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Styrelsemöten
Styrelsen har under året, förutom det konstituerande mötet i samband med årsmötet i
mars 2015, haft ett styrelsemöte i Stockholm och ett tvådagars internat i Stockholm.
Därutöver har det hållits 8 videomöten.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret

Chefs och utbildningsnätverket
Nätverket sammanträder nu två gånger per år och samlar ungefär 40 personer.
Sjukhusen turas om att agera värd och SWESEM deltar i framtagande av programmet
och betalar för en inbjuden talare. Den 6:e maj hölls ett möte i Stockholm där Femke
Geijsel från Nederländerna talade om den Masterutbildning de tagit fram för sina färdiga
specialister. Den 3:e november arrangerades mötet i Malmö och Simon Laing,

akutläkare från Storbritannien, talade om överdiagnostik samt Kerstin Skog Tigerström
berättade om hur man bäst växlar in akutläkare på akutmottagningen.

Utbildningsutskottet
Utskottet sammanträdde fyra gånger under året 2016 och har under de sista åren
arbetat med att skapa sex deltentamen 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
STutbildning i akutsjukvård. Allt arbete redovisas på SWESEM:s hemsida under
dokument.
Vidare erbjöd man kurs för att bli certifierad examinator och arbetade med dokument
från och för socialstyrelsen (SPUR, SKkurser).

Forskningsutskottet
Följande medlemmar ingår i forskningsnätverket: Ulf Ekelund, lektor i akutsjukvård,
Lunds Universitetssjukhus, Toralph Ruge, specialist i akutsjukvård, Umeå, Anders
Rüter, lektor i akutsjukvård, Sofiahemmets Högskola, Susann Järhult, specialist i
akutsjukvård, Uppsala Akademiska Sjukhuset, Lisa Kurland, lektor i akutsjukvård,
Karolinska Institutet, Vo akut Södersjukhuset (sammankallande).
Forskningsutskottet har haft totalt 8 möten under det gångna verksamhetsåret, varav 6
telefon/Skypemöten och 2 fysiska möten.
Vårt främsta mål är att uppmuntra och stödja forskning och grundutbildning inom
akutsjukvård. Det har vi gjort genom att öka det vetenskapliga inslaget i SWEETs 2016,
bl.a. genom att planera en precourse ”EBM or from Pubmed to bedside” och torsdagens
program, som går i vetenskapens tema, tillsammans med planeringskommittéen.
Samma dag sker presentationen av vetenskapliga abstrakt. Kvaliteten har ökat, men
fortfarande är antalet relativt begränsat. Vi är inte nöjda med det då vi vet att det pågår
mer forskning än vad som återspeglas i inskickade abstrakt. Slutsatsen är att SWEETs
inte ännu betraktas som den självklara mötesplatsen för forskning inom akutsjukvård.
Ett sätt att ändra detta är att med stöd i verksamheterna skicka vetenskapliga
STarbeten till SWEETs som abstrakt.
23:e november arrangerade Forskningsutskottet en heldag på Svenska
Läkaresällskapet med fokus på grundutbildning inom akutsjukvård och akademisk

akutsjukvård generellt. SWESEM:s målbeskrivning, som utgörs av två dokument,
målbeskrivningen och ett kompletterande dokument, finns nu att tillgå på hemsidan.
Inför den dagen hade vi också utfört en enkät som vi skickade genom
utbildningsnätverket och samlade information om akademisk aktivitet. Det framkom, inte
helt överraskande, att det finns få akademiska tjänster inom akutsjukvård men att
antalet doktorander och STarbeten är i stigande. Vi planerar publicera resultaten i en
artikel i Läkartidningen. Det som är glädjande är att många lärosäten nu planerar för
autsjukvård på grundutbildningen på läkarprogrammet.
Forskningsutskottet strävar efter att skapa ett starkt och aktivt forskningsnätverk, att
SWEETs blir den självklara mötesplatsen för forskare att synliggöra och stödja
forskning inom akutsjukvård.

Svenskt Akutvårdsregister, SVAR
SWESEM är representerat i SVAR genom ordförande Lisa Kurland. Styrgruppen SVAR
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, Örebro region, SLL och VG
region är under arbete. 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
Följade medlemmar ingår i kommunikationsutskottet; Nicolina Carlsson
(sammankallande), 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.
Den nya hemsidan (www.swesem.org) är uppe sedan mars 2015 och medlemmar kan
där registrera sig och betala sin medlemsavgift direkt via PayPal. 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. Nyhetsbrev har skickats ut kvartalsvis enligt föregående
planering samt det har även skickats en del extra nyhetsbrev när det har varit många

saker på gång. Nyhetsbreven har även skickats till den gamla medlemslistan med
uppmaning om att registrera om sig som medlem. Alla nyhetsbrev postas även i
SWESEM:s Facebookgrupp samt på Twitter. Det har även postats en uppmaning om
att gå med i SWESEM till de som är anmälda till SWEETs16. 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. Kalendariedelen på hemsidan är utbytt till en mer visuellt
tilltalande listning av kommande kurser. Under 2015 har synligheten från SWESEM:s
kommunikationsutskott via nyhetsbrev och sociala medier följt planen från 2014. Nya
mål är att fortsätta att vara aktiva och synas i olika sociala media och via nyhetsbrev,
samt att utöka antalet bloggposter och reportage, använda diskussionsforumet och
komma igång med annonssektionen.

