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Regional koordinerende enhet for simulering i Helse Vest (RegSim)
Direktørmøtet i Helse Vest besluttet den 3. april at det skal etableres en regional
koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, såkalt RegSim (sak
24/17). Vedtaket ble gjort på bakgrunn av den utredningen som direktørmøtet bestilte
5. desember (sak 76/16). Utredningen har vært ledet av Helse Vest RHF med deltakelse
fra helseforetakene, private ideelle og tillitsvalgte.
Oppgaver

RegSim etableres som en regional koordinerende enhet for simulering og
ferdighetstrening i Helse Vest. Alle helseforetak må ha strukturerte enheter for
simulerings- og ferdighetstrening, som knyttes sammen i et regionalt nettverk. RegSim
skal gjennom sin koordinerende funksjon bidra til kompetanseheving og høyere grad av
erfaringsutveksling mellom helseforetakene. RegSim skal ha følgende oppgaver:
•

•

•

Bidra en bedre oversikt over og kartlegging av ferdighets- og simuleringsaktivitet
i regionen. RegSim skal initialt arbeide med behovskartlegging i helseforetakene
for å se hvordan simulering best kan gjennomføres lokalt og hvordan felles
kunnskap kan utnyttes.
Regional samordning av og støtte til opplærings- og utdanningsaktiviteter. Dette
inkluderer deling av standarder, metodikk scenarier og pedagogikk innen
simulering, som kan styrke og forene fagmiljøene i Helse Vest. RegSim får i
oppgave å vurdere om det er behov for at noen typer simulering- og
ferdighetstrening gjennomføres på tvers av helseforetakene.
Koordinere kompetansebygging og kvalitetssikring av simuleringskompetanse.
RegSim skal gi støtte til nødvendig kompetansebygging innen simulering på
bakgrunn av behovskartleggingen. På sikt skal RegSim arbeide for felles krav til
fasilitatorer og oppfølging av aktive fasilitatorer. RegSim skal også bidra inn i
arbeide med helhetlige kompetanseløp i samarbeid med RegUt, nettverk for elæring og kompetanseportalen. Gjennom RegSim kan Helse Vest samarbeide med
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nasjonale og internasjonale nettverk innen simulering og tilføre regionen
oppdatert kunnskap om simulering og simuleringspedagogikk.

RegSim skal driftes i nært samarbeid med RegUt (regionalt utdanningssenter) om
etablering av helhetlige kompetanseløp.

Prosjektorganisering
RegSim organiseres som et regionalt prosjekt med Helse Stavanger som prosjektleder.
Prosjektgruppa(«nettverket») skal ha representasjon fra alle helseforetak samt
Haraldsplass diakonale sykehus. Prosjektgruppa utarbeider forslag til mandat og
årsplan/milepælsplan for RegSim.

Det regionale fagdirektørmøtet er styringsgruppe med ansvar for godkjenning av
mandat og årsplan/milepælsplan samt strategiske veivalg i prosjektet. Styringsgruppa
skal innkalles minst to ganger i året.

Prosjektet skal bygge på den modellen som er lagt fram i sak 24/17 til Direktørmøtet
den 3. april.

Rapportering
RegSim utarbeider en årlig rapport med frist 31. januar det påfølgende året. Rapporten
bør innhold et sammendrag av RegSim aktiviteter og en beskrivelse av måloppnåelse i
henhold til årsplan/milepælsplan.

Finansiering
For å ivareta oppgaven med å etablere RegSim, tildeles Helse Stavanger kr 3 000 000 per
år, for å opprette 2x100% stillinger til formålet. Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna
og Haraldsplass diakonale sykehus tildeles kr 300 000 (1x20% stillinger hver), for å
bidra inn i arbeidet til RegSim. Midlene skal nyttes til å frikjøpe ressurser til å drifte og
koordinere arbeidet med RegSim.
Midler tildeles for et halvt driftsår i 2017 og deretter for et helt driftsår i 2018 og 2019.
For 2017 tildeles dermed Helse Stavanger 1 500 000 NOK og Helse Førde, Helse Bergen,
Helse Fonna og HDS 150 000 NOK hver. Beløpene skal inntektsføres på konto 3350 i takt
med bruken, og merkes med prosjektnummer HV1252.
Evaluering
I følge direktørmøtesaken (24/17) skal RegSim evalueres etter to års drift, d v s innen
utgangen av 2019. Det vil deretter gjøres en vurdering av hvordan en videre regional
satsing på simulering og ferdighetstrening bør organiseres og driftes i Helse Vest.
Vennlig hilsen

Hilde Brit Christiansen
Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi

Pål Iden
Assisterende fagdirektør
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