
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

KTC   
Kliniskt Träningscentrum 

Ett extensivt centrum för kompetens och 

patientsäkerhet

Enhetshetschef  

Gergana Shamdani Ivanova leg. sjuksköterska 

 gergana.shamdani-ivanova@regionstockholm.se

 076-05 064 83

Utbildningsledare 

Marie Sunnerby leg. sjuksköterska, Simuleringsinstruktör

 marie.sunnerby@regionstockholm.se

 073-625 17 12

Utbildningssamordnare

Susan Martinez Vasquez , leg. sjuksköterska

 Susan.Martinez-Vasquez@regionstockholm.se

 072-466 22 89

Utbildningssamordnare

Sara Hidalgo Castillo undersköterska

 sara.hidalgo-castillo@regionstockholm.se

 076-050 89 92 

Tekniker 

Tomas Askerud 

 073-620 42 73 

 tomas.askerud@regionstockholm.se

Öppettider helgfria vardagar

måndag – torsdag  kl. 08.00 – 16.00

fredagar kl. 08.00 – 15.30

Kvällsöppet för egenträning

måndagar och onsdagar kl. 16.00-19.00

Kontakt

 ktchuddinge.karolinska@regionstockholm.se

 08-585 826 96

Bokningsförfrågan 

Intern hemsida: http://inuti.karolinska/ktc  

Extern hemsida: www.karolinska.se/ktc

Adress: Kliniskt Träningscentrum, Alfred Nobel allé 8 plan 5 
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Vaginalt ultraljud

Lumbalpunktion 

Artärpunktion

Prostata, bröst och testikel palpation 

NEWS parametrar 

Subrapubiskateterisering

Luftvägshantering – Intubering 

Trackeotomi, Cricotomi 

Sug och syrgashantering

Intraosseös teknik

Patientsimulering 

HLR Hjärt- och lungräddning

Bildstyrd intervention 

Perifer Ven Kateter

Subkutan Ven Port

Central Ven Kateter, Piccline

Injektionsteknik

Rekto-och proktoskopi 

Sondsättning 

Venprovtagning 

Läkemedelsberäkning/beredning

Kateterisering av urinvägar

Bladderscan

EKG 

Arbetsterapi

Fysioterapi 

Kliniskt Träningscentrum 

Är en specialutrustad enhet för praktisk träning av kliniska och kommunikativa 
färdigheter med hjälp av attrapper, simulatorer och teknisk apparatur.

På KTC är det inte tillåtet att ta prover på varandra, inte heller tillåtet att 
utföra träning på biologiskt material. 

Verksamheten finns både i Huddinge och i Solna  och erbjuder praktiska 
träningsmöjligheter för samtliga studentkategorier inom vårdsektorn och all 
vårdpersonal på Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska  Universitetssjukhusets klädregler gäller vid praktisk träning på KTC. 
Obligatoriskt klädombyte innan övning, ta med egen sjukvårdsklädsel.

Verksamhet 

• Färdighets- och procedurträning 

• Team och scenarioträning 

• Interprofessionell träning

• Praktiska examinationer, OSCE, IST

• Seminarier - tema- och utbildningsdagar

• Innovation  - Utveckling

• Hjärt- och Lungräddning

2022-01-01

Pedagoger, handledare ansvarar för att momenten utförs

strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt 

korrekt enligt nationella riktlinjer.

Efter teori och praktisk genomgång av pedagog/handledare

välkomnas studenter att boka tid för att träna på egen hand 

under kvällstid

Inhämta - underhålla - bibehålla kompetens

Exempel på simulerade övningar

Inspelningsmöjligheter
Professionellt förhållningssätt, utförande och samspel i team


