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Verksamhetsplan 2019 
 

Samarbete 

Nätverkande mellan olika utbildnings- /träningscentra sker främst genom den årliga KlinSim-

konferensen som sker i mars. För verksamhetsåret 2019 samverkar styrelsen med lokala arrangörer 

för konferenserna KlinSim 2019, respektive KlinSim 2020. Styrelsen utser under året en lokal arrangör 

för KlinSim 2021. 

Höstmötet kommer att arrangeras i oktober2019.  

Erfarenhetsutbyte 

Föreningen vill stödja erfarenhetsutbyte mellan klinik och akademi. För verksamhetsåret fortsätter 

styrelsen kontakterna med företrädare för akademi, ett antal företrädare deltar vid KlinSim 2019 och 

håller även i delar i programmet.  

Föreningen sonderar möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan klinik och akademi under året.  

Utveckling inom lärande 
Fakulteten, som bildades 2018, tar över ansvaret vad gäller kvalitetssäkring och utveckling av 

instruktörsutbildningarna. 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling 
Föreningen vill stödja medlemmarnas behov av verksamhetsutveckling med metoder för detta. 

Under konferensen Utvecklingskraft som sker i Jönköping 2019 kommer styrelsen hålla i en workshop 

kring ämnet verksamhetsutveckling med hjälp av simulering.  

Under året kommer dels arbetsgruppen för forskning hålla i en posterworkshop under Klinsim-

konferensen, vidare ska ett kvalitetsstipendium delas ut under konferensen. Det är styrelsens 

ambition att sprida kunskap om de kvalitetsarbeten som inkommer. 

Samverkanspartner i samarbetet med andra aktörer inom området 
I samband med årets SUN (Simulation User Network) som genomförs i Uppsala planerar styrelsen 

kontakter och nätverksaktivitet med skandinaviska företrädare.  
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2. Budget 

Budgetförslag 2019 
För föreninges aktiviteter budgeteras  

Från 2018 
230.483,91 kronor 

 Intäkter                Utgifter 

KlinSim konferens  60.000  
Medlemsavgifter  30.000  
Administrativa 
kostnader 

                   25.000 

Arbetsgrupper Höstmöte                   10.000 
Arbetsgrupper Utveckling                   10.000 
Föreningsutveckling                    40.000 
Projekt Fokus lärosäten                   40.000 
Resestipendium  2019 2 x10.000                   20.000 
Reserverat (ej uttaget) 
resestipendium 2018 

                   15.000 

SUMMA  90.000               160.000 

 

 

Pedagogisk utbildning för instruktörer 

Överfört från 2018 
332.304,07 kronor 

 Intäkter                Utgifter 

KlinSim 
Instruktörsutbildning 

Slutföra projektet                   60.000 
 

Arvode till tre  
center för uppbyggnad 
av konceptet  

Jönköping Linköping och 
Örebro 

                 
 
              150.000 

Reserverat för 
uppbyggnad av fakultet 
2019-2021 

Kvarvarande från 
donation 

               122.304,07 

SUMMA  0               332.304,07              
 

 

 

 


