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Simulatorcentrums mål är

Att implementera en ny säkerhetskultur i dagens högteknologiska 
sjukvård
Att validera och utveckla användandet av avancerade medicinska 
simulatorer
Att integrera användandet av simulatorer i ett modernt curriculum
Att träna färdigheter och teamarbete under beaktande av ”human 
factors” dvs den mänskliga faktorn för att minska risken för misstag i 
sjukvården.

Tyngdpunkten ligger på s k human factors och systematisk användning av 
nya träningsmetoder för att garantera en god patientsäkerhet inom 
högteknologisk sjukvård

Li Felländer-Tsai
Professor och chef för verksamheten
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Vår vison

 - en nollvison för medicinska misstag  
avseende mänskliga funktioner, system och teknik

Utvecklandet av förfinade träningsverktyg och metoder utgör 
ett angeläget komplement i vår strävan efter felfri sjukvård. Vid 
Simulatorcentrum får sjukvårdens personal och studenter bättre 

förmågor och förhållningssätt i sitt arbete genom systematisk 
och avancerad träning. Därmed kan det absoluta kravet på ökad 

patientsäkerhet säkerställas.  
Simulatorcentrum erhöll  2008 ackreditering som ett Nivå 1 

utbildningsinstitut av American College of Surgeons. 

 

         Starten av Simulatorcentrum möjliggjordes genom ett forskningsanslag till 

Karolinska Institutet från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse år 

2001. Syftet var att skapa en bättre patientsäkerhet genom högteknologisk 

träning av studenter och sjukvårdspersonal. Ett nytt anslag beviljades av 

stiftelsen år 2007. Simulatorcentrums verksamhet hade då utvecklats och nått 

internationellt erkännande. Stiftelsens engagemang möjliggör ytterligare 

satsningar inom avancerad medicinsk simulering. Totalt har Marianne 

och Marcus Wallenbergs stiftelse beviljat 11,4 Mkr till Karolinska Institutet 

för uppbyggandet av ett centrum för avancerad medicinsk simulering; 

Simulatorcentrum.

För mer information se www.simulatorcentrum.se
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Träning i avancerade medicinska simulatorer är en 
ny metod för utbildning av studenter och i praktiken 
arbetande läkare och sjuksköterskor. Med denna 
nya form av träning kan man lära sig att effektivt, 
skonsamt och säkert hantera både utrustning och 
sitt eget beteende i komplexa procedurer i dagens 
högteknologiska sjukvård. Avsikten är att genom 
systematisk träning och utbildning i simulatorer skapa 
färdighet och vana innan riktiga patienter behandlas. 
Den kliniska utbildningen inom medicin har 
traditionellt tillämpat ett lärlingssystem, vilket bl.a. 
innebär behandling av patienter under handledning 
av mer erfarna specialister. Efterhand som den 
medicinska behandlingen utvecklats har kraven på 
patientsäkerhet ökat. 

Det faktum att man lär sig färdigheter inom sjukvården 
genom att behandla patienter som man är satt att hjälpa 
ifrågasätts. Det måste inom utbildning vara ett absolut 

mål att minska riskerna för misstag som har sin grund 
i otillräcklig kompetens. Detta tänkande har man 
sedan länge tagit fasta på inom andra branscher. Inom 
flyget är det obligatoriskt för piloter att träna tekniska 
färdigheter i avancerade simulatorer. Dessutom 
tränar både piloter, flygledare, kabinpersonal och 
ansvariga operatörer inom off-shoreindustrin och 
kärnkraftsindustrin övriga färdigheter (beteenden, 
attityder, situationsmedvetenhet, förhållningssätt, 
stressmedvetande och beslutsförmåga) i en 
strukturerad simulerad miljö.

Ambitionen är att genom systematisk träning i 
avancerade medicinska simulatorer effektivare, 
snabbare och billigare ta tillvara de möjligheter som 
modern sjukvård kan erbjuda och samtidigt uppnå 
en förbättrad patientsäkerhet genom att reducera 
medicinska misstag.

 Sammanfattning av verksamheten

Idag utgör begränsningar i den mänskliga förmågan den 
största orsaken till incidenter såväl inom sjukvård som inom 
högriskverksamhet såsom off-shoreindustri, flyg och kärnkraft.

FFöör ut om mr ut om mööj l i ghet er  l eder  nyj l i ghet er  l eder  ny
t ekni k t i l l  nya r i sker !t ekni k t i l l  nya r i sker !
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Förutom möjligheter leder ny
teknik till nya risker!



