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Gjennomføring av prosjekt: Prosjektmidlene er brukt til å frikjøpe personal, og kompensere 
representanter fra brukerrådet vårt, for å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg for leger i 
spesialisering (LIS) som roterer til avdelingen vår. Vi har gjennomgått avviksmeldinger i Achilles som 
omhandlet Vold/trusler/utagering fra et år tilbake i tid. Vi avgrenset oss til avvik som var klassifisert 
med moderat og alvorlig alvorlighetsgrad der samhandlingen mellom LIS og miljøtjenesten virket inn 
på at den uønskede hendelsen skjedde. Vi identifiserte flere avvik som ble brukt som grunnlag til å 
lage case til undervisningen. Videre lagde vi, sammen med to representanter fra brukerrådet vårt, en 
tavleundervisning som tar utgangspunkt i voldsrisikovurdering, og -håndtering, som er tilpasset 
arbeidshverdagen for vaktarbeid for leger på vår avdeling.  
               

 Resultat: Vi har, i tråd med hensikten til prosjektet, laget en powerpoint til tavleundervisning 
med et tilknyttet scenario til medisinsk simulering. Undervisningen ble gjennomført i mars for de nye 
LISéne som nettopp hadde rullert til avdelingen. Dette var planlagt slik at de deltok på 
undervisningen før de gikk sin første vakt alene i avdelingen. Undervisningsopplegget bestod først av 
en times tavleundervisning med diskusjon, etterfulgt av en time med scenariotrening sammen med 
sykepleietjenesten. I scenariet var fokuset på best mulig samhandling mellom LIS og 
sykepleiertjenesten i forkant, og underveis, i en pasientsituasjon med fare for personalskade (caset 
er vedlagt). De muntlige tilbakemeldingene på læringsutbyttet fra deltakerne var gode.   
                

Sluttdato for prosjekt: Klinikk psykiske helse og avhengighet, OUS HF har nylig besluttet en 
satsing på MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) og avdelingen skal i tiden fremover undervise 
hele sykepleietjenesten i dette undervisningsprogrammet. Dette prosjektet inngår således i en større 
satsing i avdelingen på å øke personalets kompetanse til å håndtere uro og aggresjon, og vil ha særlig 
oppmerksomhet på samhandling mellom yrkesgruppene.  

 
De resterende prosjektmidlene vil brukes til å evaluere og justere undervisningsopplegget, 

samt frikjøp av personal for igjen å gjennomføre undervisningsopplegget ved neste rotering av LIS i 
september 2021. Vi ønsker å sikre god tverrfaglighet ved å tilpasse innholdet slik at undervisningen 
ligger tett opp mot innholdet i MAP undervisningen.  

 
Vi ser fram til å dele resultatet fra dette arbeidet med andre helseforetak i Akuttnettverket.  
 
 
Mvh Nils Kristian Davik  

 
 



 
Covidåret. Medisinsk simulering ble gjennomført i det største rommet vi fant.  

 


