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Forord: 

Dette kompendiet er en del av et kursprogram for lærere i bruk av simulering. Hjelpemidler i 

kurset er: 

• Kompendium 

• Maler for scenarioer, med og uten forklaring  

• Screencast  

• Eksempler på scenarioer 

• Innføringsfilmer i lærerrollen 

Hjelpemidlene finnes i egen mappe under Ferdighetssenteret i Fronter.  

Simulering er en pedagogisk metode der studenter får øve seg på og reflektere over 

realistiske situasjoner. Ved avdeling for Helse- og sosialfag ble simulatorer og utstyr til 

simulering anskaffet rundt år 2000. Vi har nå fire simulatorer, Nursing Anne, Sim Man 3G og 

SimMan Essential. Dette er datateknologiske dukker i full menneskestørrelse.  

Vernepleier- og sykepleierutdanningen har siden 2011 samarbeidet om kompetanseheving i 

lærerstaben for å øke forutsetningene for å ta i bruk avansert simulering i undervisningen. I 

studieåret 2012-2013 ble simulering tatt i bruk i undervisning ved begge disse utdanningene, 

men en mer systematisk innføring av metoden ble først gjort i studieåret 2013-2014. I 

studieåret 2014-2015 har det blitt etablert en ressursgruppe for simulering ved HS, som har 

ansvar for å gi opplæring og støtte til lærere. Ressursgruppens medlemmer representerer nå 

flere utdanninger ved avdelingen.  

Ressursgruppen i simulering studieåret 2016/2017: 

Nita Ørmen, høgskolelektor, barnevernspedagogutdanningen 

Liv Berit Fagerli, førstelektor, sykepleierutdanningen  

Heidi Grønlien, førsteamanuensis, sykepleierutdanningen  

Inger Hjelmeland, høgskolelektor, leder av ferdighetssenteret  

Anne Mette Nygaard, høgskolelektor, videreutdanningene AAIO 

Mette Tindvik Hansen, høgskolelektor, vernepleierutdanningen 
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1.0 SIMULERING- EN AVKLARING 

 

1.1 Hva er simulering?  

Simulering handler om å etterlikne virkelige situasjoner. Ved simulering får studentene 

mulighet til å øve på reelle situasjoner i trygge omgivelser (Cant & Cooper 2009, Andfossen, 

Lied, Struksnes & Ødegården 2015).  

Simulering kan graderes i forhold til autentisitet, som omhandler simuleringens troverdighet 

og nøyaktighet. Simulering med høy grad av nøyaktighet og troverdighet benevnes noe ulikt 

i litteraturen. I engelsk litteratur benyttes ofte begrepet «high fidelity simulation», som kan 

oversettes med full-skala simulering (Cant & Cooper 2009, Lewis, Strachan & Smith 2012). 

Ved full-skala simulering benyttes ofte en datateknologisk dukke i full kroppsstørrelse, kalt 

simulator, til å simulere bruker/pasient. Simulatoren kan programmeres til å gi fysiologisk 

respons på studentenes handlinger, som for eksempel blodtrykksfall og økt 

respirasjonsfrekvens (Cant & Cooper 2009, Lewis, Strachan & Smith 2012). En operatør 

styrer simulatoren ved hjelp av en kontrollenhet. Simulatoren har høyttaler slik at 

brukerens/pasientens stemme kan simuleres via mikrofon. Simulatorene kan 

forhåndsprogrammeres, Sim Man 3G og Sim Man Essential med flere funksjoner enn Nursing 

Anne, eksempelvis nevrologiske og fysiologiske symptomer, og reaksjoner på legemidler og 

utstyr. Komplekse treningsøvelser kan gjentas mange ganger.  

Eksempler på funksjonsområder alle simulatorene har: 

➢ Behandling av utskiftbare kvinnelige og mannlige genitalia med urin- og tarmreservoar 

➢ Stell av stomi 

➢ Kateterisering 

➢ Innsetting og stell av nasogastrisk tube 

➢ Intravenøs innsetting i arm 

Eksempler på funksjonsområder som Sim Man 3G og SimMan Essential har: 

➢ Defibrillering og elektrokonvertering 

➢ BT målt manuelt ved auskultasjon av Korotkofflyder 

➢ Tungeødem 

➢ Pleurapunksjon; - bilateralt 

➢ Pupilleakkomodasjon; - synkroni/asynkroni, og normal og svak responshastighet 

(SimMan 3G) 

