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1. Året som har gått 
Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering bildades i syfte att främja det nationella 

samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering 

bland vårdorganisationer. 

Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 157 st. 

Styrelsen under mandatperioden: 

Ordinarie 

Marie Tollefsen Markström, ordförande, Uppsala 2017-2019 (tom 2018-08) 

Magnus Berndtzon, vice ordförande, Jönköping 2016-2019 (tf ordförande from 2018-08) 

Eva Lidén, kassör, Örebro 2017-2019 

Rebecka Nylén, sekreterare, Linköping 2018-2020 

Torben Nordahl Amoröe, ledamot, Göteborg 2017-2019 

Henrik Andersson, ledamot, Borås 2018-2020 

Christian Pettersson, ledamot, Kristianstad 2016-2018 

Magnus Ekstedt, ledamot, Växjö 2018-2020 

Suppleanter: 

Tomas Askerud, Stockholm 2017-2019 

Jeanette Knutsson, Lund/Helsingborg 2017-2019 

Agneta Månsson Broberg, Stockholm 2017-2019 (avgick ur styrelsen under 2018) 

KlinSims hemsida är www.klinsim.se 

 

2. Beskrivning av verksamheten under året 
Styrelsen har under året genomfört 10 möten, varav fyra har genomförts som fysiska möten och sex 

har genomförts som telefonmöten. Vid ett telefonmöte var mötet ej beslutsmässiga. Vid 

styrelsemötet efter årsmötet i Uppsala konstituerade sig styrelsen. 

Styrelsen beslutade våren 2018 att lokal arrangör för konferensen 2019 blir Clinicum, Region 

Östergötland. Under hösten träffades en överenskommelse med KTC Region Kalmar att vara lokal 

arrangör för konferensen 2020. Föreningens årliga konferenser är ett samarbete mellan föreningen 

och den lokala arrangören. 

Arbetet med styrelsens arbetssätt har fortsatt under året, och verktyget Boardeaser har funnits 

resurseffektivt då det hjälper till att få en tydlig struktur i arbetet, beslut och aktiviteter får en 

tydligare uppföljning och kommunikationen underlättas. 

http://www.klinsim.se/
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Under senare delen av året har administrationen av föreningens hemsida delats mellan KTC Uppsala 

och Metodikum, Region Jönköping. En uppdaterad fördelning av funktionalitet mellan hemsida, 

facebook (sociala medier) påbörjades under hösten. 

Under året har styrelsen fortsatt dialogen med föreningen SAMTIT (Svensk användarförening 

medicinsk teknik och IT), och i samband med Patientsäkerhetskonferensen 2018 medverkade vi med 

montrar nära varandra. 

Representanter från KlinSims styrelse medverkade på SAMTITS konferens i Göteborg.  Dels med en 

monterplats, möte med representanter från SAMTITS styrelsen och via nätverkande under 

konferensens två dagar. Representanter från styrelsen deltog och presenterade dels föreningen och 

de arbetsgrupper som finns och möjligheterna att delta i föreningens aktiviteter, deltagarna fick även 

information om kommande konferens. 

Åsa Lindby har under hösten ersatt Eva Lidén som föreningens representant i Vårdhandbokens 

arbetsgrupp. 

Styrelsen konstaterar att förändringarna av förutsättningarna (fokus på personlig utveckling 

respektive fokus på kvalitetsutveckling) för de resestipendier som delas ut i samband med årsmötet 

ledde till engagemang i flera förslag på förbättringsarbeten som skickades in. 

Arbetet med KlinSim instruktörsutbildningar, har fortsatt under året och ytterligare en KlinSim 3 -

pilotkurs startades under hösten. 

Arbetsgrupperna utgör föreningens operativa motor och det har under året arbetats ambitiöst, 

styrelsen är tacksam för det arbete många av medlemmarna lägger ner i respektive grupper, v.g. se 

egna verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna nedan. Styrelsen har under året haft möten med 

sammankallande i arbetsgrupperna, syftet med dessa fysiska möten har i första hand varit att i dialog 

se hur stödet för arbetet kan utvecklas. Vidare har dialogerna varit nyttiga i arbetet med föreningens 

mål och aktiviteter för kommande verksamhetsår. 