5

Omfattande studier har visat att den erfarenhet, 
kompetens och effektivitet som uppnåtts efter 
strukturerad medicinsk simulatorträning haft en 
remarkabel inverkan på sjukvårdsteamets kompetens 
vad gäller inbördes effektivitet, samarbetsförmåga 
och färdigheter som även innebär en reduktion av 
medicinska misstag.

Målet är att anpassa träning och utbildning till 
en ”state of the art”- nivå som är anpassad till den 
tillgängliga tekniska nivån. Härmed kan man dra nytta 
av de möjligheter som ny teknik (t ex titthålskirurgi 
och modern intensivvård) innebär i allmänhet och 
med beaktande av patientsäkerhet i synnerhet.

Bakgrund
Stockholmsregionen var först i Sverige med att 
påbörja uppbyggnad och införande av avancerad 
medicinsk simulatorträning. Syftet var och är en 
bättre patientsäkerhet. Arbetet med att bygga upp ett 
centrum för avancerad medicinsk simulatorträning 
startade redan i slutet av 1998 på uppdrag av dåvarande 
sjukhusdirektören för Huddinge Universitetssjukhus 
Björn Rosén och marknadsdirektör Kjell Thor. 
Simulatorcentrum invigdes officiellt på Huddinge av 
Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Kerstin 
Wigzell i mars 2002. Landshövding Mats Hellström 
representerade Stockholm.

Uppgift
Patientsäkerhet har hög prioritet. Enligt Social-
styrelsens författningssamling (SOSFS 2005:12, 
3 §) skall ledningssystem säkerställa att det finns 
rutiner som tillgodoser att personalen har den 
kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. 
Simulatorcentrums uppgift är att bidra till att uppfylla 
detta krav genom att erbjuda kursverksamhet avseende 
både avancerad färdighetsträning och teamträning 
inom högteknologisk sjukvård.

Vår roll
Simulatorcentrums roll är att införa en ny 
säkerhetskultur i dagens sjukvård samt att utvärdera 
och främja forskning avseende avancerade medicinska 
simulatorer och den mänskliga faktorn inom 
högteknologisk sjukvård. Initiativ till etableringen 
av simulatorcentrum togs av professionsföreträdare. 
Verksamheten möjliggjordes genom att flera 
finansiärer samverkade (Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse, Stockholms läns landsting, 
Karolinska Institutet och industrin). Verksamheten 

 

Instruktörer vid Simulatorcentrum: fr v 
studierektor Mats Hedsköld, Jane Hodson 
och Sinikka Isoaho.

vid centret inleddes först med träning inom 
området bildstyrda medicinska interventioner 
(sk titthålskirurgi), och har successivt utvidgats 
till att omfatta avancerad patientsimulering med 
fullskalesimulator. Verksamheten utvärderas 
kontinuerligt och jämförs med förebilder 
internationellt och med högsäkerhetsorganisationer, 
sk HRO (high reliability organizations).

Yttre förutsättningar
Simulatorcentrum är en Core Facilitet inom SLL, 
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska 
Institutet som erbjuder integrerad träning i avancerade 
medicinska simulatorer för både professionella och 
studenter. Tyngdpunkten ligger på s k human factors 
och systematisk användning av nya träningsmetoder 
för att garantera en god patientsäkerhet inom 
högteknologisk sjukvård.

Uppnådda effekter
Centret är nu etablerat och omfattar avancerade 
medicinska si mulatorer för utbildning inom 
bildstyrd kirurgi och endoskopi samt akut patient-
omhändertagande, anestesi och intensivvård. 
Simulatorcentrum blev 2008 ackrediterat som ett 
nivå I-utbildningsinstitut av American College of 
Surgeons. Utvecklingsarbetet har resulterat i ”de 
facto-standarder” för att förvärva basackreditering, 
steg 2 ackreditering och certifiering inom bildstyrd 
kirurgi, endoskopi och intravaskulär intervention. 
Simulatorcentrum är även ett kompetenscentrum för 
systematisk fullskalesimulering med tillämpning av 
principer för Crew Resourse Management (CRM). 
Verksamheten bedrivs både i syntetisk miljö på 
Simulatorcentrum och mobilt i autentisk miljö på t ex 
akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, sk in 
situ - simulering.
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Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 8, 9 Mkr
(totalt 11,4 Mkr sedan 2001)
ALF projekt 400 000 kr
Bengt Ihre Fond 100 000 kr
Pick Up medel 400 000 kr i samarbete med 
Södertälje sjukhus
Pedagogiska projektmedel 100 000 kr (tilldelades 
2008 för användning 2009)