➢ Blærekateterisering 

➢ Tarmlyser 
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Utvikler og forhandler av simulatorene er Laerdal Medical AS. Informasjon om simulatorene 

finnes på nettsidene: 

http://www.laerdal.com/no/NursingAnne 

http://www.laerdal.com/no/SimMan3G  

http://www.laerdal.com/no/essential#/Specifications 

Ved simulering kan det også benyttes markører (mennesker), i samspill med simulator, eller 

alene. Læringsutbytte og hva som skal simuleres avgjør dette. Et eksempel der bruk av 

markør kan være hensiktsmessig framfor bruk av simulator er samhandlingssituasjoner 

innen psykisk helsearbeid. Det nonverbale og verbale språk er da helt vesentlig å få frem 

(Brown 2008, Molnes & Klauset Hunstad 2014). Programmering av simulator og markørens 

atferd tar utgangspunkt i scenarioer.  

 

1.2 Hva er et scenario?          

Andfossen et al (2015) definerer et scenario slik; Scenario er en beskrivelse av en 

pasientsituasjon eller case og kan oversettes med «dreiebok». Et scenario skal gi nødvendige 

informasjon til alle deltagerne. Et scenario gir med andre ord en oversikt og en beskrivelse av 

de forberedelser, utstyr, case, handlingsgangen og deltakernes oppgaver som simuleringen 

omhandler. Scenarioet utformes med utgangspunkt i definerte læringsutbytter.  

Casen beskriver en realistisk situasjon og kan relateres til ulike fagområder innenfor alle 

utdanningene ved avdeling for Helse- og sosialfag. Scenarioet gir føringer for hvilke 

omgivelser simuleringen skal foregå i. Konteksten bør gjøres så realistiske som mulig. Dette 

innebærer at det benyttes rekvisita og utstyr som samsvarer med casen.  

Eksempler på case: 

➢ Casen utspiller seg på et NAV-kontor der en bruker kommer til førstegangssamtale i 

forbindelse med arbeidsledighet. Simuleringsrommet utstyres og gjøres 

utseendemessig så likt som mulig et NAV-kontor, med realistisk utstyr tilgjengelig. 

➢ Casen utspiller seg i en akuttavdeling i sykehus der en pasient skal intuberes. 

Simuleringsrommet utstyres og gjøres utseendemessig så likt som mulig et akuttrom på 

sykehuset, med realistisk utstyr tilgjengelig. 

➢ Casen utspiller seg i hjemmesykepleien der en pasient får hjelp til stomiskift. 

Simuleringsrommet utstyres og gjøres utseendemessig så likt som mulig et rom i et 

privathus, med realistisk utstyr tilgjengelig. 

➢ Casen utspiller seg i fellesarealet ved en psykiatrisk avdeling i spesialisthelsetjenesten. 

En mann med paranoid psykose begynner plutselig å velte bord og stoler. Personalet 

må her utøve deeskalerende sykepleie. Simuleringsrommet utstyres og gjøres 

utseendemessig så likt som mulig fellesarealet i en psykiatrisk avdeling i 

spesialisthelsetjenesten, med realistisk utstyr tilgjengelig. 

http://www.laerdal.com/no/NursingAnne
http://www.laerdal.com/no/SimMan3G
http://www.laerdal.com/no/essential#/Specifications
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➢ Casen utspiller seg utendørs der det har vært en stor bilulykke. Utendørsområdet 

simuleringen foregår på gjøres utseendemessig så likt som mulig et ulykkessted med 

realistisk utstyr tilgjengelig.  

Simulering både med simulator og markører kan benyttes innendørs og utendørs.  

 

1.3 Læringsutbytter for simulering 

Et scenario kan beskrive ett eller flere læringsutbytter med utgangspunkt i Studieplanen. 

Læringsutbyttene må være klart og entydig formulert, og kan knyttes til kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse. Simulering bør samtidig ikke inneholde for mange 

læringsutbytter og de bør gjøres kjent for studentene på forhånd (Andfossen et al 2015).  

 

1.4 Faser i simuleringsundervisning  

Simulering gjennomføres i faser, etter følgende mønster (Andfossen et al 2015); 

1) Forberedelsesfasen  

Det er vesentlig at studentene har mulighet til å forberede seg til simuleringen. 

Læringsutbytte og temaet for scenarioet gjøres derfor kjent for studentene før simuleringen. 

Undervisning og ferdighetstrening i forkant av selve simuleringen kan være nødvendig, 

avhengig av simuleringens hensikt og læringsutbyttet. Forberedelsene er viktige for at 

studentene skal ha et grunnlag for å gå inn i den rollen han/hun skal ha i praksis sammen 

med bruker/pasient slik at studenten kan utføre en så realistisk jobb som mulig under 

simuleringen (Molnes & Reknes Brenne 2013).  

