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1. Bakgrunn: 
RegSim ble opprettet som prosjekt av Helse Vest i 2017 (sak 24/17). På fagdirektørmøtet i Helse Vest 
den 14. Mai 2020 ble status for RegSim Vest presentert. Det var positiv respons til utvikling av 
simulering i Helse Vest sine foretak fra alle fagdirektørene. Det var også enighet om å endre 
satsningen fra prosjekt til ramme/drift ved årsskiftet 2019-2020 (regional fagdirektør møte 14.03.19, 
saksnr. 1/19).  I den forbindelsen oppstod et ønske om å revidere styringsmodellen, mandatet, og 
rapporteringslinjer.  
 
Målet med revidering av styringsmodellen er å sikre at RegSim Vest har både faglig og organisatorisk 

legitimitet i sitt arbeid. Dette for å kunne oppnå maksimal effekt av kvalitetssikret ferdighetstrening 

og simuleringsaktiviteter i Helse Vest.  RegSim Vest må ha en sterk kobling foretakene i regionen med 

klare rapporteringslinjer. 

 
Et robust RegSim i Helse Vest er også i tråd med utviklingen nasjonalt der Helse- og 
Omsorgsdepartementet har klare forventninger til simulering i spesialisthelsetjenesten: 
«Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med 
andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.» (9.10, s. 136, Meld. St. 7, 
Nasjonal Helse- og Sykehusplan). I tillegg er det en forventning til Helse Vest: «De regionale 
helseforetakene skal etablere et nasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av simulering som metode. 
Helse Vest skal lede dette arbeidet» (s. 136). Denne prosessen pågår nå.  

 

1.1. Styringsmodell RegSim Vest i prosjektperioden 2017-2019 

Helse Vest RHF ga Helse Stavanger HF, ansvaret for å etablere og drive RegSim Vest i 2017. Dette 

arbeidet har vært et samarbeid mellom Helse Stavanger og SAFER stiftelsen der Helse Stavanger er 

en av tre partnere. Det regionale helseforetaket bidro med øremerkede midler til RegSim Vest og 

dets oppgaver. RegSim Vest har rapportert to ganger årlig til Fagdirektørmøtet i Helse Vest under 

prosjektperioden 2017-2019 ( RegSim hjemmeside), og samtidig hatt en lokal styringsgruppe i Helse 

Stavanger bestående av fagdirektør, forskningsdirektør, utdanningssjef, SAFER daglig leder og senior 

forsker for simulering v/SUS. 

 

2. Forslag til ny styringsmodell for RegSim Vest fra prosjekt til drift: 
 
RegSim Vest oppretter en styringsgruppe som har ansvar for å: 

- Gi strategiske innspill  
- Være orientert om aktivitet i egne foretak/regionen 
- Sikre god lederforankring i alle helseforetakene i Helse Vest RHF 

- Godkjenne mandat, årsplan og budsjett  
 
Det skal enes om mandat, forslag til årsplan og møtefrekvens i første etableringsmøte i 

styringsgruppen. Styringsmodellen etableres i tråd med kjente strukturer og linjer i Helse Vest. Det 

legges opp til felles styringsstruktur med saksgang via det regionale fagdirektørmøtet. Helse Vest 

leder styringsgruppen. Relevante saker tas via RegSim leder for innspill før behandling i 

styringsgruppen. 

  

http://regsim.no/om-regsim/
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RegSim Vest Styringsmodellen forankres i Fagdirektørmøtet som under der de blå boksene er 

styringsgruppen, og de grønne boksene er arbeidsgruppen til RegSim:  

 

3. Arbeidsgruppen RegSim Vest 

3.1 RegSim Koordinatorer 

RegSim består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV (de grønne boksene i 

styringsmodellen) og en koordinerende stab og leder RegSim Vest ved Helse Stavanger/SAFER. 

De lokale RegSim koordinatorene er pådrivere og tilretteleggere for tverrfaglig ferdighetstrening og 

simulering i egne foretak. De skal også bidra til utvikling av leveranser og koordinering av aktiviteter 

på tvers av foretakene i hele helseregionen. I dag er disse ansatt ved sine respektive helseforetak, 

hvor Helse Vest finansierer 20% av stillingene. Hvert HF står i dag fritt til å øke disse koordinerende 

stillingene. Per d.d. har de fleste større stillinger ved sine foretak.  

3.2 Linjeorganisering 

Linjeorganisering av RegSim-koordinator ved hvert enkelt HF besluttes av det enkelte HF. Det 

presiseres likevel at RegSim-koordinator bør rapportere i linje til Fagdirektør i foretaket. De bør også 

inkluderes/inviteres i møtearenaer i Helseforetaket hvor kompetanseutvikling/ opplærings- og 

utdanningsbehov samt potensielle kvalitetsforbedringsområder diskuteres.  

Hvert HF bør etablere et Simuleringsråd som kan orienteres om simuleringsbaserte aktiviteter i eget 

foretak, gi innspill på behov for simulering, og jobbe med kvalitetsforbedring/kompetansebygging 

med bruk av simulering.  

RegSim sentralstab er forankret i linje hos Forskningsavdelingen/FFU i Helse Stavanger, med faglig 

ansvar hos SAFER stiftelsen. RegSim leder kommuniserer i linje med forsknings- og fagdirektør Helse 

Stavanger, samt Direktør MOT v/ Helse Vest ved eventuelle behov for rådgivning. 

3.3 Finansiering 

Fra 2020 finansierer Helse Vest ikke lenger som et prosjekt, men som en del av driften i de respektive 

helseforetak, dvs. over rammen. Totalt skal dette beløpet som skal dekke RegSim Vest stillinger og 

drift, i tillegg til de fem lokale RegSim-koordinatorene. Styringsgruppen skal ta stilling til det årlige 

budsjettet. 

Oppdragsgiver 
Direktør MOT i 

Helse Vest

RegSim leder og 
sentralstab 

Helse Stavanger

RegSim koord. 
Helse Førde 

RegSim koord. 
HDSRegSim koord. 

Helse Bergen
RegSim koord. 
Helse Fonna

RegSim koord. 
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Det regionale 
fagdirektørmøtet Konserntillitsvalgt 