Huvudinriktning har varit fortsatt kursgivning 
till studenter och kliniskt verksamma läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor. Ett strategiskt 
fokusområde har varit specialistutbildningsstudenter 
inom anestesi- och intensivvård, operation 
och ambulanssjukvård (för mer detaljer se 
statistikavsnittet). Undervisning har bedrivits i 
Simulatorcentrums lokaler i form av ½-1 dagskurser. 
Stor kraft har också lagts på kurser förlagda ute 
på arbetsplatser, s k in situ – simulering, t ex på 
Akutmottagningen,  Danderyds sjukhus där 55 
personer tränats samt på Intensivvårdsavdelningen, 
Karolinska Huddinge.

Avsevärd tid har även ägnats åt föreläsningar, 
presentationer och seminarier vilka beskrivs under 
stycket Exempel på aktiviteter. Personalen har 
förstärkts med en studierektor på halvtid för att 
underlätta planering och samverkan med beställare. 
Simulatorinstruktörerna arbetar 25-50 % med 
undervisning och träning, resterande klinisk tid sker 
inom akutmedicinska verksamheter.

Antalet instruktörer var vid slutet av 2008 10 st varav 
5 läkare (inom anestei-intesivvård samt akutmedicin), 
4 sjuksköterskor (inom anestesi-, intensiv- och 
akutsjukvård) och en undersköterska. Samarbete sker 
med ingenjörer vid Medicinsk Teknik. Det finns även 
två registrerade doktorander vid sektionen.

Simulatorcentrum var 2007 särskilt inbjudna till 
workshop om patientsäkerhet vid Royal College  
of Surgeons, Edinburgh.

På bilden Carl-Johan Wallin (vä) tillsammans 
med nyligen utsedde hedersmedlemmen Paul 
Uhlig (hö) framför Royal College of Surgeons, 
Edinburg

 Externa anslag 2007-2008  Sektionen för avancerad  
 patientsimulering

 

Systematisk CRM (Crew resource management)
team-träning med avancerad patientsimulator. 
Lisbet Meurling (vä) och Jane Hodson, 
instruktörer vid Simulatorcentrum.
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Den initiala fasen med huvudinriktning på kurser 
för basal ackreditering i bildstyrd medicinsk 
intervention har senaste åren utvecklats mot mer 
specialitetsinriktade kurser. Dessa kurser ger dels 
en basal kännedom om medicinsk teknik i vården 
och grundläggande simulatorträning avseende 
visuospatiell funktion, dels en specialitetsspecifik 
simulatorträning i fullprocedursimulatorer och 
teoretiska föreläsningar samt falldiskussioner. Denna 
typ av kurser för ST-läkare finns för flera specialiteter: 
allmänkirurgi, gynekologi, ortopedi, kardiologi och 
gastroenterologi. De är utmärkta introduktionskurser, 
särskilt under ett tidigt skede av ST-utbildningen 
så att ST-läkaren bättre förberedd kan fortsätta sin 
utbildning på patienter. Majoriteten av kurserna är 
ackrediterade enligt IPULS och vid utvärderingarna 
har de fått genomgående höga betyg. 

För grundutbildningsstudenter under kirurgterminen 
anordnas studiebesök under ½-1 dag med syfte att 
låta studenterna prova på simulerade titthålsingrepp 
och få en ökad förståelse för patientsäkerheten i den 
tekniskt komplexa medicinska omgivningen. Flera 
SVK har givits inom intravaskulär intervention. 
Nationella certifieringskurser inom koronarangiografi 
har givits i samarbete med Lund. Även PCI kurs har 
givits, i samarbete med  Berlin. 

Varje termin ordnas även en tvådagarskurs inom ramen 
för specialistutbildningen till operationssjuksköterska, 
innehållande teori om medicinsk säkerhet och teknik, 
simulatorträning och praktisk hantering på operation.

Utöver detta har ett flertal studiebesök och individuella 
träningstillfällen arrangerats.

Sektionen har även en hög forskningsaktivitet 
med flera doktorandprojekt och vetenskapliga 
publikationer.  Antalet instruktörer var vid slutet 
av 2008 10 st inom specialiteterna allmänkirurgi, 
kardiologi, urologi, gynekologi, ortopedi och 
gastroenterologi. En fysiker är anställd. Samarbete 
bedrivs med Medicinsk Teknik. 

