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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 138 st.
Styrelsen under mandatperioden:
Ordinarie:
Magnus Berndtzon, ordförande, Jönköping 2019-2021
Magnus Ekstedt, kassör, Växjö

2018-2020

Emma Stenman, sekreterare, Stockholm

2019-2020

Rebecka Nylén, ledamot, Linköping

2018-2020 (avgått enl. eget önskemål augusti 2019)

Rune Solhaug, ledamot, Karlstad

2019-2021 (ordinarie ledamot från augusti 2019)

Marcus Gustavsson, ledamot, Jönköping

2019-2021

Henrik Andersson, ledamot, Borås

2018-2020

Suppleanter:
Mona Larsson, Stockholm

2019-2021

Jeanette Knutsson, Lund/Helsingborg

2018-2020

KlinSims hemsida är www.klinsim.se

2. Beskrivning av verksamheten under året
Styrelsen har under året genomfört nio möten, varav fem har genomförts som fysiska möten och fyra
har genomförts som telefonmöten. Styrelsen konstituerades i samband med styrelsemötet efter
årsmötet i Norrköping.
Styrelsen beslutade våren 2019 att lokal arrangör för konferensen 2020 blir KTC, Region Kalmar län.
Föreningens årliga konferenser är ett samarbete mellan föreningen och den lokala arrangören.
Styrelsens Boardeaser för mötesstruktur och administration.
Åsa Lindby har under året varit föreningens representant i Vårdhandbokens arbetsgrupp.
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Arbetet med KlinSim instruktörsutbildningar, har fortsatt under året. Tyvärr behövde den planerade
KlinSim 3 kursen ställas in pga. av få deltagare.
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.
Styrelsens representanter i de olika grupperna har under året medverkat i aktiviteter.
Höstmötet arrangerades på Södersjukhuset, Stockholm med ca 35 deltagare. En paneldebatt
arrangerades med representanter från KlinSim, CEPS, CAMST och IMS där respektive
utbildningskoncept presenterade sina utbildningar med efterföljande diskussion där deltagarna kunde
ställa frågor. Spontana kommentarer var att Paneldebatten, som var mer som ett samtal, var ett
positivt inslag.

2.1 Arbetsgruppen för forskning
Sammankallande – Éva Tamás
Under året har arbetsgruppen träffats vid KlinSim 2019 i Norrköping samt KlinSims höstmötet i
Stockholm. Efter multicenter studien som avslutades med vetenskapliga publikationer förra året
diskuterade gruppen flera nya potentiella forskningsprojekt under årets träffar. Arbetet med
granskning av aspekter som rimlig studiedesign och genomförbarhet pågår.
En del av gruppen arbetar systematiskt med att väcka intresse för och sprida nya forskningsrön.
https://www.klinsim.se/manadens-artikel

2.2 Arbetsgruppen för utbildning
Sammankallande – Elaine Sandén
Utbildningsgruppen består av 50 deltagare från hela landet. Vi har träffats två gånger under året i
samband med årsmöte och höstmöte.
Under 2019 har vi arbetat fram ett utvärderingsinstrument som är lagt på förslag till styrelsen. Vi har
utgått från de olika instrument som används runt om i landet. Vi har diskuterat mycket kring vad det är
vi ska utvärdera, viktigt att det blir innehållet och att fokus ligger på de kunskaper och insikter som
deltagaren får med sig. Vi önskar att några center vill testa instrumentet och återkoppla så att fokus
hamnar rätt. Vi föreslår att utvärderingsinstrumentet efter genomgång och godkännande från
styrelsen läggs på hemsidan så att alla får tillgång till instrumentet.
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Vi har även lyft frågan om långtidsuppföljning för att se ev. kvarstående beteendeförändringar hos
våra deltagare. Ett sätt att arbeta med det är att involvera enhetscheferna mer och redan före
kursstart boka in uppföljande möten på t.ex. APT.
Vårdhandboken strävar efter ständiga förbättringar och uppdateringar av sitt material som ska vara
evidensbaserat och det är ett stort arbete som vår representant lägger ner. Vi stöttar Vårdhandbokens
representant genom att några i gruppen har bildat en referensgrupp.
Frågor för framtiden är gemensam scenariomall och behovsinventering inför kurs.