2) Briefing 

På undervisningsdagen, rett i forkant av selve gjennomføringen av simuleringen får 

deltakerne en briefing i form av informasjon om og muligheter til spørsmål vedrørende 

scenarioet. De gjøres kjent med simulators funksjoner og/eller markør, tilgjengelig utstyr og 

fasiliteter i rommet.  

3) Gjennomføringsfasen  

Gjennomføringen av den praktiske simuleringen skjer ved at studentene simulerer enkeltvis, 

parvis eller i grupper. Selve simuleringen løper gjerne uforstyrret og sammenhengende.  

4) Debriefing 

Umiddelbart etter simuleringen gjennomfører lærer debriefing; en systematisk refleksjon 

sammen med studentene. Debriefingen tar utgangspunkt i de fastsatte læringsutbytter og 

følger strukturen; beskrivende fase, analyserende fase og anvendende fase. 

 

  



 

6 
 

1.5 Simulering med liten og stor studentgruppe  

I liten studentgruppe (2-10) studenter) deltar alle studentene på selve simuleringen og er til 

stede i rommet der simuleringen pågår. Studentene har roller som Aktører, Observatører og 

Tid taker. Lærer har debriefing med studentene rett etter gjennomført simulering. 

En annen form i liten gruppe er at det spilles ut fem eller seks scenarier parallelt og 

studentene går fra scenario til scenario. Det rulleres blant studentene hvilke roller de 

innehar ved hvert scenario. Debriefing kan gjennomføres etter hvert scenario eller etter 

samtlige scenarioer er gjennomført. Valg av debriefingsmetode avhenger av læringsutbytte 

og kompleksiteten i scenarioet. 

Simulering i stor gruppe (10 – 200) kan arrangeres på ulike måter. En av formene innebærer 

at to eller flere studenter er aktører og deltar på selve simuleringen og gjennomføringen 

overføres direkte i form av lyd og bilde til en stor gruppe medstudenter som sitter som 

observatører i et annet klasserom. Dette kan være en basisgruppe, en seminargruppe, eller 

en klasse. Observatørene får oppgaver i forhold til hva de skal observere/reflektere over 

mens simuleringen pågår. Oppgavene er knyttet til læringsutbyttene for scenarioet. Ved 

simulering med store studentgrupper bør en lærer være sammen med studentene som er 

observatører i klasserommet mens gjennomføringen pågår. Studentene som har deltatt på 

selve simuleringen går etter simuleringen umiddelbart tilbake til klasserommet der 

medstudentene sitter. Det foretas så en debriefing av deltagerne i plenum, ledet av lærer. 

Lærer leder så en refleksjon i hele studentgruppa. 

 

 

1.6 Filmopptak 

Det kan gjøres filmopptak av simuleringen for i etterkant å vise studentene viktige hendelser 

under gjennomføringen, eller hvis studentene ikke husker hvordan det faktisk var. 

Filmopptak gjør det mulig å vise en hendelse flere ganger og kan derfor være et godt 

hjelpemiddel for refleksjon over egen utøvelse. Filmopptak er også spesielt egnet for å 

dokumentere og synligjøre målbare faktorer i simuleringen; tidsbruk, frekvens og samarbeid. 

Studentene som deltar i simuleringen må på forhånd ha gitt sitt samtykke til at filmopptak 

blir gjort, og etiske retningslinjer ved HiØ etterfølges. Det er utarbeidet egen 

samtykkeerklæring for filmopptak av simulering i ferdighetssenteret.  

 

1.7 Ansvar og oppgaver ved bruk av simulering i undervisningen 

Gjennomføring av simuleringsundervisning krever fra to til flere personer for å fylle de ulike 

lærerrollene. Lærerne kan gjøre dette sammen, og/eller ved hjelp av ansatte i 

ferdighetssenteret.  
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1.7.1 Utarbeidelse av scenario 

Scenarioene utarbeides av en eller flere lærere etter egne maler som benyttes ved HS. Det 

utarbeides ett lærereksemplar og ett studenteksemplar for hvert scenario.  

I ferdighetssenterets fronterrom ligger det lenker til: 

➢ forklaring på bruk av maler 

➢ mal for studenteksemplar 

➢ mal for lærereksemplar 

Lærer distribuerer studenteksemplaret til studentene i god tid før 

simuleringsundervisningen. 

