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Styrelsemöten
Styrelsen har under året, förutom det konstituerande mötet i samband med
årsmötet i mars 2016, haft två styrelsemöten i Stockholm (september 2016 och
januari 2017) och vid två tillfällen setts över tvådagarsinternat i Linköping (maj
2016) och i Göteborg (november 2016) med studiebesök på respektive akutklinik
på Linköpings universitetssjukhus och Östra Sjukhuset. Därutöver har det hållits
10 videomöten.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret
Chefs och utbildningsnätverket
I samarbete med universitetssjukhusen Sahlgrenska och Örebro, ordnade
SWESEM möten för chefs- och utbildningsnätverket i maj respektive november.
På majmötet var temat arbetsmiljö och i november diskuterades forskningsfrågor.
I samband med det utvidgades nätverket till att även omfatta forskningsnätverket.
Mötena har varit välbesökta med 30-40 deltagare från hela Sverige. De utgör ett
mycket värdefullt tillfälle för SWESEM att kommunicera med företrädare för
akutsjukvården. http://swesem.org/page/Chefs-och-utbildningsntverket

Utbildningsutskottet
Utskottet sammanträdde fyra gånger under året 2016 och har nu färdigställt
specialisttentamen (sex deltentamina) i akutsjukvård samt tagit fram
rekommendationer för internutbildning.
Dessutom skapades och reviderades en del kompetensdokument och checklistor
som hjälpmedel att hålla en jämn standard inom ST-utbildning och
specialistvidareutbildning i akutsjukvård. Allt arbete redovisas på SWESEM:s
hemsida under dokument. Vidare arbetade man med dokument från och för
socialstyrelsen samt planerade en kurs för specialisttentamen under SWEETs
2017.

Philipp Martin valdes till sammankallande under hösten 2016. Det avdelades en
grupp som kontinuerligt kommer sköta specialisttentamen. I samband med detta
rekryterades nya medlemmar som tillsattes av styrelsen i början av 2017.

Forskningsutskottet
Följande medlemmar ingår i forskningsnätverket: Ulf Ekelund, lektor i
akutsjukvård, Lunds Universitetssjukhus, Toralph Ruge, specialist i akutsjukvård,
Huddinge, Anders Rüter, lektor i akutsjukvård, Sofiahemmets Högskola, Susann
Järhult, specialist i akutsjukvård, Uppsala Akademiska Sjukhuset, Lisa Kurland,
professor i akutsjukvård, Örebro universitet (sammankallande).
Forskningsutskottet har haft totalt 12 möten under det gångna verksamhetsåret,
varav 10 telefonmöten, 2 fysiska möten samt ett forskningsnätverksmöte.
Utskottets främsta mål är att uppmuntra och stödja forskning och grundutbildning
inom akutsjukvård. Det gör vi genom att arbeta med SWEETs. Vi strävar efter att
SWEETs blir den självklara mötesplatsen för forskning inom akutsjukvård. Vi har
arbetat med workshops, abstracts och abstractpresentationer samt presentation
av forskargrupper på SWEETs.
Vi arbetar också med att synliggöra forskargrupper genom intervjuer vilka
presenterats i medlemsnytt och anslagits på hemsidan.
Vidare har Forskningsutskottet tillsammans med utbildningsutskottet utarbetat en
målbeskrivning för grundutbildningen i akutsjukvård. Uppsala, Örebro och
Linköping har akutsjukvård som obligatorisk kurs på grundutbildningen. Lund
börjar till våren 2017 medan KI har en diskussion om hur man ska planera vidare.
Forskningsutskottet har också utarbetat riktlinjer för individuellt arbete enligt
vetenskapliga principer.
29:e november deltog Forskningsutskottet med utbildnings-och chefsnätverket i
SWESEMs nätverksmöte i Örebro. Fokus under f.m. var riktlinjerna för individuellt
arbete enligt vetenskapliga principer, med presentatörer från Socialstyrelsen och
SLS. Ruth Brown, från Imperial College och Medical Director for Education hade
en inspirerande presentation om hur man utbildar akutläkare och utvecklar ämnet.
På em. diskuterade de tre nätverken separat. Ett forskningsnätverk har skapats.
Målet är att vi ska driva kunna driva nationella projekt under 2017.

Svenskt Akutvårdsregister, SVAR
SWESEM representeras i SVAR genom Lisa Kurland (ordförande). Styrgruppens
sammansättning godkänns av SWESEM:s styrelse och SWESEM:s
representation är reglerad. SVAR har inte fått bidrag från SKL under årets
ansökningsomgång, men går trots det framåt: Region Skåne och Östergötland
levererar data till registret. SLL har börjat leverera data; dataleverensen är dock
inte heltäckande ännu. Örebro region planerar att börja leverera data. Utöver data
från akutmottagningarna är målet att inkludera data från hela den akuta
vårdkedjan, d.v.s. också prehospital verksamhet, något SVAR arbetar aktivt med.

