Different centers
Different perspectives
Valuable learning

EuSim Fasilitator kurs
Level 1

2-4 September, 2019
SAFER, Stavanger

Seehusensgate 1, 4024 Stavanger
Start første dag 09:30 – Kursavslutning siste dag: 15:30.
Dette unike kurset kombinerer ekspertisen fra forskjellige simuleringssentre og erfarne simuleringsinstruktører med
variert faglig bakgrunn (Lege, Sykepleier, pedagog og psykolog). Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner
og workshops. Det legges stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaring i et trygt læreklima. Deltakerne
blir utdannet og trent til rollen som fasilitator i medisinsk simulering. Deltakerne jobber i mindre grupper med tett
interaksjon med instruktørene.
Kurset holdes på Norsk/Nordisk språk
Begrensninger i antall deltakere: minimum 12 deltakere, maksimalt 30 deltakere
Målgruppe

Helsepersonell som ønsker å bruke simulering som metode i undervisning.

Mål for kurset

Gjøre deltakerne kompetente til å gjennomføre simuleringsbaserte kurs med fokus på CRM –
utfordringer

Kursinnhold

Introduksjon til simulering – Hva kjennetegner medisinsk simulering som metode hva skiller den
fra andre læremetoder.
Briefing av kursdeltakere – Hvordan forberede kursdeltakere til simulering og hvordan skape et
godt læreklima for å optimalisere læringseffekt.
Debriefing – Hvordan og hvorfor gjennomføre debrief i medisinsk simulering.
Fasilitere fullskala simulering – Gjennomføring av helhetlige simuleringsseanser.
Voksenpedagogikk – Hva er avgjørende hensyn å ta med erfarne/voksnes måte og lære på?
Crisis Resource Management – Hvorfor ikke-tekniske ferdigheter (non-technical skills) er
avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet. Hvordan fokusere på disse ved hjelp av CRM.
Scenariebygging – Hvordan bygge scenarier med utgangspunkt i lærebehov, hvordan skreddersy
scenarier til det enkelte arbeidssted for best mulig ressursutnyttelse.

Metoder

Erfaringsbaser læring, øvelser med tilbakemelding, teorileksjoner, hands-on worshops,
strukturert refleksjon.

Faculty

Erfarne kursholdere fra simuleringssentrene i København, Danmark (CAMES), Tübingen, Tyskland
(TuPASS), London, UK (BARTS), Stavanger, Norge (SAFER), Helsinki, Finland (ARCADA), Bilthoven,
Nederland (METS) og andre internasjonale partner-sentre.

Priser

Kursavgiften er 12000,- (1300.- Euros) inkludert lunsj, kaffe/te alle dager og tapas første
ettermiddag. Reise og overnatting er ikke inkludert.

Overnatting

Flere hoteller finnes i nærheten.

Mer informasjon

Liv Norland, SAFER, NO; P:+47 99 59 16 86; email: liv.norland@safer.net, ttt@safer.net

Påmelding
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