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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2017, pkt. 1 
 

Regional koordinerende enhet for simulering (RegSim) til Helse Stavanger HF 

 
Direktørmøtet i Helse Vest besluttet den 3. april 2017 at det skal etableres en regional 
koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, kalt RegSim.  
Vedtaket ble gjort på bakgrunn av en utredning som direktørmøtet bestilte 5. desember 
2016 (sak 76/16). Utredningen har vært ledet av Helse Vest RHF med deltakelse fra 
helseforetakene, private ideelle og tillitsvalgte. 
 
Helse Stavanger fikk i brev datert 01.06.17 i oppdrag å etablere RegSim, samt midler til 
frikjøp av ressurser til å drifte, lede og koordinere arbeidet.  
 
Langsiktighet og satsing på kompetanseutvikling hos helsepersonell er helt sentralt i 
videre spissing i alle ledd av helsetjenesten. Simuleringsbasert opplæring og trening er 
et viktig løsningsbidrag til kompetanseutvikling og kan bidra til økt pasientsikkerhet. 
Simulering i helsevesenet er en voksende disiplin globalt. 
 
RegSim skal etableres som en regional koordinerende enhet for simulering og 
ferdighetstrening i Helse Vest. Alle helseforetakene skal ha egen enhet for simulerings- 
og ferdighetstrening, som igjen skal knyttes til et regionalt nettverk. Gjennom sin 
koordinerende funksjon skal RegSim bidra til kompetanseheving og større grad av 
erfaringsutveksling mellom helseforetakene. SAFER vil få en sentral rolle i etablering og 
drift av RegSim.  
De oppgaver som er skissert fra Helse Vest, er at RegSim skal: 

• Bidra til en bedre oversikt over og kartlegging av ferdighets- og 
simuleringsaktivitet 

• Behovskartlegging 
• Samordne og støtte til opplærings- og utdanningsaktiviteter i regionen. Herunder 

å vurdere om noen type simulerings- og ferdighetstrening kan gjøres på tvers av 
helseforetakene. 
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• Koordinere kompetansebygging og kvalitetssikring av simuleringskompetanse på 
bakgrunn av behovskartlegging 

• RegSim skal driftes i nært samarbeide med RegUt (regionalt utdanningssenter) i 
Bergen 

 
SAFER sammen med Fag avdelingen er allerede i gang med planlegging, samt 
samarbeide med de andre helseforetakene. 
RegSim skal evalueres etter 2 års drift dvs innen utgangen av 2019. det vil deretter bli 
vurdert hvordan videre regional satsning på simulering og ferdighetstrening skal 
organiseres og driftes i Helse Vest 
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