
Fokus på simulationsundervisning 
Studiebesøg på Tallinn Health Care College, Estland 
 

Et lærerigt efteruddannelsesophold fra den 18.- 22. sept. 2017 på Tallinn Healthcare College har givet 

meget inspiration for videreudviklingen af vores simulationsundervisning, samt anledning til et ønske om et 

tættere samarbejde mellem skolerne, fordi vi kan lære af hinanden! 

af underviser Steffie Kristensen, SOSU Fyn 

 

Tallinn, hovedstaden i Estland, er en storby med international flair. Byen har ca. 400.000 indbyggere. Til 

sammenligning er der 1.3 mio indbyggere i hele Estland. 

Tallinn Healthcare College er en af de to skoler af samme slags i hele Estland og hedder  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Skolen har 2.000 studerende per år fordelt på 8 uddannelser. 

Jeg var gæst på to forskellige uddannelser: Sygeplejerskeuddannelsen (som jeg fulgte mest) og 

jordemoderuddannelsen. 

Den første dag havde jeg fornøjelsen af at undervise og på andendagen præsenterede jeg vores 

uddannelser på SOSU Fyn og forklarede, hvordan vi praktiserer simulationsundervisning. I forbindelse med 

sidstnævnte blev ligheder og forskelle mellem metoderne for simulationsundervisning drøftet til gensidig 

inspiration. 



Masser af moderne apparaturer, streaming og video-debriefing som 

kernekoncept 
Scenariebaseret simulationsundervisning 

Alle scenarier skrives af en på forhånd udvalgt arbejdsgruppe. I Tallinn sker dette i samarbejdet med 

universitetet. Skabelonerne for scenarierne svarer til dem, vi bruger på SOSU Fyn.  

En typisk dag med scenariebaseret simulation består af 4 moduler og forløber ved, at et hold studerende 

(typisk 16 i en klasse) deles i to. De første to moduler har den ene halvdel fri og de sidste to moduler, den 

anden. Til indledende briefing a 10 minutters varighed er alle 8 studerende samlet i et lokale og får en kort 

introduktion til forløbet samt emnet. 4 ”aktører” går efterfølgende i simulationsrummet sammen med en 

underviser, mens 4 studerende forbliver i nabolokalet sammen med en underviser, der styrer en live-

streaming via en projektor, så alle kan følge med i scenariet. En tredje underviser tager sig af alt det 

praktiske i SIM-rummet (indstiller dukken, stiller op, rydder op igen efterfølgende mm). De 4 ”aktører” (på 

forhånd udvalgt) går nu i simulationslokalet og briefes her til rummet og scenariet. En underviser briefer 

samtidigt resten af holdet i klasseværelset, som via streamingen nemt kan følge med i, hvornår scenariet 

går i gang. Underviseren i klasseværelset deler efterfølgende en specielt tilrettet debriefing skabelon ud, 

som indeholder fokuspunkter for de specifikke læringsmål. 

Scenariet køres igennem og optages på video til brug for debriefing 

umiddelbart efter. Der er mulighed for time-out. Der er ingen 

underviser i selve simulationslokalet, men udelukkende i 

kontrolrummet. Herfra gives instruktioner, hvis nødvendigt. Vitale 

værdier indstilles på dukken og måles af de studerende, som scenariet 

lægger op til. Scenariet kører i 10 min. Så stoppes det af underviseren. 

”Aktørerne” forlader simulationsrummet sammen med underviseren.  

Debriefingen foregår i fællesskab med alle på holdet.  Der tales kort 

om, hvad der gik godt. Debriefing foregår altid i form af video-

debriefing. De fulde 10 minutter afspilles og alle genser streamingen. 

Der holdes små ”pitstop” undervejs. Det er derfor i høj grad de 

studerende, der indtil nu har siddet i klasseværelset, som er aktive 

her. ”Aktørerne” får lejlighed til at tale om deres egen læring ved at se 

sig selv på video. Begge undervisere er med til debriefingen, som varer 

ca. 30 min. 

 

 

 

 

 

 



Udstyr 

De studerende bruger head-set og mikrofon, mens de er i 

simulationslokalet som aktører, hvilket giver en perfekt lyd. 

På skolen er der et stort simulationsområde, en gang med 6 stuer 

og adskilligt apparatur. Der bruges mobiltelefoner til at ringe til 

lægen (undervisernes). I nogle tilfælde sidder der undervisere klar i 

et særskilt område på simulationsgangen, som faktisk udelukkende 

besvarer opkald fra studerende, der er aktører i scenarierne. Det 

apparatur, der bruges til streaming og simulationsdukkerne hedder 

”Nordic simulations”.                                        

 

 

 

 Simulationsfløjen 

Færdighedstræning 

Jeg overværende undervisning med træning i podning fra sår, rensning af sår, skift af forbinding, både 

sterilt og usterilt, samt fjernelse af agraffer og suturer. Til dette formål blev der brugt sår-attrapper af 

gummi. 

   

 

Ca. 20 studerende var samlet i simulationslokalet. 

Underviseren forklarede, hvad der skulle øves, 

hvorefter de studerende blev inddelt i mindre 

grupper. Hver eneste skulle have ”hands-on”.  

Jeg overværede også et par praktiske eksaminer. 

Her fik de studerende udleveret en situation (4-5 

skrevne linjer), fx givning af et bestemt præparat 

via subcutan injektion. Den studerende skulle her 

bl.a. demonstrere overholdelse af de hygiejniske principper samt teknikken for injektionsgivning. 

Eksaminationerne foregik enkeltvis, og de studerende skulle sætte ord på handlingerne samt reflektere 

sammen med underviseren. 



Besøg på et psykiatrisk hospital 

Vi besøgte et psykiatrisk hospital i Tallinn. En oplevelse, der gjorde indtryk på mig var et besøg på et 

psykiatrisk hospital. Her fik jeg et indblik i de mange forskellige erhvervsmæssige baggrunde, de ansatte 

havde. Der var en del ufaglærte, som arbejdede som assistenter. De kunne komme ind fra gaden, søge 

jobbet og blive ansat. Der findes ikke SSH´er eller SSA´er som sådan i Estland. Ansatte med denne funktion 

er også ufaglærte eller har fået et kort kursus. På hver afdeling, hvor der er plads til ca. 15 patienter, er der 

typisk 7 sygeplejersker i dagtimerne og 3 om natten, desuden nogle af ovennævnte hjælpere/assistenter, 

læger, samt en security guard. Der bruges ikke alarmer på psykiatriske afdelinger i Estland.  

Oversygeplejersken viste mig rundt på hele hospitalet. Vi fik talt om ligheder og forskelle mellem 

sundhedssystemet i Estland og i Danmark – i psykiatrien i Estland arbejder man på samme måde som i 

Danmark efter mindstemiddel princippet, hvad angår fx medicinering. Angående tvang er der også et 

stadigt større fokus i Estland på nedbringelse af tvang.  

 

Den nu nedlagte afdeling for 

depression. Naturskønne 

omgivelser, men slidte 

bygninger. Den ledende 

oversygeplejerske fortalte at 

man også i Tallinn arbejder i at 

bygge et supersygehus. 

 

 

 

 

 