Höstmötet arrangerades i Mölndal av Simuleringscentrum i Väst. Ca 30 deltagare deltog i 

arbetsgruppernas arbete. En fakultet för kvalitetssäkring av instruktörsutbildningarna inrättades 

inom Utbildningsgruppen. 

2.1 Arbetsgruppen för forskning 
Sammankallande - Reneé Allvin 
Under året har arbetsgruppen slutfört ”Instruktörsprojektet” som totalt genererat tre 
vetenskapliga artiklar. Se årets publikationer nedan.  
 
Arbete har dessutom bedrivits i syfte att skapa ett bredare intresse för gruppen. Det har skett i 
form av: 

 Workshop med posterpresentationer, KlinSim konferens, Uppsala 2018.  

 Presentation av delstudie två och tre i Instruktörsprojektet, Kunskapsmingel,  KlinSim 
konferens, Uppsala 2018. 

 Månadens artikel på KlinSims hemsida. 
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Publikationer 

Tamas É, Södersved Källestedt M-L, Karlgren, Hult, Allvin R. Closing the gap: Experienced simulation 
educators’ role and impact on everyday healthcare. Accepted in Journal of Continuing Education in 
the Health Professions, December 2018. 
 

Inskickat manus 

Tamás É, Södersved Källestedt M-L, Hult, H, Carlzon L, Karlgren K, Berndtzon M, Hultin M, Masiello I, 
Allvin R. Simulation educators in clinical work: the manager’s perspective.  

2.2 Arbetsgruppen för ledning och organisation 
Sammankallande – Magnus Ekstedt 

Arbetsgruppen, som nu övergår till ett nätverk, har under 2018 haft två fysiska träffar. Den första 
träffen var i Uppsala i mars i samband med KlinSim-konferensen och vid höstens möte i Mölndal. 
Under våra träffar bollar vi tankar och idéer om allt vi stöter på i vårt dagliga arbete. Då många av oss 
har mycket att göra och är även med i andra arbetsgrupper så har vi valt att förlägga LeO:s möten 
innan eller efter de andra arbetsgrupperna. Detta för att ge medlemmarna möjlighet att delta i de 
andra arbetsgrupperna också.  

2.3 Arbetsgruppen för utrustning och teknik 
Sammankallande – David Westholm/Christian Pettersson 

Teknikgruppen träffats under KlinSim 2018 i Uppsala samt i Mölndal. 

Gruppens huvudsakliga funktion för närvarande är att knyta samman olika KTC med teknikkunniga 

personer med syfte att skapa ett nätverk för att kunna utbyta erfarenheter. 

2.4 Arbetsgruppen för utbildning 
Sammankallande – Elaine Sandén (juli 2018-tills vidare) / Anne-Sofie Blomkvist (jan-juni 2018) 

I arbetsgruppen samlas intresserade av att bidra till utveckling inom lärande, pedagogik och metoder 

samt utbyta erfarenheter och frågor rörande utbildning inom klinisk träning och medicinsk 

simulering. 

Gruppen eftersträvar bred representation från olika nationella KTC verksamheter förlagda vid 

sjukhus, öppenvård, kommunal omsorg och högskolor/universitet.  

Möten under året genomfördes i samband med KlinSim 2018 i Uppsala och höstmötet i Mölndal.  

2.5 KlinSim konferensen 2018 
KlinSim 2018, arrangerades i samarbete med KTC Akademiska, Uppsala. Antal deltagare: 135 

Konferensen innefattade föreläsningar och workshops, posterutställning och produktutställning.  

2.6 KlinSims instruktörsutbildning i tre steg 
Projektet vad gäller den nationella instruktörsutbildningen har gått in i avslutningsfasen. 

