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OVERSIKT 
 
Tren Treneren kurset i laparoskopisk kolorektal kirurgi (LAPCONOR TT) er utviklet for å forenkle 
ervervelse av effektive instruktør ferdigheter i opplæring innen laparoskopisk kirurgi for kolorektal 
kreft. Kurset er i utviklet i samarbeid med endoskopi opplæringen i England, «Trening av trenere for 
fleksibel endoskopi», og tilpasset opplæring i laparoskopik kirurgi i regi av det nasjonale 
opplæringsprogrammet «Lapco» i Storbritannia med fokus på de spesifikke behovene innen 
laparoskopisk behandling av kolorektal kreft. 
 
LAPCONOR TT kurset er basert på et to-dagers program; den første dagen inneholder interaktive 
diskusjoner og praktiske instruktør-øvelser på simulator (treningsboks) med rollespill på relevante 
ferdigheter som kreves i LAPCONOR. Den andre dagen fokuserer på instruktør trening på 
operasjonsstuen under realistiske kliniske betingelser. 
 
Undervisnings ferdigheter blir tillært ved hjelp av øvelser og interaktiv diskusjon, og blir deretter satt 
systematisk sammen i et rammeverk for å muliggjøre opplæring av kirurger i en rekke situasjoner. De 
praktiske, små gruppearbeid i ferdighets laboratorium, live operativ veiledningsøkter og diskusjoner 
danner kjernen i kurset. Du kan forvente å arbeide i par eller små grupper, i både simulerte og 
realistiske oppsett. Du vil også bli tilbudt sjansen til å trene og praktisere undervisnings ferdigheter 
under live operasjonsøkter på den andre dagen. 

LÆREMÅL: 

 
På slutten av kurset, bør du være i stand til å: 

• Forstå prinsippene for hvordan voksne elever tilegner seg og beholder kompetanse 

• Være klar over viktigheten for læringsutbytte ved å sette en ramme for undervisningen 

• Kritisk gjennomgå en opplærings episode (operasjon) 

• Forstå begrepet bevisst kompetanse i praksis og opplæring 

• Forstå og praktisere bruk av vurderingsverktøy og gi konstruktive tilbakemeldinger for å 
stimulere til effektiv, kognitiv læring. 

• Bli en reflekterende instruktør og kontinuerlig vurdere dine egne prestasjoner som trener 
 

Det endelige målet med kurset er å forbedre enkeltpersoner som trenere/instruktører ved å gi dem 
de nødvendige verktøy, som gjør dem i stand til å tillegge seg egnede veilednings stiler og å 
opprettholde fleksibilitet for hver treners egen tilnærming. Dette kurset er ikke ment å undervise i 
tekniske ferdigheter, selv om det kan oppstå nyttige diskusjoner om ulike kirurgiske metoder og 
tilnærminger. 

DELTAKER FEEDBACK 
På dag 2 vil hver kursdeltaker trene/instruere en lokal LIS fra vertssykehuset i en periode på 20 minutter. 
I denne perioden vil treneren bli vurdert av fakultetet og øvrige deltakere. Det vil bli fokusert på 
praktisering av elementene i det pedagogiske rammeverket; «OPPSETT, DIALOG OG EVALUERING» i 
treningsøkten, som undervises gjennom hele dag 1 av kurset. 
 

DELTAKERE: 
Rolle Deltakere 
Kursarrangører Ole Sjo, Lars Thomas Seeberg 
Kurs Fakultet Jan Lambrecht, Robin Gaupset, Eivind Warberg, Bjarte Tidemann 

Andersen, Tomas Moger, Ole Sjo, Gunter Bock, Hedin Jacobsen  

Vertskirurg  

Kursdeltakere  
Observatører  



 
PROGRAM: DAG 1 – TORSDAG 14. NOVEMBER 
 
09:15        Møte: SIV/Tønsberg, rom ???????? (se beskrivelse i Møteinstruks) 

Registrering/Kaffe: Alle kursdeltakere, Fakultet og Observatører 
 
09:30   Introduksjon til LAPCONOR TT Kurs (30 min) 
 
10:00         Bevisst kompetanse, BK (15 min) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du: 

• Forstå begrepet bevisst kompetanse under trening/instruksjon 

• Kjenne betydningen av læringsmålene ved å sette rammer for undervisningen 

• Ha definert personlige mål for utbytte av kurset og ha identifisert personlige 
læringsmål. 

