Regional koordinerene enhet for simulering i Helse Vest:
RegSim - Mandat
HISTORIKK
Direktørmøtet i Helse Vest (HV) besluttet den 3. april 2017 at det skal etableres en regional
koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, såkalt RegSim (sak
24/17). Helse Vest delegerte oppgaven å koordinere RegSim til Helse Stavanger HF som igjen
delegerte oppdraget videre til stiftelsen SAFER, der Helse Stavanger HF er en partner.
Prosjektperioden varer fra juli 2017 – desember 2019.

VISJON
RegSim bidrar til økt pasientsikkerhet og trygghet på jobb i HelseVest.

ORGANISERING
Alle helseforetak i HV ansetter egne RegSim koordinatorer. Disse lokale koordinatorene i
helseforetakene (5: HSD, HB, HFø, HFo, HSt) danner sammen med koordinerende stab på SAFER,
RegSim-prosjektgruppen og nettverk. Prosjektgruppen skal ha regelmessige møter og aktivitet
for å prioritere og løse arbeidsoppgaver, for å nå målene i prosjektdirektivet. Prosjektgruppen
rapporterer til Styringsgruppen (Fagdirektørene HV) årlig. RegSim koordinatorer rapporterer i
linjen i sine respektive helseforetak om aktivitet, muligheter og utfordringer for å gjennomføre
RegSim mandat.

MANDAT
Helse Vest gir RegSim Prosjektgruppen i HV fullmakt til å:
1. Være den regionale koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening: «RegSim»
2. Veilede og støtte helseforetakene i etablering av strukturerte enheter for simulerings- og
ferdighetstrening.
3. Bygge og kvalitetssikre simuleringskompetanse slik at den simulering og
ferdighetstrening som blir utført er av høy kvalitet.
4. Kartlegge og rapportere ferdighets- og simuleringsaktivitet i regionen under
prosjektperioden.
5. Sørge for utveksling og utnyttelse av regional kunnskap for at ferdighetstrening og
simulering best kan gjennomføres lokalt.
6. Samordne opplærings- og utdanningsaktiviteter, f.eks. pedagogiske standarder og
metoder innen simulering, som kan styrke og forene fagmiljøene.
7. Oppfordre til hensiktsmessige evaluering, og evt. forskning, av ferdighets- og
simuleringsaktiviteter.
8. Vurdere behovet for, og støtte simulerings- og ferdighetstreningsaktiviteter som kan
gjennomføres på tvers av helseforetakene.
9. Bidra til helhetlige kompetanseløp i samarbeid med RegUt, nettverk for e-læring og
kompetanseportalen.
10. Oppfordrer til samarbeid med relevante lokale akademiske institusjoner og andre
relevante aktører.
11. Sørge for at Helse Vest inkluderes i relevante nasjonale og internasjonale nettverk.