Ulf Jensen (tv ovan) anordnade tillsammans med 
Practicum i Lund en nationell Certifieringskurs i 
koronarangiografi.

Här tillsammans med kursdeltagare. (Bild ovan 
och till vä).

På Simulatorcentrum kan man träna 
fullprocedursimulering. På bilden instruerar Ann 
Kjellin (hö) laparoskopisk cholecystektomi.

 Sektionerna för bildstyrd  
 intervention
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Akutprojektet, Danderyds sjukhus AB
På uppdrag av akutkliniken, Danderyds sjukhus AB, 
genomfördes in situ-simulering med Simulatorcentrums 
mobila simulatorenhet. Utbildningspaketet i effektivt 
samarbete, ”Crew Resource Management, för trauma-
teamet med hjälp av fullskalig patientsimulering” gavs 
under HT 2007 vid 10 tillfällen.

Royal College of Surgeons, Edinburgh,  
16 November 2007
Research methods workshop. Observing and measuring 
behaviour. Non-Technical Skills in the Operating Theatre.

Oxford University tillsammans 
med Royal College of Surgeons 
4-5 september 2008
Research methods workshop. Observing and measuring 
behaviour. Non-Technical Skills in the Operating Theatre.

IVA projektet

Under 2008 har ett VINNOVA-finansierat projekt 
bedrivits på Intensivvårdsavdelningen, Huddinge med 
sk in situ-simulering. Den avancerade patientsimulatorn 
flyttas därmed till IVA och personal erhåller systematisk 
teamträning i sin autentiska miljö i sitt ordinarie vårdlag. 
Syftet har varit att införa Crew Resourse Management 
(CRM) för att på sikt skapa förutsättningar för en bättre 
patientsäkerhet.

Externa utvärderingar

Utvärdering av utbildning för personal vid 
intensivvårdsavdelningen på Karolinska 
universitetssjukhuset 2007-2008.  
Jan Hedegård, Man–Machine Interface Consultant, 
Norwich, UK, 2008-10-09.

Ackreditering som Level I Educational Institute, 
American College of Surgeons. Site visit 2008 11 17 av 
Raj Aggarval Imperial College, London och Ingemar 
Ihse, Lunds Universitet.

Träning med avancerad patientsimulator på IVA. 
Fr v Carl-Johan Wallin, Jane Hodson, Mats 
Hedsköld och Cecilia Escher, instruktörer. 

 

Simulatorcentrum 
var särskilt 
inbjudna till 
workshop om 
patientsäkerhet på 
Trinity College, 
Oxford University 5 
september 2008. 

Till höger Peter 
McCullough, senior 
reader in Surgery.

 Exempel på aktiviteter 2007-2008

Site visit på Simulatorcentrum i november 2008 
av Raj Aggarwall, Imperial College London och 
Ingemar Ihse, Lund. 

Simulatorcentrum blev 2008 ackrediterat som ett 
nivå I utbildningsinstitut av American College of 
Surgeons.
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3:e Nationella Patientsäkerhetskongressen,  
30-31 jantuari 2007 
Varför räcker inte kunskaper och färdigheter till? 
”Live show” med patientscenario på scen 
Carl-Johan Wallin et al

MMVR 15 (Medicine Meets Virtual Reality)  
6-9 februari 2007
1) Implementing Virtual Worlds for Systematic  
Training of Prehospital CPR in Medical School
Johan Creutzfeldt et al

2) Virtual Worlds for Teaching the New CPR to  
High School Students
Patricia Youngblood et al
 

AT-Stämman april 2007
Varför räcker inte kunskaper och färdigheter till? Hur 
man gör rätt sak vid rätt tillfälle i akuta situationer? 
Öppningsanförande 
Petter Westfelt, Mats Hedsköld, Johan Creutzfeldt, 
Sinikka Isoaho, Lars-Gunnar Andersson 
 
Svensk Transplantationsförenings Vårmöte,  
19 – 20 april 2007 
Ny utbildning i vård av potentiell organdonator. 
Mats Hedsköld, Petter Westfelt

Föredrag på kardiovaskulära vårmötet i Göteborg,  
26 april 2007
Framtidens interventionist 
Ulf Jensen
 
CEPS at Södersjukhuset, maj 2007 
How to do a debriefing  
Lisbet Meurling, Petter Westfelt. 
 
