
Referat ressursnettverksmøte 05.01-19 

Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering 

Presentasjon av USHT og bakgrunn og mål for ressursnettverket.  
Se vedlagt PowerPoint for utdypende informasjon. 

 

Utviklingssenteret jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Visjonen er: Utvikling gjennom kunnskap. 

Bakgrunnen til Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering er: 

- Prosjekt interkommunalt ferdighetssenter fra 2012-2015 der man skulle teste ut og etablere 

et interkommunalt ferdighetsseter i Vestfold. De enkelte kommunene skulle etablere i 

ferdighetsrom. Målet var å kompetanseheve ansatte i blant annet observasjonskompetanse 

og i å benytte verktøy.  

Det ble opprettet ferdighetsrom i flere kommuner: Sandefjord, Horten, Holmestrand, Færder 

og Re. 

- Kartlegging av kompetansetiltak- og samarbeid mellom kommuner i Vestfold og SiV (2017) 

Kartleggingen viser at ferdighetsrommene i kommunene i liten grad blir brukt, det er ikke 

etabler noe nettverk eller koordinering av ferdighetstreningen i Vestfold og at instruktørene 

har ulik bakgrunn og sertifisering. Opplæringen i ferdighetsrommene gjennomføres ikke etter 

lik standard.  

Rapporten viser at det er et behov for å systematisere instruktøropplæringen og 

undervisningen som holdes i ferdighetsrommene.  

- USHT arrangerte i 2017-2018 læringsnettverk tidlig oppdagelse av Forverret tilstand. 

Opplæring i grunnleggende observasjoner og kommunikasjon er en viktige tiltak i dette 

læringsnettverket. Deltakerne i Læringsnettverket kunne at det ikke er noen arena for denne 

opplæringen i deltakende kommuner.  

- Programgruppen for samhandlingsforløpet i Vestfold ønsker at USHT skal danne et 

ressursnettverk for Ferdighetstrening og Simulering  USHT søker og får midler til å starte 

opp! 

Ressursnettverkets mål: 

- Erfaringsutveksling 

- Faglig oppdatering 

- Utarbeide en felles standard på ulike områder. 

Hvordan vi jobber med dette er opp til oss i Ressursnettverk for Ferdighetstrening og Simulering! 

 

Forventninger til dere som deltakere i ressursnettverktet: 

- Delta på alle samlingene (2 i halvåret) 

- Bidragsytere og spredere av informasjon og kunnskap 

- Samarbeide med kommunenes deltakere i arbeidsgruppen (Se under) 

- Undervise og tilrettelegge i egen kommune 



Arbeidsgruppen består av:  
Færder   Birte Dilling 

Horten   Bente Ødegaard 

Sandefjord/USHT Charlotte V. Standeren 

Holmestrand  Karianne Brathlie 

Larvik   Sissel Egenberg 

USN   Guro-Marie Eiken 

SiV   Henny-Mari D. Hagen 

USHT-V   Henriette Ruud  

Tønsberg   

 

Presentasjon av deltakere i ressursnettverket  
- Alle deltakere presenterer seg med navn, yrke, kommune og arbeidssted. 

 

Presentasjon av ferdighetstrening i Sandefjord. 
I Sandefjord tilbys alle seksjoner Ferdighetstrening og simulering.  

Erfaring har vist at det er basale observasjoner som er det største behovet. Det tilbys nå forskjellig 

undervisning, men i hovedsak i små grupper. Undervisning som holdes er: 

- 3 timers observasjonskompetanse 

- 3 timers HHLR undervisning med utstedelse av kursbevis (3 utdannede instruktører fra NRR). 

- Full dag med observasjonskompetanse og HHLR undervisning 

- Simulering (3 utdannede fasilitatorer) 

- Prosedyretrening 

o PICCline 

o Midline 

o Tracheostomi, stell, sug, skifte 

- Bistår på fagdager med temaer det forespørres om, eks førstehjelp og epilepsi. 

Presentasjon av simulering i Larvik 
Virksomhet psykisk helse og avhengighet gjennomfører regelmessig simulering. De har en utdannet 

fasilitator som bistår i øvelsene. Det møter 4-5 personer til øvelse. Læringsmålene er:  

- Bli tryggere i utagerende situasjoner og kjennskap til og benytte de- eskaleringens 10 bud 

- Kunne stole på kollegaer og kommunisere sammen på en effektiv og forsvarlig måte.  

De har gode tilbakemeldinger fra deltakerne på simuleringen. 

Gruppeoppgave: 
Se vedlagt oppsummering. 

Gi tilbakemelding om noe er feil eller om det er mangler. 

Veien Videre: 
Arbeidsgruppen skal møtes 14. Mars for å planlegge neste ressursnettverkssamling. Gi 

tilbakemelding til deres kommunes deltaker i arbeidsgruppen dersom dere har ønsker for temaer til 

neste samling.  



 

 

 


