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• Simulering er en viktig 
pedagogisk metode både i 
bachelorutdanning, 
videreutdanninger og på 
masternivå.

• Samarbeid med 
Helseforetaket og 
kommunehelsetjenesten for 
øke kompetanse og bruk av  
simulering. 



Aktuelle prosjekt 

• Implementering og tilpassing av modeller for in situ
simulering i praksis for spesialsykepleiestudenter.
Prosjektleder Inger Hilde Hagen, førsteamanuensis
inger.h.hagen@ntnu.no

• Hvordan bruke virtuell virkelighet til å øve på 
ABCDE, NEWS og ISBAR.
Prosjektleder Helen Berg, førsteamanuensis.
helen.berg@ntnu.no

• Studentdrevet in-situ simulering i kommunen.
Prosjektleder Lindis Helberget, førstelektor.
lindis.helberget@ntnu.no
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Prosjekt: Studentdrevet in-situ simulering i 
kommunen

• Prosjektleder: Lindis Helberget
• Førstelektor, Institutt for 

helsevitenskap
• Epost: Lindis.Helberget@ntnu.no
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Samarbeid mellom praksis og 
utdanning
• Samarbeidsprosjekt mellom NTNU, institutt for helsevitenskap i Ålesund IHA og 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester USHT i Møre og Romsdal

• Prosjektet er finansiert av samhandlingsmidler og hadde oppstart våren 2021

• Hensikten med prosjektet er å bidra til å etablere simulering som pedagogisk metode 
for å øve på kliniske ferdigheter i virksomhetene i primærhelsetjenesten også kalt in-
situ simulering

• Forskningsspørsmålet er todelt: 

– Hvordan kan in-situ simulering innpasses i praksisstudiene ved NTNU i Ålesund?

– Hvordan kan in-situ simulering innpasses i primærhelsetjenesten? 
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Simulering i kommunen
• Sykepleierstudenter i praksisstudier fasiliterer simulering for de ansatte på sin 

praksisplass

• Studentene utarbeider case som har fokus på kartleggingsverktøyene ABCDE, 
NEWS og ISBAR

• Målet er at og nivå tilpasses læringsutbytte i de ulike praksis emnene 

• For eksempel tilpasses case i 4.semester akutt og kritisk syke. Det kan for eksempel 
være begynnende sepsis, forverring av hjertesvikt, hjerneslag, hjerteinfarkt osv. 

• Ca en uke før simuleringen finner sted arrangerer studentene en kort undervisning 
om verktøyene ABCDE, NEWS og ISBAR for de ansatte på sin praksisavdeling
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Simulering i kommunen
• Gjennomført en periode ved sykehjem vår 2021, første studieår

• Er i gang med gjennomføring av prosjektet i hjemmebaserte tjenester høst 
2021, andre studieår

• Ønskelig med implementering for alle studentene i første semester vår 2022 og 
derfra fortløpende til alle praksisemner i primærhelse dvs fullt implementert 
våren 2024

• Er i gang med utvikling av prosjektet til spesialisthelsetjenesten for høsten 2022