Kommunikationsutskottet
Följande medlemmar ingår i kommunikationsutskottet; Nicolina Carlsson
(sammankallande), Hilda Hahne (sekreterare i styrelsen), Arin Malkomian
(ledamot) och Nicholas Aujalay (ledamot).
Kommunikationsutskottet har haft löpande kontakt varje vecka via chat och mail
och har jobbat utifrån den uppdragsbeskrivning som fastslogs föregående år. Vi
har även haft separata hangouts vid ett par tillfällen för fördjupad diskussion.
Den nya hemsidan har finjusterats sedan starten 2015 och kalendersektionen är
uppdaterad. Nya flikar är: ’Vetenskapligt arbete under ST’ och ’Abstracts från
SWEETs’. Hemsidans kontinuerliga uppdatering med nya kurser, nya inlägg samt
nya flikar sköts av hemsideansvarig Nicolina Carlsson. Arin Malkomian har försett
den nya bloggen med akutsjukvårdsrelaterade inlägg från intressanta personer
och Nicholas har ansvarat för några egna blogginlägg. Sammanlagt har 9
blogginlägg publicerats under året jmfr med 4 st för 2015.
Nicholas postar löpande intressanta artiklar och inlägg i SWESEM:s Facebookgrupp. Andra utskott såsom Forskningsutskottet och Utbildningsutskottet lämnar
fortlöpande in uppdateringar till sina flikar på hemsidan, FoU har nyligen
uppdaterat Svenska Forskargrupper för Lund och Karolinska.
Nyhetsbrev har skickats ut kvartalsvis enligt föregående planering och det
skickats en del extra nyhetsbrev när det har varit många saker på gång.
Sammanlagt har 17 nyhetsbrev skickats ut under 2016.
Det har även postats en uppmaning om att gå med i SWESEM till de som är
anmälda till SWEETs17 och även i Chefs- och utbildningsnätverket. Antalet
medlemmar är nu 235, inklusive medlemmar från SWESEMjr.
Hilda Hahne har följts en dag på akutmottagningen i Kiruna av en lokal journalist
från NSD, reportaget finns publicerat på SWESEMs blogg.
Under 2016 har synligheten från SWESEM:s kommunikationsutskott via
nyhetsbrev och sociala medier följt planen från 2016. Ett mål från förra året var att
komma igång med annonsfunktionen och vi har haft vår första annons för STläkare och specialister från Linköping.
Nya mål är att fortsätta att vara aktiva och synas i olika sociala media och via
nyhetsbrev, samt att utöka antalet bloggposter och reportage. Vi har även planer
att visa upp Akutsjukvård för våra politiker och har bjudit in till en lunch med
politiker och journalister under SWEETs17.

Prehospitala sektionen
Har inte haft någon sammankallande och ligger därför vilandes tillsvidare.

Ultraljudssektionen
Har inte haft någon sammankallande och ligger därför vilandes tillsvidare.

SWEETs16
SWEETs arrangerades på Djurönäsets konferensanläggning utanför Stockholm
Det var ett något annorlunda upplägg, där övernattning ingick i deltagaravgiften,
vilket medförde att samtliga av de ca 125 konferensdeltagarna bodde kvar.

Programmet kunde fördelas över dagen och det blev ändå gott om tid för
nätverkande mellan programpunkterna. Tyvärr var det svårt att fylla platserna till
de kurser som erbjöds före konferensen, trots generösa rabatter.

Representation i Sverige
SLF och SLS
Vi har betänkt och besvarat flertalet remisser från både läkarförbundet och
svenska läkaresällskapet. http://swesem.org/category/Forskning/Remisser
Jens Wretborn utsågs till SWESEMs IT-representant till SLS.

Socialstyrelsen
Katrin Hruska och Patrik Söderberg har närvarat vid möte med Socialstyrelsen
angående delegeringar inom prehospital vård.
Styrelsen har besvarat en enkät angående önskemål och behov av SK-kurser på
förfrågan från Socialstyrelsen. Katrin Hruska har även varit på möte med
Socialstyrelsen angående ST-utbildningarna.

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
LÖF:s projekt “Säker traumavård”
Katrin Hruska sitter med i styrgruppen och flera akutläkare har deltagit som
revisorer under året. På grund av missförstånd deltog inte SWESEM i den
arbetsgrupp som tog fram nya nationella riktlinjer för traumalarm, men vi har en
representant i gruppen som ska arbeta med riktlinjer för immobilisering.

LÖF:s projekt ”Säker suicidprevention”
Arin Malkomian närvarade vid första styrgruppsmötet för LÖF:s projekt där det
beslutades att första pilotrevisionen ska ske hösten 2017.

