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MEDICINSKA FAKULTETEN  
CLINICUM  
 

    

Linköpings universitet 
Org 202100-3096 
Vat SE202100309601 

Kontakt 
013-28 66 22 
kicki.persson@liu.se 

Postadress 
Med fak, Campus US 
581 83 Linköping 

Besöksadress 
Ing 54, plan 12 
Campus US 

 

 

 

Hur går det till att boka Clinicums kliniska träningslokaler? 

Ing 54, Kåkenhus och Vingården. 

 

LiU har prioriteringsregler som gäller även Clinicum. I första hand ska 

Medfak’s grundutbildningar som har behov av Clinicums lokaler bokas 

här. Bokning av grupprum för basgruppsarbete görs först därefter i 

Clinicums lokaler. RÖ har därefter prioritet och sist kommer andra 

intressenter, möten, studentföreningar mm. 

 

Lärare och administratörer påbörjar planeringen för nästa termin. 

Planeringen görs med hjälp av schemaplaneraren där programmen 

lämnar in sina önskemål om vilka lokaler de vill ha. 

 

Förplanering av simuleringar, stora PF-träningar och 

examinationer 

Innan schemaunderlagen lämnas in samordnas alla simuleringar och 

större praktiska färdighetsträningar på ing 54, Kåkenhus och Vingården 

via simuleringsansvarig på Clinicum: Katarina Karlsson. De lärare som är 

inblandade kontaktar Clinicums simuleringsansvarige direkt. Det är 

nödvändigt att denna samordning görs i förväg eftersom det är så mycket 

som ska finnas på plats: lokaler med utrustning, flyttbar utrustning, 

instruktörer, tekniker och lärare. Dessutom måste det finnas tid till för- 

och efterarbete. Det mesta av denna samordning görs innan den vanliga 

lokalbokningen startar. Här finns ingen prioriteringsordning utan alla 

måste kunna ge och ta för att redan i förväg lösa ev krockar. 

 

Bokning och samordning av examinationer på Clinicum 

Även praktiska examinationer samordnas eftersom dessa oftast ska 

genomföras under de, i övrigt trånga, sista terminsveckorna. 

Examinationerna samordnas via TimeEdit-bokarna om det finns risk för 

krock. Stora OSCE- examinationer tar ofta många, ibland samtliga, 

lokaler i anspråk och kräver mycket förberedelse-och efterarbete som det 

då också måste finnas tid bokad för.  

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

Dokumenttyp 
2018-10-16 
DNR LIU-XXXX-YYYYYY  

2(2) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Särskilda TimeEdit-bokare samordnar för Clinicums lokaler 

Schemaunderlagen lämnas in (deadline) och den vanliga bokningen 

påbörjas. När underlagen kommer in går det som rör Clinicums lokaler 

till särskilda TimeEdit-bokare som kan lokalerna och har manualer för 

just dessa bokningar. I dessa manualer finns Clinicums egna 

prioriteringsordningar. 

 

Prioriteringar görs utifrån programmens behov, lokalernas 

lämplighet och utrustning. 

Bokning görs utifrån detaljerade manualer. Tex strimman som behöver 

sammanhängande rum, fysioterapeuterna som behöver metodrummen, 

HLR-utbildningarna behöver dockor, sjukvårdsprogram som behöver 

handfat.   

 

Remissomgången 

Det är av yttersta vikt att programmen bevakar remissomgången och 

svarar på de mail som TimeEdit-bokarna skickar ut! Under denna period 

finjusteras bokningarna och kvarvarande krockar löses. När schemat är 

publicerat är det betydligt svårare att ändra. 

   

Beställning av engångsmaterial och utrustning till 

undervisningsmoment 

Utrustning och engångsmaterial som krävs för att genomföra en viss 

övning ska beställas två veckor i förväg via cus@huk.liu.se  

 

I Norrköping (ViN och Kåkenhus) görs dessa beställningar via Clinicums 

tekniker Maria Malmström Karlssons maria.malmstrom.karlsson@liu.se 

 

OBSERVERA att beställningar av utrustning inte kan hanteras via 

schemaplaneraren. Information om utrustning i schemaplaneraren är 

enbart för val av lämplig lokal. 
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