Ung i SFAI (Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård), 15 maj 2007 
Säkert arbete 
Carl-Johan Wallin et al

13th Annual meeting of the Society in Europe for 
Simulation Applied to Medicine,  
Copenhagen 2007
1) Full-scale medical simulation goes mobile: Taking 
patient simulation to your world. 
Andersson LG et al

2) Serious Games, a novel way to train the CPR team  
– Experiences in Medical School”
Johan Creutzfeldt et al

3) Setting the scene for full scale medical simulation
Carl-Johan Wallin

4) Multiprofessional training
Carl-Johan Wallin

5) Why shouldn´t we program the Sim Man? 
Programming, supporting and keeping back doors open
Petter Westfelt et al

SSAI/SFAI (Scandinavian Society of Anaesthesia 
and Intensive Care/Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård), 5 – 8 september 2007 
Interactive patient simulation;  
Presentation tillsammans med kollegor från flera 
simulatorcentra i Norden 
 

 Exempel på presentationer 2007

Pris för bästa posterpresentation vid MMVR 15 
(Medicine Meets Virtual Reality), 2007.
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Arrangör av SUN motet (Simulator Users Network), 
8-9 nov 2007 
1) Varför inte programmera Sim Man? Workshop i 
programmering av patientsimulator 
Petter Westfelt, Mats Hedsköld 
 
2) Fullskalig medicinsk simulering: En pedagogisk 
leksak eller ett säkerhetsverktyg? Eller, hur undviker vi 
simulatorbeteende?  
Carl-Johan Wallin

 3) Setting the scene! Workshop
Carl-Johan Wallin

Riksstämman, Svenska Läkarsällskapet,  
28 – 30 november 2007 
”Hur man gör rätt sak vid rätt tillfälle i akuta 
situationer”  Varje dag på Stora Scenen - fullskaligt 
scenario med patientsimulator och återkoppling på 
scenen.
1) Förevisning av patientsimulator och kirurgiska 
simulatorer i utställningsmonter. 
Mats Hedsköld et al 

2) ”Varför räcker inte kunskaper och färdigheter till? 
Hur man gör rätt sak vid rätt tillfälle i akuta situationer” 
Interaktiv session med fullskalig patientsimulering 
Carl-Johan Wallin et al

 Exempel på presentationer 2007

Träning med avancerad patientsimulator på IVA, 
Huddinge. På bilden syns instruktörer.

 

Nöjda 
föredragshållare 
på MMVR 2008 
(Medicine Meets 
Virtual Reality), 

Johan Creutzfeldt, 
Marcus Schlickum 
(ovan) och Lars 
Enochsson (hö).
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MMVR 16 (Medicine Meets Virtual Reality), 
6-9 februari 2008
1) Visuospatial Ability Affects the Performance of 
Simulated Gynecological Procedures
Lars Enochsson et al

2) Effects of Repeated CPR Training in Virtual Worlds  
on Medical Students’ Performance 
Johan Creutzfeldt et al

3) Transfer of systematic computer game training in 
surgical novices on performance in virtual reality  
image guided surgical simulators.
Marcus K Schlickum et al

Stockholms läns landstings patientsäkerhetsdag 
 7 mars 2008
Kan man ha en nollvision även om det är mänskligt  
att fela? 
Carl-Johan Wallin från Simulatorcentrum inleder 
programmet

Föredrag på kardiovaskulära vårmötet,  
24 april 2008 
Resultat från simulatorträning i VIST
Ulf Jensen

Akutdagarna 7-9 maj 2008
Akutsjukvård i utveckling
Framträdande av simulatorverksamheten,  
Karolinska Universitetssjukhuset 

EAES (European Association of Endoscopic Surgery) 
Juni 2008, Stockholm 
Gunnar Ahlberg

ESA (European Society of Anaesthesiology),  
Juni 2008
Workshop “Trauma team training in simulator” at  
DIMS Herlev, Copenhagen 
Petter Westfelt

Besök av Ronald Drusin, Columbia University, USA,  
5 juni 2008
Ann Kjellin, Mats Hedsköld, Lars Henningsohn, Li 
Felländer-Tsai, Karl-Johan Lidefeldt, Carl-Johan Wallin, 
Petter Westfelt m fl

Föredrag SFOG-veckan (Svensk förening för 
obstetrik och gynekologi) 2008, Skövde
Har specialister i gynekologi och obstetrik nytta av 
laparoskopisk Simulatorträning?
Liv Ahlborg

4:e Nationella konferensen om patientsäkerhet  
17-18 september 2008
Säkert samarbete i arbetslag
Carl-Johan Wallin, överläkare

SLL´s FoUU utskott 23 oktober 2008
Presentation av Simulatorcentrums historik och 
verksamhet