 
10:15          Ta over operasjonen fra eleven? (20 min) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du: 

• Sette et rammeverk for trening (lære-operasjonen) med samkjørte 
agendaer 

• Etablere en 6 stegs prosess for å forebygge overtakelse av 
operasjonen 

 
10:35          Praktisk 1: Ytelses økende instruksjon (15 Mins) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå forskjellen mellom tilbakemeldinger og instruksjon 

• Forstå de 5 forskjellige nivåer av instruksjoner under trening 
 
11:50           Praktisk 2: Fleroppgave forstyrrelse (10 Mins) 
  Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå virkningen av fleroppgave forstyrrelser på læring 

 
11:00            Refleksjon på trening (15 Mins) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Evaluere en læringsøkt kritisk 
 
11:15            Kaffe (15 min) 
 
11:30            Praktisk 3: Verbalt oppsett (15 min) 

Fakultets-rollespill: Trener, Elev, kamera, Observatør 
Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå viktigheten av å etablere grunnregler for undervisnings økten 
 
11:45           Praktisk 4: Fysisk oppsett (15 min) 

Fakultets-rollespill: Trener, Elev, kamera, Observatør 
Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 



• Forstå betydningen av grundig forberedelse til en undervisnings økt  

• Skissere OPPSETT, DIALOG og EVALUERING 

• Forstå at OPPSETT har både fysiske og verbale komponenter for 
optimal forberedelse av en undervisnings økt 
 

12:00            Praktisk 5: Omvendt skjerm øvelse (35 min) 
Rollespill med deltakerne: En av deltakerne, «Eleven», vil bli instruert i å 
utføre en oppgave i en «laptrainer» uten synlig skjermbilde. Kursdeltakere vil 
fordeles på de laparoskopiske treningsstasjoner og vil rotere i rollene som 
Elev, Trener og Kameraholder. 

                       
12:35             Levere Feedback (10 min) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du ha bevissthet om typer av 
tilbakemeldinger som anvendes ved EVALUERING: 

• Kunnskap om resultater 

• Kunnskap om Feedback: Elevens selvevaluering/refleksjon, og fokusert 
tilbakemelding. 
 

12:45                Lunsj (45 min) 
 
13:30                Praktisk 6: Tekniske ferdigheter i LAPCONOR (1 time 10 min) 

● To laparoskopiske treningsstasjoner (bokser) med dobbelt hansker fylt med 
vann. Elev skal klippe langs en linje på ytte 
● Kursdeltaker-rollespill: hver kursdeltaker blir allokert til en treningsstasjon 
og vil rotere mellom rollene hvert 20. minutt som: Trener, Kameraholder og 
Observatør. En lokal LIS fra vertssykehuset vil være Elev. 

 
Hver sesjon vil forløpe således: 
 

Oppsett: Trener med Elev 3   Minutt 

Treningssesjon 5   Minutt 

Feedback mellom Trener og Elev 5   Minutt 

Feedback fra Observatør til Trener 3   Minutt 

Feedback fra Fakultetsmedlem til Trener 4   Minutt 

Total 20 Minutt 

 
Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå behovet for å dele opp elementer av laparoskopiske ferdigheter 
før du foretar undervisningen 

• Forstå begrepet bevisst kompetanse i undervisning 

• Skissere Oppsett, Dialog og Evaluering 

• Strukturere språkbruken ved undervisning  

• Forstå begrepet fleroppgave forstyrrelse eller kognitiv overbelastning 
 

 
Sesjon 1 (20min) 

 



Rolle Stasjon 1 Stasjon 2 
Elev Lokal LIS Lokal LIS 
Trener K6 –  K5 –  
Kamera K2 –  K3 –  
Observatør K4 -   K1 –  

 
Sesjon 2 (20min) 

 
Rolle Stasjon 1 Stasjon 2 
Elev Lokal LIS Lokal LIS 
Trainer K4 –  K1  -  
Camera K6 –  K5 -   
Observer K2 –  K3 –  

 
Sesjon 3 (20min) 

 
Rolle Stasjon 1 Stasjon 2 
Elev Lokal LIS Lokal LIS 
Trainer K4 –  K1  -  
Camera K6 –  K5 -   
Observer K2 –  K3 –  

 
 
 
14:40         Optimalisering av Treningsmiljø (20 min) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå opplærings perspektiver for trenere, elever, sykepleiere og 
anestesileger/sykepleiere  

• Ha en praktisk tilnærming til å løse hindringer for trening 

• Identifisere områder med forbedringer for opplæring i egen avdeling 
 
15:00          Te Pause (15 Mins) 
 