Samarbete med andra specialistföreningar
Svensk Geriatrisk Förening
På Svensk Geriatrisk Förenings initiativ hölls ett möte med representanter från
SGF, SFAM, SFPM, SIM och SWESEM på läkarsällskapets lokaler i Stockholm
15/12. På agendan stod samverkan kring sköra äldre, med bakgrund i det
policydokument som togs fram 2008. Vid det tillfället medverkade ännu inte
SWESEM. Johan Raxell är SWESEMs representant.
Mötet kom till stora delar att handla om en beskrivning av nuläget. Det framkom
många gemensamma beröringspunkter bland annat frailty, vetenskapliga
underlag, anhörigproblematik, möjlighet till samverkan mellan specialiteterna och
gemensamma kurser samt behov av goda exempel, för att nämna några.
Beslut togs om fortsatt samarbete och nästa möte planeras till mars 2017 då SIMveckan, gemensamma C-mål i ST-läkarutbildningen samt primärvårdsprojektet
skall diskuteras.

Konsensus-gruppen Sepsis-3
I början av 2016 publicerades nya internationella definitioner för sepsis, s.k.
SEPSIS-3. Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Svensk förening för
akutsjukvård (SWESEM), Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
samt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) har beslutat att verka för ett
gemensamt ställningstagande till SEPSIS-3 och kommer inom kort att publicera
de gemensamma rekommendationerna i Läkartidningen. Andra planer är en
översyn av handläggning av den septiska patienten och en applikation som kan
användas för att underlätta sepsis diagnosen. Mantas Okas och Lisa Kurland
representerar SWESEM i konsensusgruppen, som tagit namnet konsensus
gruppen sepsis-3, KGS-3.

SFAI/KVAST-samarbete
SFAI bjöd 2015 in SWESEM till ett samarbete med KVAST (Kvalitetssäkring av
ST-utbildning, styrgrupp inom SFAI). Med syfte att skapa en gemensam
arbetsgrupp för utveckling av målbeskrivning rörande anestesiologiska färdigheter
och struktur för sidotjänstgöring inom ANE/IVA för ST-läkare inom akutsjukvård.
Från SWESEM utsågs tre representanter: Frida Meyer, Universitetssjukhuset
Linköping, Katarina Lockman Frostred, Helsingborgs sjukhus och Pia Malmquist,
Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Arbetsgruppen hade ett första möte
den 16 januari 2017.

ATLS-styrgrupp
Nicholas Aujalay sitter med i nationella styrgruppen som hade möte 25 oktober.

Critical Care kurs
I samarbete med Clinicum Östergötland ordnade SWESEM en kurs i critical care
29-31 augusti.

Debattartikel och remiss-svar
Styrelsen har besvarat remissen ”Effektiv Vård” SOU 2016:02, en utredning av
Göran Stiernstedt. I samband med detta publicerades en debattartikel skriven av
Nicolas Aujalay, som styrelsen ställde sig bakom, i Läkartidningen
(Läkartidningen 44-45/2016) med syfte att uppmana riksdag/regering till att
utreda akutsjukvårduppdraget.
http://swesem.org/category/Forskning/Remisser

SWESEMjr
Under året har en förening för studenter och icke-legitimerade läkare med
intresse för akutsjukvård startats upp som är tänkt att vara en delförening till
SWESEM. Styrelsen är mycket positiv till detta initiativ som kommit från
läkarstudenterna själva. https://swesemjr.wordpress.com/

Representation utomlands
EuSEM och UEMS
Lisa Kurland är SWESEMs representant i EUSEMs forskningutskott. Det utskottet
utgör ett kontaktnät bland de Europeiska länderna för forskning och
forskningsprojekt. Vidare är Lisa invald som ordförande för UEMS Section för
Emergency Medicine. En förenkling är att EUSEM är den vetenskapliga
föreningen på Europeisk nivå medan UEMS är den fackliga föreningen och driver
frågor kring kvalitetssäkring av specialistutbildningen inom akutsjukvård och
andra frågor rörande professionen. Nicholas Aujalay sitter även med som
representant i UEMS och deltog på möte 27 maj.

Danmark
Nicolina Carlsson har representerat SWESEM vid ett möte på danska
motsvarigheten till Socialstyrelsen (Sundhetsstyrelsen) och berättat om det
svenska utbildningsprogrammet för akutsjukvård, med hopp om beslut om en
dansk specialitet inom akutsjukvård.

Norge
Katrin blev inbjuden till höstmötet för specialitetsföreningen för internmedicin i
Norge och deltog i en paneldiskussion om akutsjukvård som specialitet. Även
norsk förening för akutsjukvård, NORSEM, deltog i diskussionen. Katrin skrev
även en artikel till deras tidning efter mötet (Indremedisineren Nr 4 2016, s 32-33)
Den norska läkarföreningen hade rekommenderat en specialitet som bygger på
internmedicin, men strax efter mötet togs det politiska beslutet att akutsjukvård
blir en egen specialitet.

http://swesem.org/
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