2.3 Arbetsgruppen för utrustning och teknik
Sammankallande – David Westholm/Christian Pettersson
Teknikgruppen träffades under KlinSim 2019 i Norrköping samt i Stockholm. 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 Nätverk för ledning och organisation - LeO
Sammankallande – Magnus Ekstedt
Under året har arbetsgruppen ändrat form till nätverk. Nätverket har under 2019 träffats vid KlinSim
2019 i Norrköping samt i Stockholm under KlinSim höstmöte. 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 andra arbetsgrupper. Utöver träffarna har flera i
gruppen kontakter sinsemellan för att hantera frågeställningar

2.5 KlinSim konferensen 2019
Klinsim 2019 i Norrköping besöktes av 150 betalande deltagare. 14 olika workshops fanns det att välja
på och deltagarna fick också möjligheten att ta del av fyra föreläsningar samt 14 utställare. Temat för
konferensen var ”Framtiden”; hur kommer det se ut i framtiden, är vi rustade för framtiden, vad kan vi
göra för att möta framtiden på bästa sätt? Det var bland annat några av frågorna som det jobbades
med i olika former under konferensen.
Konferensen som helhet blev mycket lyckad enligt arrangör och deltagare.
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2.6 KlinSims instruktörsutbildning och fakultet
Projektet vad gäller den nationella instruktörsutbildningen har gått in i avslutningsfasen.
Representanter från KTC Örebro, Clinicum i Östergötland och Metodikum Region Jönköpings län har
arbetat med projektet.
Det har under året genomförts fem fysiska möten och fyra telefonmöten samt tre möten för
genomförande av pilotkurser KlinSim 3. Planerad sammanställning och avrapportering har fördröjts då
den planerade KLinSim 3 kursen ställdes in pga få deltagande.
I övergången har, med syfte att säkra kvalitet och utveckling framgent, en fakultet bildats av
Tjällmoragruppen. Centra som utbildar enligt KlinSim 1 och 2 ingår i fakulteten. Gruppen består av 15
medlemmar från nio olika center. Gruppen väljer sammankallande inför varje möte. Fakultetens
uppdrag är att förvalta och utveckla de tre utbildningssteg som Tjällmogruppen har tagit fram. KlinSim
steg 1 har nu hållits under några år och där har fakulteten påbörjat översynen av det material som
används. Det första steget är lämplig för många anställda inom vården vid många olika pedagogiska
situationer, och har börjat spridas över landet. Steg 2 ges i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås
och Örebro medan KlinSim 3 betraktas som en nationell kurs.
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

3. Ekonomisk berättelse
Föreningen har vid årets utgång 546 334,82 kronor i tillgångar. Årets intäkter är 88 250,00 kronor och
kostnader 104 243,16 kronor. Årets resultat är -15 993,16 kr.
Kostnader under året är administrativa kostnader, kostnader för utveckling av föreningen och
arbetsgrupperna samt KlinSims instruktörsutbildning.
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och konferensavgifter.
Av ovanstående tillgångar är 256 280,37 kronor bundna till projektet för KlinSims instruktörsutbildning.
En donation från Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF har finansierat detta. Denna
finansiering skall täcka kostnader för pilotutbildningar, s.k. spridningskurser samt utveckling av
instruktörsutbildningen.
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Plusgirokontot har avslutats.
För redovisning, finns huvudbok med verifikationer, kontoutdrag från Bank och Plusgiro. Se
Resultatrapport och Balansrapport som bifogas.

6 (8)

2020-01-17

7 (8)

2020-01-17

8 (8)

