ansvar for mandat, framdrift, administrasjon, sikre nasjonale/internasjonale 
nettverk, rapportering, mm. Bindeledd til RegSim-ene. 

• Digital Pedagog 100% 
- Bistår med didaktisk utforming, mal/standard oppsett, visuelle fremstillinger/presentasjoner, 

formulering, internett/sosial media, holder i delings-plattform inkl. oppdatering av 
InterRegSim webside, sekretariat funksjon 

• Nettverksrådgiver 100% 

- Ansvar for å sikrer framdrift i interregionale arbeidsgrupper sammen med lederen, 
prosjektstyring, koordinere fagfellearbeid på innhold 

InterRegSim nettverk v/RegSim Vest – Helse Stavanger: stillinger





InterRegSim RegSim

Lede det nasjonale samarbeidet i spesialisthelsetjenesten for 
å utvikle, dele og bruke simulering som metode

Lede regionalt samarbeid for simulering via RegSim struktur 
og mandat til egne helseforetakene

Stille med dedikerte ressurser til å lede målrettet og resultat-
orientert arbeid

Bidra til det interregionale samarbeidet: 
- Dele kompetanse og kunnskap om simulering
- Stille med dedikerte regionale ressurser for å delta i 

interregionale arbeidsgrupper
- Stille med regionale ressurser for å støtte egne foretakene

Lede interregionale arbeidsgrupper og tiltak via RegSim’ene Sørge for at interregionale beslutninger og tiltak/metoder 
rulles ut i eget RHF

Drive kompetansenettverket InterRegSim Drive sine respektive RegSim med arbeids- og 
læringsnettverksmøter i regionen

Fordeling RegSim og InterRegSim

(1) LEDE OG BIDRA



InterRegSim RegSim

Veilede og utvikle metoder for systematisk 
organisasjonsforankring av simulering i foretakene

Lede og veilede organisasjonsforankring av simulering i 
regionale foretakene

Lede arbeidsgrupper for å utarbeide felles:
- nasjonalt indikatorsystem for effektiv bruk av simulering
- nasjonalt register for rapportering om framdrift av 

forankring
- publisere framdrifts status 

Bidra til arbeidsgrupper i InterRegSim med råd og erfaringer 
om organisasjonsforankring av simulering

Fordeling RegSim og InterRegSim

(2) ORGANISASJONSFORANKRING AV SIMULERING



InterRegSim RegSim

Etablere og utvikle godt samarbeid interregionalt med RegSim’ene
og RHF’ene

…med relevante nasjonale organer, f.eks. HOD, FHI, 
Helsedirektøratet, Kunnskapsdepartementet, og andre relevante 
aktører

Etablere og utvikle godt samarbeid regionalt med sine foretak, 
enheter og andre organer som bruker simulering som 
læringsaktivitet:
- Relevante RHF kompetanseenheter
- Utdanningsorganer, RegUT
- Fagmiljø
- Andre relevante aktører

Lede interregionale høringsprosesser for simulering Lede regionale høringsprosesser for simulering

Sørge for at simulering bringes inn i relevante nasjonale organer og
diskusjoner

Bidra til at simulering bringes inn i relevante nasjonale og regionale 
organer og diskusjoner

Rapportere årlig til Inter-regionale AD/FD/HR møtene om 
måloppnåelse

Rapportere til RHF om måloppnåelse ifht. eget mandat

Fordeling RegSim og InterRegSim

(3) DRIVE OPPSØKENDE VIRKSOMHET



InterRegSim RegSim

Etablere og lede interregionale arbeidsgrupper som:
- Fokuserer på utvikling av god pedagogisk kompetanse & 

metodisk kvalitet i simulering:
- Database med artikkeloversikt
- Maler, veiledere, retningslinjer, standarder
- Kurskonsepter og annen utdanningsaktiviteter
- Yrkesetiske retningslinjer
- Kompetanseplaner for fasilitatorer og instruktører
- Etterutdanningsprogram for fasilitatorer

Bidra i interregionale arbeidsgrupper 

Spille inn gode forslag til opplegg/metoder som flere har 
nytte av

Sørge for at resultater av arbeidet rulles ut i egen region

Lede «peer-review» av arbeidet i de ulike interregionale
arbeidsgrupper for kvalitetssikring av leveranser.
Innhente kompetanse ved behov.