Den enkelte scenario legges ut i Ferdighetssenterets fronterrom. Scenarioene i denne 

mappen kan fritt benyttes av alle lærerne ved HS. Se Fronter for informasjon om 

retningslinjer. 

 

1.7.2 Forberedelse av scenario 

I forkant av hvert scenario må simuleringsrom med enten simulatorer eller markører 

forberedes. Hvordan rom og simulator/markører skal se ut beskrives under forberedelsen i 

hvert scenario.  

 

1.7.3 Fasilitatorrollen 

Fasilitatoren har ansvaret for å briefe aktørene før simuleringen. Fasilitator er ofte til stede i 

simuleringsrommet ved gjennomføring av simuleringen. Casen avgjør om fasilitator skal ha 

en mest mulig passiv rolle, eller om vedkommende skal gi studentene utfyllende 

opplysninger underveis. Dette kan også avhenge av hvordan studentene gjennomfører 

simuleringen. Dersom scenarioet tillater det og studentene er godt kjent med metoden, må 

ikke fasilitator være til stede i rommet under selve gjennomføringen av simuleringen. 

Ved simulering der det er observatører i et annet rom enn der simuleringen foregår kan det 

være behov for to fasilitatorer,. En fasilitator er da til stede sammen med observatørene og 

forbereder observatørene i klasserommet, og en fasilitator er med aktørene i 

simuleringsrommet.  

Fasilitator kan gi observatørene oppgaver de skal jobbe med mens de observerer. Eksempler 

på oppgaver er: 

➢ Alle observatørene noterer under simuleringen ut fra spørsmålet «Hvilken kunnskap 

trenger sykepleiere/vernepleiere som skal ha det faglige ansvaret i en slik situasjon?» 

➢ Bruk trinnene i Modell for praktiske ferdigheter (www.rins.dk) og noter nødvendige 

hensyn helsepersonellet må gjøre i situasjonen. Studentgruppen deles opp i mindre 

grupper der hver enkelt gruppe får tildelt ansvar for ett trinn i modellen de skal 

fokusere på når de ser på simuleringen. 

http://www.rins.dk/


 

8 
 

Fasilitator må kjenne scenarioet godt. Lærer eller ansatt ved ferdighetssenteret kan inneha 

rollen. 

 

1.7.4 Operatørrollen 

Operatøren styrer teknikken, det vil si lyd og kamera, endrer eventuelt parametere 

underveis i simuleringen, og er stemmen til simulatoren. Operatør bør være godt kjent med 

scenarioet og casen, og skape realisme ved eventuelle logiske endringer i parametere og ved 

hensiktsmessig kommunikasjon. Ved endring av parametere kreves det en større opplæring i 

det tekniske utstyret på forhånd, enn der det kun skal være stemme. Rollen kan fylles av 

lærer eller ansatt ved ferdighetssenteret.  

 

1.7.5  Markørrollen 

Markøren må kjenne scenarioet godt og realismen i hvordan markøren spiller sin rolle er 

vesentlig. Rollen som markør kan fylles av lærer, en fra praksis, en skuespiller, en 

medstudent eller andre.  

 

1.7.6 Leder av debriefingen 

Lærer leder debriefing, og kan være samme lærer som innehar fasilitatorrollen, 

operatørrollen eller markørrollen. Leder av debriefingen bør ha kompetanse i bruk av dialog 

og veiledning i undervisning. I debriefingen får deltakerne gi uttrykk for sine opplevelser og 

erfaringer med gjennomføringen av simuleringen. Fokuset er da på deres egen utøvelse og 

de vurderinger og beslutninger de gjorde i simuleringssituasjonen. God praksis forsterkes og 

forbedringspotensialer kan identifiseres.  

Debriefingen kan deles inn i tre faser hvor den analyserende er den som tar mest tid: 

 
(Andfossen et al 2015) 

Eksempler på spørsmål i debriefing av aktørene ved simulering kan være: 

I den beskrivende fasen: 

➢ Kan du fortelle hvordan du/dere opplevde simuleringen? 

➢ Kan du si noe om hva som skjedde (i kronologisk rekkefølge)? 

➢ Kan du dere nevne noen problemer som oppstod? 

➢ Hva gjorde du med problemene? 

 

Beskrivende fase

studentene beskriver 
hva som faktisk 

hendte under selve 
gjennomføringen av 

simuleringen. 
Hensikten er å skape 
en felles forståelse av 

hendelsesforløpet. 

Analyserende fase

studentene reflekterer 
over og analyserer 

selve gjennomføringen. 
Kunnskap, holdninger, 

vurderinger og 
samhandling diskuteres 

mellom deltagerne. 