Presentation för professor Arthur Bienenstock, 
Stanford University 29 oktober 2008
Presentation av aktuell forskning, historik och 
verksamhet
Li Felländer-Tsai

Nationella HLR kongressen Stockholm  
2 november 2008
Virtuella världar för scenariobaserad HLR träning
Li Felländer-Tsai, Johan Creutzfeldt

Studiebesök från Hyvinge Universitetssjukhus och 
Polytekniska Institutet, Hyvinge, Finland,  
7 november 2008 
Presentation av Simulatorcentrum och vårt 
utbildningskoncept 
Mats Hedsköld, Carl-Johan Wallin

Digestive Disease Week 2008, San Diego
A new method to analyze the quality and progression  
of colonoscopy
Hans Törnblom et al

Kirurgveckan Umeå 2008
Dålig visuospatiell förmåga ökar risken för organskada 
vid virtuell gynekologisk simulering
L Enochsson et al

 Exempel på presentationer 2008
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* Kurser Specialistsjuksköterskeutbildningen KI Omvårdnad 2007 2008
Initialt omhändertagande på vårdavdelning 4 18
CRM för intensivvårdsteamet 4 34
CRM för traumateamet 21 3
CRM för akutvårdteamet 17 12
Situationsmedvetande och beslutsfattande vid anestesi 7 45
Teamarbete i akuta situationer 4  

57 112

Bildstyrd kirurgisk simulering 2007 2008
Studerande
KI Läkarutbildningen, bildstyrd kirurgisk simulering 82 88
KI Spec utb operationssjuksöterska - 12
KI BMA 13

Personal
Överläkare 2 -
Specialistläkare 21 69
ST-läkare 186 145
Underläkare - 1
Undersköterska operation - 5
Totalt 291 333

Övriga
KTH studenter (magisterkurs i simulering) - 25

Avancerad 
patientsimulering 2007 2008
Studerande
 

Karolinska inst. Omvårdnad
Specialistsjuksköterskeutbildning 
Anestesi och intensivvård, Operation, Ambulans

För kurser se nedan* 57 112
Karolinska inst. Läkarutbildningen 189 152
delsumma 246 264

Personal
läkare 99 110
sjuksköterskor 87 87
undersköterskor 25 25
delsumma 211 222

Totalt 457 486

 Statistik över organiserad kursverksamhet på 
 Simulatorcentrum
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Akut omhändertagande på vårdavdelning 
  - träning i effektivt samarbete
Akutmedicin för läkarstudenter
Akutteamsträning för läkarstudenter T 8
Basackreditering - laparoskopisk kirurgi 
  för studenter i specialistutbildning inom 
  operationssjukvård
Basal endoskopi, steg 1 och 2
Basal interaktiv gastro- och koloskopi i 
  simulatormiljö
Basal laparoskopi, praktisk träning och  
  teoretisk bakgrund
Certifieringskurs examination
Certifieringskurs i koronarangiografi
Crashkurs för kandidater
Crew Resource Management för 
  medicinstudenter på traumamottagning
Initialt omhändertagande för läkarstudenter T6
Initialt omhändertagande på akutmottagning 
- träning i effektivt samarbete
Introduktion i generell anestesi för 
  läkarstudenter T8
Kardiovaskulär SVK-kurs
Kurs i biventrikulär pacing med simulatorövning 
Kurs i gynekologisk simulerad laparoskopi 
  samt medicinsk teknik
PCI kurs i Berlin med simulatorträning
Praktisk simulatorträning i laparoskopi 
  och endoskopi
Rationell anestesi
Simulator workshop, Svensk Kirurgisk 
  Förenings årsmöte
SK kurs Akut kranskärlssjukdom
SK-kurs Akut buk
SK-kurs i artroskopi
SK-kurs Avancerad hjärtsviktsbehandling
ST-kurs i samarbete med SLL:s ST-nätverk 
  i kirurgi
Teamarbete i akuta situationer med hänsyn till 
  kulturskillnader
Träning i effektivt samarbete, Crew Resource 
  Management, för intensivvårdsteamet
Träning i effektivt samarbete, Crew Resource 
  Management, för traumateamet

 Kurser på Simulatorcentrum

Träning i effektivt samarbete, Crew Resource 
  Management, vid omhändertagande av den 
  svåra luftvägen
Träning i medicinsk vård av organdonator

Sinikka Isoaho, instruktör, (hö) tränar avancerad 
fullskalesimulering med studenter.
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