Bidra i peer-review prosess i arbeidsgruppene

Arrangere relevante regionale kurs, f.eks. fasilitatorkurs, 
instruktørkurs mm 

Fordeling RegSim og InterRegSim

(4) PEDAGOGISK KOMPETANSE OG METODISK KVALITET



InterRegSim RegSim

Initiere, utvikle og produsere nasjonale evaluerings- og feedback 
verktøy, register og prosesser for:
- Aktivitetsregistrering
- Evaluering av simuleringsbaserte aktiviteter
- Feedback fra deltagere, fasilitatorer, og andre til systemet: 

kontinuerlig kvalitetsforbedring

Sørge for at simulerings-baserte aktiviteter blir evaluerte med 
kvalitetssikrede evalueringsmetoder
- Veilede HF’ene til å drive med evaluering og feedback om funn fra 

SBLA til enheter
- Stimulere til bruk av resultater til kontinuerlig forbedring og 

kompetanseheving i egen region og HF

Være pådriver for forskning på SBLA:
- Kartlegge og innhente kompetanse om SBF,
- Anvende gode internasjonale retningslinjer 
- Bidra til å bygge opp forskningsnettverk i tett samarbeid med 

akademiske miljøer

Stimulere og bidra til nasjonal forskningsaktivitet av høy kvalitet og 
nytte

Formidle kontakt og forslag til å bygge et godt SBForskningsnettverk

Være pådriver for forskning på SBA i regionene

Bidra til å motivere og synliggjøre SBForskningsaktiviteter nasjonalt 
og internasjonalt

Bidra til å motivere til, og drive SBForskningsaktiviteter regionalt, og 
nasjonalt

Fordeling RegSim og InterRegSim

(5) EVALUERING OG FORSKNING



InterRegSim RegSim

Etablere og drive nasjonal delingsplattform
Innhente kompetanse i digital pedagogikk, webdesign, 
grafisk design

Etablere og stimulere til bruk av regionale delingsplattform
Bruke nasjonale delingsplattform
Spille inn forslag til interregsim.no

Stimulere til at gode initiativer og opplegg presenteres på 
relevante nasjonale konferanser og andre tilsvarende 
arenaer

Bidra til å spille inn gode regionale og lokale initiativer og 
bruke kanaler til å promottere godt arbeid

Bidra til den årlige nasjonale konferansen MedSimNorge på 
vegne av InterRegSim

Arrangere regionale nettverksmøter, workshops, 
konferanser

Stimulere til synliggjøring av interregionalt arbeid og 
deltakelse i internasjonale arenaer

Fordeling RegSim og InterRegSim

(6) Publisering, Webside, Konferanser



Årshjul og møteserie InterRegSim 2022

16.11.21: InterRegSim møte nr. 1 – orientering / planlegging
13.12.21: møte nr. 2 - forslag til leveranser kl. 09-11
25-27.01.22: Kick-off Uke 4
- 2 dagers fysisk samling 25-27.01.22

Møtehyppighet:
- Månedlig - siste mandag i måned kl 9-12

Samkjøre InterRegSim møter med regionale nettverksmøter

Årshjul: 
Høsten for regionale samlinger (ikke uke 43)
InterRegSim 01. juni i Alta.
Vår nasjonal konferansen (MedSimNorge) 30.&31.05.22
Juni: SESAM i Europa

Høst 2022: Årets-slutt samling – 6 & 7 desember. (enes om 
årsrapport mm)



Hei Helse Midt Simuleringspådrivere,

• Være stolte!
• Være rause!
• Vær med!

• Tenk på hva dere vil dele med andre i spesialisthelsetjenesten

• Tenk på hva dere ønsker at InterRegSim jobber med for dere

• Hva trenger dere?

• Hvordan kan dere bidra i interregionale arbeidsgrupper? 

• Meld inn via Stine Gundrosen

Melde inn deres gode tiltak og forslag…