Anvendelses fase

studentene 
identifiserer hva de har 
lært av simuleringen, 

hvordan denne 
kunnskapen kan 

anvendes videre og hva 
de eventuelt må lære 

seg mer om.  
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I den analyserende fasen: 

➢ Hva fungerte bra? 

➢ Hva gjorde du for at det ble slik? 

➢ Hvilke vurderinger gjorde du underveis? 

➢ Var det noe du ville gjort annerledes om du skulle gjort dette en gang til? 

 

I den anvendende fasen: 

➢ Hva ville du gjort i en liknende situasjon etter de erfaringer du har gjort deg i dag? 

➢ Har du oppdaget noe av viktighet for fremtidige situasjoner?  

➢ Hva har du lært av dette? 

➢ Hva trenger du å lære mer om? 

 

Det er viktig at aktørene får si noe om simuleringen før observatørene kommer til orde og at 

leder av debriefing har en positiv vinkling på gjennomføringen, også der det ble vist 

mangelfull praksis. Ved debriefing i stor gruppe får aktørene noe mindre tid til å ytre seg enn 

i liten gruppe, dette for å unngå at observatørene blir passive. Observatørene innlemmes i 

refleksjoner og dialog med vektlegging av de oppgaver de fikk i forkant av simuleringen.  

 

2.0 PEDAGOGISKE VURDERINGER 

2.1 Variasjon, studentaktivitet og realistiske situasjoner  

Simulering benyttes ofte som en del av et større undervisningsopplegg, noe litteraturen 

støtter. Brinchmann-Hansen, Wisborg og Brattebø (2004) peker på at simulering må bygge 

på og kombineres med andre anerkjente prinsipper for læring. Bruk av simulering gir 

variasjon i undervisningen, noe som regnes som hensiktsmessig for læring, da den enkelte 

gruppe og den enkelte person tolker virkeligheten forskjellig (Marton, Hounsell & Entwistle 

1996).  

Simulering bygger på en pedagogisk tenkning der studentaktivitet har stor betydning for 

læring.  Metoden krever studentaktivitet, samarbeid mellom studenter, og mellom 

studenter og lærer. Realistiske situasjoner vektlegges. Pedagogiske metoder som vektlegger 

studentaktivitet og realistiske situasjoner i undervisningen gir økt læring (Pettersen 2005). 

Det samme gjør sosiokulturell læring, som vil si at man lærer i samspill med andre (Dysthe 

2001).  Det er utallige muligheter for å organisere simuleringsundervisningen. Tre 

hovedformer vi ofte anvender i Ferdighetssenteret er: 

1: Ett case – stor gruppe observatører. Scenarioet utspilles i ett rom og overføres på 

storskjerm til auditoriet hvor kullet observerer. 

2: Ett case - Liten gruppe alle aktører. Aktører og observatører er i samme rom. 
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3: Flere case, små grupper, alle aktører. Det spilles for eksempel 5 eller 6 scenarioer på ulike 

rom, rollene aktør, observatør og tidtaker rullerer slik at alle er aktører minst en gang i løpet 

av simuleringen. 

 

2.2 Hva kan simulering bidra til? 

Simulering viser seg å gi vesentlige læringsutbytter, og kan bidra til å utvikle: 

➢ klinisk vurderingsevne 

➢ kritisk tenkning 

➢ teamarbeid 

➢ kunnskap 

➢ reduksjon av gapet mellom teori og praksis  

(Cant & Cooper 2009, Gaba 2004, Garret, MacPhee & Jackson 2010, Weller 2004) 

3.0 AVSLUTNING 

3.1 Simulering og lærerkompetanse 

Lærere må ha kompetanse i bruk av metoden for å lykkes med å bruke simulering i 

undervisning (Reid-Searl, Eaton, Vieth og Happell 2011, Sarver, Senczakowicz & Slovensky 

2010, Tuoriniemi & Schott-Baer 2008). Den enkelte lærer kan tilegne seg kompetanse ved å: 

➢ gjennomføre undervisningsopplegg i simulering for lærerne ved HiØ  

➢ delta i gjennomføring av simuleringsundervisning sammen med kollegaer som har 

erfaring med metoden 

➢ gjøre seg kjent med simuleringsutstyret  

➢ delta på kurs 

➢ lese litteratur om bruk av simulering 

➢ ta metoden i bruk i egen undervisning 

Vi ønsker den enkelte lærer lykke til med å ta simulering i bruk som 

undervisningsmetode, vi hjelper deg gjerne! 
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