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Nasjonal team- og traumesamling 2019



AKUTTMEDISINSK SAMTRENING UTENFOR 
SYKEHUS = KOMMUNE BEST
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Som BEST på sykehus!

Tverrfaglig 

Deltakere

Fasilitatorer

Train as you fight/in situ

Situasjonene (casene)

Bemanning

Rutinene

Utstyret

Lokaler (inne og ute)

Sim + debrief x 2 



HVORFOR SIMULERINGSTRENING

2

Øvelse, Kvinnherad



HVORFOR SIMULERINGSTRENING

∙ Studier fra Skottland og Nederland har funnet sammenheng 
mellom in situ teamtrening og bedre pasientbehandling.1,2

∙ Det er en god arena for læring, som resulterer i sosiale og 
strukturelle forbedringer. 3

∙ Det førte til økt trygghet i egen rolle og kjennskap til prosedyrer.4

∙ Deltakelse i simuleringstrening ble fremhevet som en viktig 
suksessfaktor under evaluering av intrahospital og prehospital 
respons 22. juli. 5,6

3

1. Theilen et al. Resuscitation 2017

2. Haerkens et al. Acta Anaesthesiol Scand 2015

3. Brandstorp et al. Scand J Prim Health Care 2016

4. Utsi et al. Tidsskr Nor Laegeforen 2008

5. Brandrud et al. BMJ Qual Saf. 2017

6. Pedersen et al. PLoS One. 2016



SAMTRENING GIR BEDRE SAMARBEID OG 
BEHANDLING

∙ Intervjuet med ambulansearbeidere i 2014

∙ Intervju med legevaktleger i 2016

∙ Akuttmedisinske situasjoner sjeldne, noe som førte til lite erfaring 
og usikkerhet. Samtrening ble nevnt som et virkemiddel for å 
motvirke dette stresset.

∙ Flere opplevde at samtrening ga bedre pasientbehandling, da 
de forskjellige profesjonene blir kjent med og får respekt for 
hverandres kunnskap og ferdigheter

4

Hjortdahl et al. SJTRM 2014

Hjortdahl et al. Scand J Prim Health Care 2016



HVA SIER LOVEN? 
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Virksomheter som yter 
akuttmedisinske tjenester skal 
sikre at personellet som 
utfører tjenestene får 
nødvendig opplæring og 
trening i å utføre egne 
arbeidsoppgaver og trening 
i samhandling og samarbeid 
mellom alle leddene i den 
akuttmedisinske kjeden.

Øvelse Alta, desember 2018



HVA SIER MYNDIGHETENE OG FAGPERSONER

6

2019: Samhandlingskonferanse 
for den akuttmedisinske kjede

Ambulanse + 
kommunehelsetjenesten

Jobbe sammen 

Trene sammen 

Eks: NAKOS, Jan Erik Nilsen

Mye bra, men: 

∙ Svakheter i og mellom ledd

Hovedutfordringer:

∙ Medisinsk nødmeldetjeneste

∙ Samhandling mellom de to 
forvaltningsnivåene (kommune 
og spesialisthelsetjenesten) 

Øvelse Vadsø



SAMTRENING UTENFOR SYKEHUS I NORGE
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Øvelse Alta



SAMTRENING UTENFOR SYKEHUS I NORGE
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∙ 2016 norske fastleger (n = 4701) 
invitert til en spørreundersøkelse om 
allmennlegen og akuttmedisin. 1002 
svarte. 

∙ 28 % av lege jobbet ved legevakter 
som har årlige samtreninger.

∙ Deltakelse i akuttmedisin (opplevd 
rolle, vakthyppighet og utrykning) er 
sterkt assosiert med å jobbe ved en 
legevakt der det regelmessig trenes 
på akuttmedisin med andre aktører.

Hjortdahl et al. Scand J Prim Health Care 2018



SAMTRENING UTENFOR SYKEHUS I NORGE
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NSDM rapport fra 2017: 

∙ Halvparten av kommunene 
hadde deltatt på samtrening 
en eller flere ganger i 2016

∙ I hovedsak leger, 
ambulansepersonell og 
sykepleiere som trener.

∙ Samtreningen ble i hovedsak 
organisert av kommunen
(63%), sjelden foretakene 
(10%)



SAMTRENING UTENFOR SYKEHUS I NORGE
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∙ Kartlegging av den 
akuttmedisinske kjeden 2019, 
(NAKOS og NKLM)

∙ 60% av legevaktene 
gjennomførte akuttmedisinsk 
samtrening med 
samarbeidspartnere i 2018

∙ Trente som regel med 
ambulansen 

∙ Selvrapportert 



HVORDAN FÅ DET TIL?
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Øvelse: Kvinnherad



HVORDAN FÅ DET TIL?
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Forankret hos ledelse 
(kommune og foretak)

Regelmessig

Inngå i vanlig arbeidstid

Instruktører (fasilitator)

Trenger ikke mye utstyr (må 
ikke filme, trenger ikke dukker)
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Øvelse: Karasjok 

NETTVERK FOR

AKUTTMEDISINSK SAMTRENING

UTENFOR SYKEHUS



NETTVERK FOR
AKUTTMEDISINSK SAMTRENING
UTENFOR SYKEHUS
∙ Hensikten:

legge til rette for at regelmessig og god trening i samhandling blir 
etablert i så mange kommuner som mulig, samt at de som 
allerede trener ikke slutter 

∙ BEST + NSDM + NKLM

∙ Nettside

∙ Nettforum

∙ Nettverkssamling

∙ Nettkurs

∙ Fasilitatorkurs 
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NETTKURSET
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∙ Forkurs

∙ Teori leses på forhånd

∙ Ressurs i etterkant 



FASILITATORKURSET

∙ Første gikk i Alta oktober 2019

∙ 12 deltakere

∙ 6 leger, 3 sykepleiere, 1 ambulansearbeider og  2 
sykepleier/ambulanse

∙ : Finnmark, Troms, Buskerud, Vestfold, Østfold og Hordaland
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Kort

fellesundervisning

Fasilitere egen case 

Under veileding

Debrief av egen case

Under veiledning 



∙ Neste fasilitatorkurs kurs planlagt 4. og 5. juni 2020 i Alta!

∙ MedSimNorge sin nettverkskonferansen 2020, I Alta 2. og 3. juni. 

∙ https://sammenovttas.no/
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VEIEN VIDERE
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∙ Vi ønsker at flest mulig skal 
trene, med best mulig 
kvalitet, regelmessig

∙ Støtte fra helsedirektoratet til 
å utvikle nettverket

∙ Har vi de riktige 
virkemidlene? 

7. Klasse Bogstad skole, skoleBEST
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∙ Takk for oppmerksomheten

magnus.hjortdahl@gmail.com

Twitter: @MagnusHjortdahl

mailto:magnus.hjortdahl@gmail.com

