Region Hovedstadens Psykiatri
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At facilitere psykiatrisk simulation
Kurset henvender sig til dig, der skal
undervise på CAPSs simulationskurser. Her lærer du de grundlæggende
greb for at kunne facilitere simulationer i psykiatrien.
Kurset giver dig viden om, hvordan du faciliterer simulationer indenfor psykiatriske problemstillinger i CAPS.
Kurset består af oplæg og demonstrationer
fra undervisere, rollespil, øvelser og simulationer, som du selv skal gennemføre. Du øver dig
i selv at facilitere simulationstræning med en
skuespiller. Træning via simulation vil gøre det
lettere for dig, at overføre din viden og færdigheder til dit arbejde som underviser på kommende kurser i CAPS.
Kurset varer 3 dage og giver dig den første introduktion til at facilitere psykiatrisk simulation i CAPS.
Efterfølgende, vil CAPS deltage første gang du
underviser, så du kan få støtte og sparring.
Derudover tilbyder vi supervision ved behov,
og yderligere undervisning på vores 'facultydevelopment' dage.
Det får du ud af kurset
• Introduktion til hvordan du skaber kvalitet
i psykiatrisk simulation
• Konkrete redskaber til at skabe et trygt
læringsrum, der giver kursister mulighed
for at træne nye kliniske færdigheder,
som bruges i den psykiatriske hverdag

• Færdigheder i at gennemføre simulationsbaseret træning på baggrund af den struktur og model, som anvendes på CAPS’ kurser
• Kompetencer i at øge den faglige refleksion hos kursisterne og vurdere hvordan
simulationstræning styres så læringsmål
nås
Vi forventer at du er
• Åben overfor at se på dine egne styrker og
svagheder i at facilitere læring
• Klar til at træne dine færdigheder i en simulation med dine medkursister og en
skuespiller, der spiller patient.
Undervisere
Barbara Hoff Esbjørn
Eva Ørsted Sery
Sabine Schmidt-Johansson
Varighed
Kurset varer 3 dage fra kl. 8:00 - 15:30
Tilmelding og pris:
Kurset er gratis for medarbejdere i RHP
Tilmelding til kurset sker via kursusportalen
og kun efter nærmere aftale med CAPS.

