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V e r k s a m h e t s p l a n  m e d  b u d g e t f ö r s l a g  2 0 2 1  

Vision 
KlinSim driver som en ledande aktör utvecklandet av aktiva träning- och simuleringsmiljöer där allas 
lärande kan stärkas utifrån egna förutsättningar och behov. 
 

Verksamhetsmål 
För att förverkliga visionen strävar KlinSim efter att stärka: 

 utvecklandet av aktiva träning- och simuleringsmiljöer 

 samverkan och erfarenhetsutbyte mellan utbildnings- och träningscentra 

 förståelse för förbättringsarbete och kvalitetsutveckling samt forskning 
 

Aktiviteter 
 Skapa förutsättningar för digital samverkan och erfarenhetsutbyte under 2021. 

 Stärka arbetsgruppernas förutsättningar till samverkan. Ett särskilt fokus kommer att vara att 
sondera möjligheterna till ökat erfarenhetsutbyte mellan klinisk verksamhet och lärosäten. 

 Fortsätta arbetet med verktyg för kartläggning av utbildningsbehov inför simuleringsträning 
och scenariomallar.  

 Stödja fakultetens fortsatta arbete med kvalitetssäkring och utveckling av 
instruktörsutbildningarna.  

 
Ovanstående är under förutsättning att restriktioner och begränsningar, kopplat till rådande 
pandemiläge, möjliggör genomförande av aktiviteter.  
 

Budget 
För föreningens aktiviteter budgeteras  

  

Från 2020    292 763,20 kr   Intäkter Utgifter 

KlinSim konferens 0                 - kr    

Medlemsavgifter                   - kr    

Administrativa kostnader                        15 000 kr  

KlinSim Höstmöte                        10 000 kr  

Arbetsgrupper                        30 000 kr  

Föreningsutveckling                        50 000 kr  

Projekt, mässor, 
externverksamhet 

                       30 000 kr  

Reserverat från föregående 
år resestipendium 2019-2020 

                       20 000 kr  

SUMMA                    - kr                  155 000 kr  

Resultat - 155 000 kr  
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Pedagogisk utbildning för instruktörer 
  

Överfört från 2020    206 280,37 kr   Intäkter Utgifter 

Intäkter för Instruktörsutbildning                    - kr    

KlinSim Instruktörsutbildning Slutföra projektet                      60 000 kr  

Arvode till tre centra för 
uppbyggnad av konceptet 

Örebro och 
Jönköping - utbetalt,  
Linköping återstår 

                     50 000 kr  

Reserverat för uppbyggnad av 
fakultet under fyra år 2019-2023 

För kvalitetssäkring 
av KlinSim inst.utb. 

                     96 280 kr  

SUMMA                     206 280 kr  

Resultat                                                        
- kr  

    

 
Ovanstående budget påverkas av restriktioner och begränsningar, kopplat till rådande pandemiläge, 
vilket kan förändra utfall.  