Prehospitala sektionen
Hade ingen verksamhet under 2015.

Ultraljudssektionen
Hade ett uppstartsmöte för att skapa nätverk i samband med SWEETs15.

SWEETs15
SWEETs arrangerades på Elite Hotel Marina Tower och ungerfär 300 personer deltog.
Måndagen var också det Nordiska mötet i akutsjukvård med talare och deltagare från
hela Norden. Integrerat i programmet hölls kursen i critical care, pedagogik och EKG.

Representation i Sverige
Patrik Söderberg, Anders Eriksson och Kerstin Skog Tigerström har, på uppdrag av
Socialstyrelsen, tagit fram SWESEM:s förslag på kursämnen för STkurser.
Under våren 2015 har Nicholas träffat ett 30tal landstingspolitiker på ett centralt möte
för Kristdemokraterna och informerat om akutsjukvård. Vidare har Nicholas talat om
akutsjukvård för “Riksdagens nätverk för jämlik vård” den 18:e november 2015.

Nicholas har också mottagit studiebesök på akutmottagningen i Örebro från
riksdagspolitiker Penilla Gunther den 25:e augusti 2015.

SLF
Styrelsen har under året kontinuerligt betänkt och besvarat remisser som kommit in.

SLS
David Fagerberg deltog i SLS “ITinspirationsdag” som representant kring ITfrågor.
Katrin Hruska talade om etiska frågeställningar i akutsjukvården på “Etikdagen“ som
arrangerades av Läkaresällskapet och Läkarförbundet 3:e november 2015.
Tillsammans med RAS, Riksförbundet för ambulanssjuksköterskor, ordnade SWESEM
en tisdagssammankomst på Läkaresällskapet 1:a december 2015. Willem Stassen,
talade om prehospital akutsjukvård i Sydafrika och Lisa Kurland från SWESEM,
respektive Janne Kautto, ordförande i RAS, presenterade det svenska perspektivet.

Patientförsäkringar LÖF:s projekt “Säker traumavård”
Katrin Hruska har deltagit på styrgruppens möten och SWESEM har anmält flera
akutläkare som revisorer i projektet som syftar till att revidera samtliga akutsjukhus
traumaprocesser.

Riksstämman 2015
SWESEM deltog i tre inlägg på Riksstämman:
Akutsjukvård  ett gemensamt ansvar. 
 Ett samarrangemang med SYLF kring
utbildningssituationen för framför allt ATläkare och hur detta påverkas av att
akutmottagningen drivs av akutläkare.
Akutsjukvård på vårdcentral eller primärvård på akuten? 
 Ett samarrangemang
med SFAM, Svensk Förening för Allmänmedicin.

Vi lagrar massor av digital information  men hur kan vi återanvända den för att
skapa värde för patienterna och läkarna? 

Ett samarrangemang kring dagens

ITrelaterade problem och hur dessa är på väg att lösas i framtiden.

Representation utomlands

UEMS
Lisa och Nicholas deltog på möte i Madrid den 8:e maj 2015.
Prof. David Williams är för närvarande president av UEMS Section for Emergency
Medicine. Lisa Kurland är Honorary Secretary och Nicholas Aujulay representant. Lisa
och Nicholas deltog på möte i Madrid den 8:e maj 2015. The Section sammanträder två
gånger årligen. Sverige har en röst i the Section. The Section:s viktigaste uppgift är att
driva frågor och reglera villkor rörande utbildning och motsvarar närmast Läkarförbundet
på EUnivå, med fokus på akutsjukvård. EMERGE är en arbetsgrupp bestående av
representanter från både EUSEM och UEMS Section for EM och har till uppgift att
arrangera och utveckla den Europeiska examinationen in akutsjukvård, EBEEM,
European Board Examination in Emergency Medicine. Det finns planer på att revidera
den Europeiska målbeskrivningen.

EuSEM
Under EuSEM:s konferens i Turin i oktober, deltog Katrin Hruska i EuSEM:s council
meeting.
European Society for Emergency Medicine, EuSEM, kan liknas vid den vetenskapliga
föreningen för akutsjukvård, även om det finns ett stort överlapp mellan EuSEM och
UEMS Section for EM. Barbara Hogan är f.n. president. Roberta Petrino kommer att ta
över posten vid EuSEMkonferensen i Wien i oktober 2016. Alla länder som betalar
medlemsavgift till EuSEM representeras i ”council”, som sammanträder två gånger

årligen. Under EuSEM:s konferens i Turin i oktober deltog Katrin Hruska i EuSEM:s
council meeting.
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