
Verksamhetsberättelse 2020 för CEPS Sverige 
 
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 20190901-20200831 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Mia Wede, ordförande 
Anders Dahlström, vice ordförande 
Annelie Karlsson, kassör 
Annika Ander, sekreterare 
Eva Holm, ledamot 
Erik Borgström, ledamot 
Stefan Morén, ledamot 
Elinor Johansson, ledamot (ny styrelsemedlem vald vid årsmötet 2019) 
Marie Åberg Peterson, suppleant 
Charlotte Luthander, suppleant 
 
Revisor 
Revisorer under året har varit Anna Dahlman och Emelie Emanuelson. 
 
Valberedning 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Mona Persson och Fredrik Larsson. 
 

Verksamhet 2020 
 
CEPS Sverige har under året haft 128 medlemmar. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. 
 

• Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att optimera och standardisera innehållet i 
instruktörsutbildningarna utifrån utvärderingar och egna reflektioner, för att säkerställa 
kvalitet över tid.  

 

• Styrelsen har också arbetat vidare med ett strukturerat självutvärderingsverktyg-SUC- för 
att instruktörer ska kunna kvalitetssäkra och förbättra sitt arbete och sina kurser.   

 

• Styrelsen har också varit behjälplig med att planera programmet för CEPS nationella 
instruktörsmöte som planerades till 5-6/10 2020 i Örebro. Pga pandemin blev mötet 
inställt och styrelsen har därefter arbetat med att ta fram material och möjliggöra 
webbinarium och årsmöte via webben. 

 

• Erik Borgström och Mia Wede bjöds in att föreläsa vid det nationella KlinSim-mötet i mars 
2020. Föreläsningen skulle avhandla CEPS-metodikens grundpelare. Dock blev vårens 
KlinSim-möte inställt pga pandemin och Erik Borgström och Mia Wede har istället bjudits in 
att föreläsa på det planerade KlinSim-mötet våren 2021. 

 



• Under året har två CEPS instruktörskurs genomförts v 42 2019 (Södersjukhuset) och v 45 
(Södertälje sjukhus). Flera instruktörskurser har tyvärr blivit inställda p.g.a. pandemin. 

 
Ekonomi 
  
För räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31 gäller följande: 
  

• Intäkter (medlemsavgifter) 12 800: - 
 

• Utgifter (Bankavgifter/Swish) -1694,50: - (Avgift domännamn) -5 219:- 
Totalt -6913,5: - 

 

• Behållning 31/8-20 på företagskonto i Handelsbanken 32 188,50: - 
  
Medlemsavgiften gör att föreningen har möjlighet att hantera mindre utgifter som t.ex. hemsidan, 
men eftersom avgiften är låg så måste styrelsens engagemang ske ideellt. 

 
 

Slutord 
 

• Styrelsen för CEPS Sverige hoppas kunna fortsätta arbetet med att på olika sätt gynna en 

god kultur och praxis för medicinsk simulering och återkoppling i allmänhet och detta i 

synnerhet genom fortsatt spridning av CEPS-konceptet. 

• Intresset för instruktörsutbildningar i CEPS-konceptet är fortsatt stort och konceptet 

används inom flera olika typer av medicinska verksamheter. CEPS Sveriges styrelse hoppas 

kunna fortsätta att hålla instruktörskurser på olika platser i landet och för CEPS-

instruktörer inom olika verksamheter. 

• Styrelsen hoppas också kunna fortsätta att på olika sätt stödja erfarna och mindre erfarna 

CEPS-instruktörer att bibehålla en god kvalitet i sitt arbete genom att dels erbjuda 

fortbildningsdagar på teamens ”hemmaplan” samt genom att fortsätta utveckla verktyget 

Strukturerad utvärdering av CEPS-kurs (SUC) som kan användas för självreflektion och -

utvärdering. 

• Covid-19-pandemin har gjort att arbetet med webbaserad fortbildning fått mer fart och 

styrelsen planerar att sondera intresset för webbinarier framöver.  

• Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter och att vi hoppas att vi hösten 2021 återigen 

ska kunna träffas nationellt årligt möte för CEPS-instruktörer, i Örebro. 
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