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SAFER:  
 SAFER er en stiftelse et samarbeid mellom  Universitetet i Stavanger, 

Stavanger Universitetssjukehus, Lærdal Medical AS
 Sterk forbindelse og bidragsyter til simuleringsnettverk som SESAM og EU-Sim
 Bidragsyter til forskningsprosjekter og nettverk nasjonalt og internasjonalt. 
 Over 15000 deltakerdager initieres fra SAFER hvert eneste år og tallet er 

stadig økende. 
 Alle våre treningsprogram er simuleringsbasert, og alle som jobber for oss er 

sertifiserte EU-Sim fasilitatorer.

 Staben på SAFER: Operative helsearbeidere med bred bakgrunn fra flere felt, 
både in-hospitalt og prehospitalt.  
 Paramedics
 Intensiv sykepleiere/ akuttsykepleiere/ LV sykepleiere
 Anestesi-/HEMS leger / LV-leger
 Offshore medics



Simulering som metode



Metodikk: 
 Europeisk konsensus blant de ledende simulerings senter 

om metode/best practice

 Økende internasjonal anerkjennelse gjennom prosjekter i
 India

 Russland

 Brasil

 Uganda

 Tanzania

 Kina



Formel for vellykket implementering (av f.eks
protokoller) 

Kunnskap:
Forskning, 
evidensbaserte 
protokoller

Effektiv opplæring av:

Instruktører

Utøvere

Omsette kunnskap til
praksis i kliniske
situasjoner

Lokal implementering:

Organisasjons-
forankring, rammer 
og budsjetter

Forbedret praksis

Økt trygghet og
selvtillit hos ansatte

Økt kompetanse 

Økt pasientsikkerhet



Utstein Formula for survival



Beste praksis – har vi belegg for å hevde det?

Oppsummert forskning viser at simuleringsbasert trening har 
effekt: 

Reduserer mortalitet 18 – 50%
Reduserer uønskede hendelser

Hyppig simuleringsbasert trening (low dose – high frequency) 
endrer klinisk praksis i kritiske situasjoner! Enkeltstående 
trening (bolus) har ingen effekt. 

Simuleringstrening øker pasientsikkerhet!

Anbefalt artikkel om transformational simulation: 
https://advancesinsimulation.biomedcentral.com/articles/10.
1186/s41077-017-0052-3



 Equinor, CoPNo, Transocean m.v har siden 2006 hatt jevnlig 
simuleringsbasert trening for sitt helseberedskaps-personell på 
SAFER, ca. 500 personer årlig. 

 Treningen tar utgangspunkt i prosedyreverktøyet.

 Brukes både for å trene utøvere og for å teste 
protokoller/prosedyrer.
 Observerte feil i utøvelse av prosedyrer skyldes ofte uklare eller uheldige formuleringer i 

prosedyren, mangelfull opplæring (ikke effektive metoder). Våre observasjoner rapporteres 
direkte til fagansvarlig lege i selskapet. Tiltak vurderes og iverksettes. 

 Testing/forbedring av protokoller/prosedyrer uten risiko for pasient! 

Har vi erfaringer som understøtter dette i 
praksis?



Har vi erfaringer som understøtter dette i 
praksis?

Norsk Luftambulanse brukte
simuleringstrening for å sikre tidsrammer 
ved innføring av slagambulanse og CT 
prosedyre.

Aim: Sikre effektivitet lik inhospital tid fra 
ankomst til CT = 12 min. 



Evidens!

Nevrologer på SuS bruker ukentlig 
simuleringstrening for å redusere door to needle
time. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/early/2
019/06/29/bmjqs-2018-009117.full.pdf

Design:
Systemdiagnose – innenfor krav til 30 min.
Endring av protokoll
Simuleringsintervensjon

Resultat: 
Reduksjon av door to needle time fra 27 – 13 min.
Reduksjon av mortalitet og morbiditet 
(sengeliggende) fra 12,2 – 3,5%



For info og kontakt:


