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Student-BEST?

• Studenter med «fra start» 

– som kaffekokere

• Potensial & fordomsfrihet

• Mulighet for langtrekkende konsekvenser



Teamtrening i fremtiden  –
student-BEST

• «en utfordrende og artig samling med målet å 
spre kompetanse i teamarbeid og endring. 
Diskusjoner og faglig påfyll står i sentrum, og 
hovedmålet er å stimulere dere til å drive 
arbeidet videre på deres studiested»

• studenter fra ulike utdanninger, årskull og 
studiesteder
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Seleksjon

• Motivasjonsbrev

• Fag, studiested, kjønn
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Emner for undervisningsopplegg, 
beregnet på medstudenter

Følgende tema skal grupper på 1-3 av dere 
forberede dere på til campen. Dette får du 
informasjon om i egen epost. 
• Praktisk håndhygiene - hanskebruk (Max 5 min)
• Venekanylering (av voksne) (Max 5 min)
• Nedleggelse av nasogastrisk sonde (Max 5 min)
• Nytt nasjonalt system for masseskade-triage (Max 

15 min)
• Instruksjon av brannfolk/førstehjelpere i 

overvåkning av skadd pasient (Max 5 min)
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Momenter

• «Walk & talk»

• Forberede og lede prosedyretrening

• Intervju

• Lokalsykehus

• 3.verdens-engasjement

• Samling rundt leirbålet

• «Total immersion»
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TV-intervju

• Hvilket tema ønsker du å bli intervjuet om?

• Tenk deg at du får 2 min i «prime time» der 
dere blir intervjuet på TV av en som kanskje 
ønsker å stille kritiske spørsmål om det tema 
dere er opptatt av. Da er det viktig å ha tenkt 
litt gjennom hvordan dere vil bruke de 120 
sekundene som dere har til rådighet. 
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Etikk og moral

Er det greit at:
• Du blir invitert til Cape Town med et 

firma
• Du legger en ekstra venekanyle på en 

pasient for å øve / lære
• Gi en fetter en sykmelding
• Prøve medikamenter på seg selv
• Kollega med cola i frakkelommen
• Møte bakfull på jobb
• Du har fått en ferieuke for mye ved 

en feil
• Naboens datter har fått utført abort 

og noen spør
• Din politi-venn spør om en pasient

• Kjæresten din spør om en pasient
• Tatovering, piercing og klokker/ringer 

på operasjonsavdelingen
• Gjøre GU på kvinner i narkose
• Blodoverføring på et Jehovas vitne
• «Egen» kleskode
• Legen blir kjæreste med pasienten
• Komme for sent
• Klinisk undersøkelse av muslimske 

kvinner 
• Du oppdager at datteren til en 

afrikansk pasient er omskåret i 
hjemlandet

• Aktiv dødshjelp
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Kveldstema

• Historien om BEST - Hvordan lykkes med forbedring 
& endring?

• Etikk og moral - Hva er greit og hva er IKKE greit?

• Hvorfor engasjere seg utover det å bare være en 
dyktig & «flink» student?

• «Du er i avisen!» - Hvordan er det å havne i medias 
søkelys uten å ønske det?



Oppsummering

• God søknad

• Varierende motivasjon 

• Stor effekt - noen steder

• Mange andre forpliktelser

• Ingen camp 2017