15:15          Håndtere den vanskelige elev (25 min) 

Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Forstå relevansen av tekniske og ikke-tekniske ferdigheter i trening 

• Identifisere faktorer bak manglende fremgang i trening 

• Adressere ikke-tekniske ferdigheter som forstyrrer opplæring eller 
fremgang i trening 

 
15:40        Kompetanse og Vurdering (25 min) 

Diskusjon om kompetanse og vurdering 
Formativ Vurdering: Bruk av SES (samlet evaluerings skår) skjema 
Ved slutten av denne sesjonen vil du kunne: 

• Relatere betydningen av formativ vurdering og opplæring og læring 

• Skissere prinsipper for effektiv vurdering 

• Kjenne til bruk av ulike vurderingsmetoder i LAPCONOR; SES skjemaer 
 



16:05            Refleksjon på dag 1 og introduksjon av dag 2 (25 min)  
 
16:30            Beskjeder 
 
16:40            Kursdagen slutter for Kursdeltakere, som returnerer til hotellet 
 
19:30            Kurs middag på Quality Hotel Sarpsborg 
 
 

PROGRAM: DAG 2 – FREDAG 15. NOVEMBER 
 
08:00                Møte: Utdanningssenter: Kaffe  
 
08:15 Part 1 – Refleksjon på dag 1 og individuelle læringsemål 

 
Part 2 - Introduksjon til Struktur for Dag 2 

 

Fakultetet annonserer inndeling i par som skal være sammen ved live 
operasjon. Hver kursdeltaker vil være i par med en annen kursdeltaker. Hver 
live treningsseanse vil vare 20 minutter som trener (trener den lokale elev), 
og 20 minutter som observatør. Etter 40 minutter samlet vil paret bli bedt om 
å gå tilbake til siderom for observasjon av øvrige live økter. Debrifing med den 
lokal elev og feedback fra observatør og fakultet blir en samlet seanse etter 
lunsj. 

 
Før treningsøkten starter må følgende å være foretatt: 
1. Elev og Trener enige om treningsmål for økten 
2. Verbalt Oppsett med elev (elevs erfaring? / grunnregler) 
3. Fysisk Oppsett med elev (dialog / utstyr) 
 
Under treningsøkten bevissthet om ovennevnte, samt: 
1. Prestasjonsfremmende Instruksjoner 
2. Ta hjem melding 

 
08:40 Informasjon om operasjonspasient ved Vertsykehusets Fakultetsmedlem  
 
08:55  Gå til operasjonssalen     Begynne live operasjon (3 Sesjoner) 
 
Sesjon 1 
Første kursdeltaker-par går til operasjonsstuen med den lokale elev og delegert 
fakultetsmedlem for økten. Hvert par vil komme tilbake til siderom etter 40 minutter på 
operasjonsstuen og neste par vil begynne live trening. 
 
Sesjon 2 og 3 
Ovennevnte format gjentas for de to andre kursdeltaker-par. 
NB - Kaffe og en buffet lunsj vil være tilgjengelig i løpet av dag 2, selv om det ikke er satt pause for 
forfriskninger. 



 

11:30           LUNSJ 
 
12:15          Feedback sesjon for alle detakere 
 
Evalueringsøkter vil bli strukturert som 20 minutters feedback sesjoner for hvert 
Kursdeltaker-par etter denne malen: 
 

Rolle Rolle Beskrivelse Tid 
K1 Trener  Lokal LIS Trener evaluerer med Elev  4 Min 
K2  Observatør K1 Trener Observatør feedback med 

Trener 
4 Min 

Fakultet Feedback til Trener K1   2 Min 

ROTER TRENER/OBSERVATØR    
K2 Trener Lokal LIS Trener evaluerer med Elev 4 Min 
K1 Observatør K2: Trener Observatør feedback med 

Trener 
4 Min 

Fakultet Feedback til Trener K2   2 Min 

Totalt   20 Min 

 

 
 
13:15             Lapconor TT Kurs Tilbakeblikk og Evaluering (45 min) 

• Gruppediskusjon. Hver kursdeltaker ser tilbake på sine læremål og gir 
tilbakemeldinger 

• Hver kursdeltaker fyller ut tilbakemeldingsskjema vedr. kurset 

• Deltakersertifikater vil ligge i kursdeltakernes utleverte møtemapper 
 
14:00  Kurset slutter for kursdeltakerne, avreise 

 

14:10  Fakultetsmøte, oppsummering, opprydning 


