
FRA MEDICINSTUDERENDE TIL KBU-LÆGE
Overgangen fra at være medicinstuderende til at være KBU-læge kan 
være overvældende. De nyuddannede læger går fra en hverdag med 
fokus på studie, fordybelse og refl eksion som problemløsningsmetode, 
til pludselig at indgå i et hektisk arbejdsmiljø der kræver prioriteringer, 
hurtige valg og nye måder at lære på. Der er langt fra et studieliv til 
arbejdslivet på en fyldt patientstue kl.03 om natten. 

For at forberede de unge KBU læger på virkelighedens udfordringer, 
har Region Syddanmark i samarbejde med Copenhagen Game Lab 
udviklet et simulationsbrætspil “TRADEOFF – et spil om at lykkes 
som KBU-læge”. Spillet illustrerer, hvordan det er at stå i en situation, 
hvor man ikke kan gøre alting på en gang og må afveje sit valg på 
baggrund af, at man har begrænset viden og indfl ydelse. 

Samtidig med at spillerne skal prioritere egen læring og sikker patient-
behandling, er de nødt til at manøvrere i sygehusets organisatoriske 
strukturer og forskellige personaledilemmaer. TRADEOFF fungerer 
som en tidlig introduktion til de udfordringer, mange nye læger møder, 
med det formål at gøre overgangen fra studerende til praktiker mindre 
overvældende.

Læringsspillet giver mulighed for at opleve, at refl ektere og at handle. 
Spil som læringsmetode skaber en fi ktiv ramme, hvor man kan afprøve 
sine idéer, begå fejl og blive klogere, helt uden at sætte patientsikker-
heden, samarbejdsrelationer eller ressourceforbrug over styr. Og så er 
læring gennem spil både sjovt og engagerende.

LÆRING GENNEM SIMULERET PRAKSIS
TRADEOFF foregår på en fælles akutmodtagelse. Spillet simulerer en 
nattevagt, hvor en ung læge løbende skal træffe valg om behandling 
og undersøgelse af patienterne. Det foregår under pres, og undervejs 
udsættes man for en række dilemmaer som medfører, at man skal 
foretage en nøje prioritering af sine ressourcer.

Man spiller sammen – mod spillet – og skal træffe valg i fælles-
skab baseret på, hvad man ville gøre i virkeligheden, hvis man 
selv står i situationen. Der opnås point i to kategorier – Patient-
behandlingen og Læring. De to kategorier fortæller historien om 
KBU-lægen, der får erfaring og vokser i kitlen. 

• Spillet er let at gå til og selvforklarende for deltagerne.
• Det kan spilles uden lærings-facilitator.
• Anbefalet deltagerantal: 2-5 spillere.
• Varighed: 90-120 min. afhængig af ønsket debrief.

Spillet indgår i de obligatoriske KBU-kurser i Region Syddanmark.
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