
Pilotprojekt med udvidet brug af praksisnære læringsmetoder på specialuddannelsen i anæ-
stesiologisk sygepleje

Beskrivelse af pilotprojektet

Arbejdsgruppen fremlægger et pilotprojekt, som vil igangsættes i Region Hovedstaden. Pilotprojektet skal indsamle erfaringer 
med udvidet brug af praksisnære læringsmetoder på specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. 

Formålet er at få erfaringer med, om større brug af praksisnære læringsmetoder fx simulationstræning og teamtræning vil 
kunne optimere læringsudbyttet på anæstesiuddannelsen, så kursisterne tidligere i deres uddannelse opnår sikkerhed og tryg-
hed i arbejdet og derved i højere grad kan bidrage til opgaveløsningen. Samtidig skal det undersøges, om praksisnære lærings-
metoder, som fx simulationstræning og teamtræning, vil kunne bruges til gen-onboarding af anæstesisygeplejersker, som har 
været væk fra faget i nogle år.

Fokus i pilotprojektet vil være øget brug af simulationstræning, der hvor det giver mening. Der vil desuden blive sat ekstra fo-
kus på teamtræning og psykologisk tryghed i jobbet som kommende anæstesisygeplejerske, så kursisterne i højere grad træ-
nes til en kompleks og uforudsigelige hverdag. I pilotprojektet vil den øgede brug af praksisnære læringsmetoder således være 
et supplement for øget læring til den eksisterende undervisning og oplæring på specialuddannelsen i anæstesiologisk sy-
gepleje.

Det er hensigten, at øget brug af praksisnære læringsmetoder skal gøre specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje mere 
attraktiv og tiltrække flere sygeplejersker til specialuddannelsen.

De mest potentielt kritiske akut-situationer skal udvælges og tilkobles pilotprojektet. Derefter skal det undersøges, hvordan 
den relevante træning og afprøvning af færdigheder og kompetencer til disse kan sikres, så alle kursister føler sig sikre og 
trygge i funktionerne. Styrelsen for Patientsikkerhed vil inddrages i det endelige program med henblik på at sikre, at lærings-
metoderne er kvalificerede og patientsikkerhedsmæssigt forsvarlige.  

Pilotprojektet vil gennemføres indenfor rammen af den eksisterende specialuddannelse til anæstesisygeplejerske. Det vil sige 
inden for rammerne i uddannelsesordningen og bekendtgørelsen om specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. Der æn-
dres således ikke på specialuddannelsens længde på to år.

Erfaringsopsamling
Undervejs vil fordele og ulemper blive opsamlet. Derudover vil organisatoriske, økonomiske og øvrige relevante implikationer 
blive beskrevet. Efter pilotprojektet bliver der udarbejdet en erfaringsopsamling, så effekterne af forsøget kan formidles på 
tværs af regioner.

Udmøntning af pilotprojektet

En gruppe anæstesisygeplejersker under uddannelse i Region Hovedstaden vil deltage i pilotprojektet. Kursisterne forventes at 
kunne starte i tredje kvartal af 2023, hvis undersøgelsesfasen og øvrige forberedelser går som planlagt. Pilotprojektet tænkes 
gennemført med ét hold kursister – og skal efterfølgende evalueres inden nye hold startes.  
 
Kvalificering af pilotprojektet 
Frem til udgangen af 2022 vil Region Hovedstaden afklare økonomi til at etablere og implementere projektet.

Region Hovedstaden vil sikre relevante aktører inddrages ved behov ifm. pilotprojektets organisering, tilrettelæggelse mv. 

Arbejdsgruppe om kapacitet af anæstesi- og intensivsy-
geplejerske



Side 2

Der skal nedsættes en projektgruppe, der skal varetage udmøntningen og erfaringsopsamlingen af pilotprojektet. 
Projektgruppen nedsættes i Region Hovedstaden og vil bl.a. kunne bestå af: 

 1 Projektleder (evt. en samfundsmediciner i hoveduddannelse)
 2 chefsygeplejersker
 2 uddannelsesansvarlige sygeplejersker
 2 nyuddannede anæstesi-sygeplejersker
 Simulations- og uddannelseseksperter fra Center for HR og Uddannelse. 

Dertil vil der nedsættes en følgegruppe til at følge pilotprojektets fremgang. I følgegruppen vil Specialuddannelsesrådet for 
specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Re-
gion Hovedstaden være repræsenteret. Følgegruppen skal holdes orienteret om erfaringerne fra pilotprojektet, og den ende-
lige erfaringsopsamling skal drøftes i følgegruppen. 
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