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Formål 

 

Arbejdsgruppe vedrørende Strategi for Færdigheds- og 
Simulationstræning skal udarbejde et forslag til en opdateret 
overordnet fælles strategi for færdigheds- og simulationstræning på 
alle sundhedsprofessionelle uddannelsesniveauer i Region Midtjylland.  
 
Målet er, at skabe en strategi der tager udgangspunkt i Region 
Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, arbejdsgrundlag for 
sundhedsområdet og kompetenceudviklingspolitikken. Strategien skal 
levere en overordnet ramme med henblik på at hente fælles 
gevinster. Dette skal ske ved at styrke koordineringen og 
effektivisere udnyttelsen af ressourcerne i form af budgetter, udstyr 
og kompetencer bedst muligt. Herunder hvordan nye og innovative 
tiltag kan understøttes hensigtsmæssigt. Dermed udnyttes den fælles 
regionale kraft til at styrke kvaliteten i både uddannelsesaktiviteterne 
og patientbehandlingen. 
 
 
Baggrund  

 
Læringsmetoden færdigheds- og simulationstræning har især i de 
senere år vundet frem på både hospitaler og uddannelsesinstitutioner 
i Region Midtjylland, blandt andet i forbindelse med nye byggerier. 
Dette har affødt et stigende behov for en fælles opdateret regional 
strategi på området. 
 
Metoden udgør et redskab til håndtering af de ændrede 
uddannelsesmuligheder som følge af færre patienter i 
hospitalssengene i kortere tid. Derudover øger den 
patientsikkerheden gennem muligheder for 
kompetencevedligeholdelse samt træning og afprøvning af nye 
kompetencer og udstyr i kontrollerede læringsmiljøer. Endvidere er 
det et anerkendt kompetencevurderingsværktøj både i forhold til 
enkelt personer og teams. 
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Side 2 

   
Med henblik på at sikre at de relevante perspektiver og erfaringer indgår i arbejdet, har 
Strategisk HR-forum besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra blandt 
andet driftsenhederne. 
 
Dette kommissorium for Arbejdsgruppe vedrørende Strategi for Færdigheds- og 
Simulationstræning er godkendt af Strategisk HR-forum den 30. maj 2013. 
 
 
Hovedopgaver 

 

Arbejdsgruppen skal levere et forslag til en overordnet strategi for færdigheds- og 
simulationstræning i Region Midtjylland. Herunder udstyr, kompetencer og organisering af den 
nødvendige ekspertise på området. Der lægges særligt vægt på, at strategien både bidrager til 
at styrke specialiseringen og sammenhængen i sundhedsvæsenet.  
 
Som led i udarbejdelsen af forslaget til strategi skal arbejdsgruppen beskrive konsekvenserne 
af den foreslåede strategi - både organisatorisk og økonomisk – og udarbejde forslag til plan 
for implementeringen. I den forbindelse forudsættes det, at de forskellige vilkår for 
hospitalsenhederne indtænkes. Den overordnede strategi skal blandt andet forholde sig til 
følgende grundtemaer: 
 

• Udstyr: Hvordan sikres rammerne for indkøb af hensigtsmæssigt udstyr? Hvordan 
sikres rammerne omkring udstyret; vedligeholdelse og opdatering af udstyr, logistik og 
deling, kursus- og sekretariatsdrift  

• Kompetencer: Både for undervisere og kursister. Hvordan sikres det, at de rette 
undervisere og instruktører uddannes og inddrages? Kan og skal den fælles 
koordinering styrkes ift. de overordnede rammer for undervisningens indhold og 
tilrettelæggelse (eks. læringsmål og af pædagogisk metode)? Hvordan kvalitetssikres 
opnåelsen og vedligeholdelsen af de indlærte kompetencer?  

• Organisering: Hvordan afstemmes behov, ønsker og samarbejdsmuligheder på de 
enkelte enheder og på tværs af Regionen? Hvilke behov og muligheder er der for at 
dele undervisere på tværs af Regionen?  

• Forskning og udvikling: Hvordan sikres nødvendig opmærksomhed på innovation, 
optimering af eksisterende løsninger, samarbejde og videndeling både regionalt, 
nationalt og internationalt? 

• Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner: Region Midtjyllands snitflader i samarbejdet 
med uddannelsesinstitutioner, herunder blandt andre Aarhus Universitet, VIA University 
College og SoSu-skolerne på området skal afsøges 

 
 
Sammensætning  
 
Arbejdsgruppe vedrørende Strategi for Færdigheds- og Simulationstræning sammensættes af: 
 
Formand Kjeld Martinussen, vicedirektør, Region Midtjylland  
(Ditte Hughes, afdelingschef Koncern HR-UUA vikarierer) 
 
Repræsentanter fra de fem somatiske hospitalsenheder (1-2 personer fra hver enhed) 
 
Repræsentanter fra Psykiatri & Social (1-2 personer) 
 



 

Side 3 

En repræsentant fra præhospitalet 
 
Forsknings- og udviklingschef Jørn Enggaard fra Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland 
 
Kontorchef Bente Gjørup fra Center for Kompetenceudvikling, Koncern HR, Region Midtjylland 
 
Kontorchef Berit Bjerre Handberg fra Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland 
 
 
Det forudsættes, at de udpegede personer involverer de relevante personer i deres enheder, 
herunder ledelsessystemet. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland.  
 
Det tilstræbes, at der er en vis forskellighed i arbejdsgruppens faggruppesammensætning, og 
at der fra driftsenheder er ledelsesrepræsentation. 
 
 
Arbejdsform  

 
Første møde afholdes september 2013. Her drøftes arbejdsgruppens opgaver, og kommende 
mødedatoer fastsættes.  
 
Sekretariatet vil levere et afsæt for arbejdsgruppens arbejde. Dette vil blandt andet blive i 
form af en sammenfatning af afdækningen af anvendelsen af færdigheds- og 
simulationstræning i Region Midtjylland, der blev gennemført i 2012 og 2013. 
 
Det forventes, at der afholdes 2-3 møder. 
 
Imellem de få møder fungerer arbejdsgruppen som et netværk, der kommunikerer via mails 
og telefon og evt. mødes ad hoc. 
 
Arbejdsgruppen kan involvere og inddrage interessenter og ressourcepersoner på området. 
 
Arbejdsgruppens resultater præsenteres for Strategisk HR-forum ultimo 2013 og derefter for 
Strategisk Sundhedsledelsesforum.  