Representanter från KTC Örebro, Clinicum i Östergötland och Metodikum har arbetat med projektet. 

De har under året genomfört fem fysiska möten och fyra telefonmöten samt tre möten för 

genomförande av pilotkurser KlinSim 3. Under 2019 kommer sammanställning och avrapportering av 
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projektet att göras. I övergången har, med syfte att säkra kvalitet och utveckling framgent, en 

fakultet bildats. Centra som utbildar enligt KlinSim 1 och 2 ingår i fakulteten.  

KlinSim´s nationella instruktörsutbildning omfattar nedanstående tre steg: 

- KlinSim pedagogik 1: Med fokus på kunskap och lärande 

- KlinSim pedagogik 2: Med fokus på design och kunskap 

- KlinSim pedagogik 3: Med fokus på kollegialt lärande 

Det första steget är lämplig för många anställda inom vården vid många olika pedagogiska 

situationer, och har börjar spridas över landet. Steg 2 ges i Jönköping, Linköping, Norrköping, 

Västerås och Örebro. 

2.7 Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018 
Föreningen deltog med en monter samt två workshops under konferensen. I montern genomfördes 

ett stort antal samtal rörande behovet av träning, utbildning relaterat till de möjligheter som finns 

vid landets olika kliniska träningscenter. 

 

Workshop 1: 

Ditt KTC kan hjälpa dig att utbilda, rekrytera och behålla personal; 

Eva Lidén och Veronica Granath 

Här berättar Svensk förening för Klinisk träning och Medicinsk simulering, om utbildningsinsatser, 

innovativa sätt att genomföra VFU och hur vi tar tillvara utlandsfödd personal. 

 

Workshop 2: 

Verklighetsbaserad riskanalys med hjälp av simulering;  

Torben Nordal Amoröe och Magnus Berndtzon 

Du kanske tänker ”Verklighetsbaserad” och ”simulering” i samma mening – det krockar da helt. Låt 

oss förklara: Analyser av verksamhet, processer, arbetssätt, rum och utrustning i arbetsgrupper runt 

skrivbord räcker inte. 

3. Ekonomisk berättelse 
Föreningen har vid årets utgång 562 787,98 kronor i tillgångar. Årets intäkter är 78 250,00 kronor och 

kostnader 204 704,97 kronor. Årets resultat är 126 454,97 kr i underskott. 

Ett underskott som är ett medvetet val och satsning, att använda sparade medel för fortsatt utökad 

marknadsföring Bla. genom att medverka i  SKLs Patientsäkerhetskonferens och på Föreningen 

SAMTITs konferens. Övriga kostnader under året är administrativa kostnader, kostnader för 

utveckling av förening och arbetsgrupper samt stipendium 

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och konferensavgifter. 

Av ovanstående tillgångar är 332 304,07 konor bundna till projektet för framtagande av KlinSims 

instruktörsutbildning.  En donation från Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF har finansierat 

detta. Dessa intäkter har finansierat årets alla kostnader för ex. pilotutbildningar och sk. 

spridningskurser. 

För redovisning, finns huvudbok med verifikationer, kontoutdrag från Bank och Plusgiro.  

Se Resultatrapport och Balansrapport som bifogas 

http://patientsakerhetskonferensen.se/aktiva-konferenser/patientsakerhetskonferensen/program/seminarier-nr-23-24-25-26/23.-ditt-ktc-kan-hjalpa-dig-att-utbilda-rekrytera-och-behalla-personal.html?&nofilters=
http://patientsakerhetskonferensen.se/aktiva-konferenser/patientsakerhetskonferensen/program/seminarier-nr-45-46-47-48/47.-verklighetsbaserad-riskanalys-med-hjalp-av-simulering.html?&query=&categorys_day=2018-09-20
http://patientsakerhetskonferensen.se/aktiva-konferenser/patientsakerhetskonferensen/program/seminarier-nr-45-46-47-48/47.-verklighetsbaserad-riskanalys-med-hjalp-av-simulering.html?&query=&categorys_day=2018-09-20
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