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Styrelsemöten
Styrelsen har under året, förutom det konstituerande mötet i samband med
årsmötet i mars 2017, haft ett styrelsemöte i Stockholm (september 2017) och vid
två tillfällen setts över tvådagarsinternat i Malmö (maj 2017) och i Stockholm
(december 2017) med studiebesök på Malmös universitetssjukhus akutklinik resp
konferensanläggningen Skogshem och Wijk, Lidingö. Därutöver har det hållits ca
10 videomöten.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret
Chefs och utbildningsnätverket
I samarbete med universitetssjukhusen Linköping och Södersjukhuset, ordnade
SWESEM möten för chefs- och utbildningsnätverket i maj respektive november.
På majmötet var temat “Teamet och andra roller” och i november diskuterades
utbildning och fortbildning.
Mötena har varit välbesökta med många deltagare från hela Sverige. De utgör ett
mycket värdefullt tillfälle för SWESEM att kommunicera med företrädare för
akutsjukvården.

Utbildningsutskottet
Philipp Martin är sammankallande i utskottet. Övriga medlemmar: Nicholas
Aujalay, Martin Hässler, Frida Meyer, Jonas Willmer.
Utskottet har arbetat nära utbildnings och studierektors-nätverket under det
gångna året.
Frågan om dokument som rekommenderar struktur av utbildningskliniker samt
rekommenderar en utbildnings/fortbildningsstruktur för specialister i akutsjukvård
bearbetades under året och fortsätter i nuläget.

Det finns en plan att skapa en databas av relevanta utbildningslänkar, arbete med
detta är på gång.
Tentamensgruppen arbetar med specialisttentamen, uppdatering, registrering och
utfärdandet av intyg. Beslut fattades under sent 2017 att tentamensgruppen ska
få en egen budget för att säkerställa finanserna för specialisttentamen. Arbetet
med att inrätta struktur för detta börjas.
-

Philipp Martin

Forskningsutskottet
Följande medlemmar ingår i forskningsnätverket: Ulf Ekelund, professor i
akutsjukvård, Lunds Universitet, 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 13 möten under det gångna verksamhetsåret,
varav 9 telefonmöten, 2 fysiska möten samt två möten tillsammans
forskningsnätverket och med utbildnings-och chefsnätverket i SWESEMs
nätverksmöte. Planeringen är att forskningsnätverksmötena sker samtidigt också i
fortsättningen.
Utskottets främsta mål är att uppmuntra och stödja forskning och grundutbildning
inom akutsjukvård. De lärosäten som idag erbjuder akutsjukvård på
grundutbildningen är Uppsala, Linköping, Lund-Malmö och Örebro. KI har
inplanerat kursstart 2019
Forskningsnätverket planerar sitt första arbete som avser studera hur patienter
kommer till akutmottagningen. Studiestart planeras till VT 2018.
En mall för hur vi bör ta fram kliniska riktlinjer och värdera evidensen för det
vetenskapliga underlaget är under arbete. Målet är att skapa en nationell standard
för kliniska riktlinjer inom akutsjukvård. Planen är att forskningsutskottet ska
koordinera och ev. också granska de kliniska riktlinjerna, medan de tas fram lokalt
enligt en standardiserad mall.
Forskningsutskottet har ett aktivt deltagande i SWEETs och bl.a. arrangerar
abstrakt och postervandring. Glädjande har kvaliteten på inskickade abstrakt ökat
och även om antalet abstrakt fortfarande är begränsat ökar också det.
-
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Svenskt Akutvårdsregister, SVAR
SWESEM representeras i SVAR genom Lisa Kurland (ordförande). Styrgruppens
sammansättning godkänns av SWESEM:s styrelse och SWESEM:s
representation är reglerad. Region Skåne och Östergötland levererar data till
registret. Flera sjukhus inom SLL har levererar data och Örebro region är klar för
att börja leverera data. Utöver data från akutmottagningarna är målet att inkludera
data från hela den akuta vårdkedjan, d.v.s. också prehospital verksamhet.

Kommunikationsutskottet
Följande medlemmar ingår i kommunikationsutskottet; Nicolina Carlsson
(sammankallande), Hilda Hahne (sekreterare i styrelsen), Arin Malkomian
(ordförande) 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.
Hemsidan har utgjort ett problem under året med malware och den har varit
nedstängd i perioder. Med anledning av detta har en firewall och
malware-scanner (via SiteLock) applicerats i september 2017. Efter detta har
hemsidan varit stabil utan problem. Firewallen rapporterar varje vecka
sammanställningar om trafiken på hemsidan från ‘Bot visitors’ och ‘Human
Visitors’. I genomsnitt besöks hemsidan av 150-200 “Human Visitors” per dygn.
Hemsidans kontinuerliga uppdatering med nya kurser, nya inlägg samt nya flikar
sköts av hemsideansvarig Nicolina Carlsson. Andra utskott såsom
Forskningsutskottet och Utbildningsutskottet lämnar fortlöpande in uppdateringar
till sina flikar på hemsidan
Sedan hemsidan har stabiliserats har planen att skriva blogginlägg två gånger i
månaden införlivats. Förfrågningar till ST-läkare och akutläkare vid olika sjukhus i
Sverige har skickats ut med önskemål om att bli en fast bloggare för SWESEM. Vi
har nu fasta bloggare från Ystad, Varberg, Linköping, Stockholm, Piteå och
Kiruna. De fasta bloggarnas inlägg planeras till en gång i månaden och för det
andra inlägget per månad ansvarar kommunikationsutskottet. Sammanlagt under
året har 10 blogg-inlägg publicerats. Varje inlägg postas även i SWESEMs
FB-grupp. Trafiken till hemsidan ökar efter varje inlägg till cirka 500-600 “Human
Visitors”. Till nästa år planeras 24 inlägg.
Nyhetsbrev har skickats ut kvartalsvis enligt föregående planering - sammanlagt
har 4 nyhetsbrev skickats ut under 2017 (januari, juni, september, december).
Det har postats en uppmaning om att gå med i SWESEM till de som är anmälda
till SWEETs18 och även i Chefs- och utbildningsnätverket. Antalet medlemmar är
nu 267, exklusive medlemmar från SWESEMjr (omkring 90 medlemmar).
Under 2017 har synligheten från SWESEM:s kommunikationsutskott via
nyhetsbrev och sociala medier följt planen från 2016 trots att hemsidan var ur
funktion under vissa tidsperioder. Vi har under året haft två annonser på
hemsidan och har fått två ytterligare förfrågningar om annonsering.
Enkät om SWESEM skickas ut under januari 2018 och svaren analyseras i tid för
SWEETs. Målet är att undersöka SWESEMs image och ligga till grund för
framtida förbättring.
Fortsatta mål är att fortsätta att vara aktiva och synas i olika sociala media och via
nyhetsbrev, samt att utöka antalet bloggposter och reportage.
-

Nicolina Carlsson

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

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

SWEETs17
SWEETs arrangerades för andra året på Djurönäsets konferensanläggning
utanför Stockholm. Samma upplägg som tidigare år, där övernattning ingick i
deltagaravgiften, vilket medförde att majoriteten av de ca 170
konferensdeltagarna bodde kvar. Precourse i år hölls av utbildningsutskottet och
var upplagt som träning inför del av specialisttentamen första dagen och därefter
examination dag två.

Arbetsgrupp för en god arbetsmiljö
På styrelsemötet i maj tog styrelsen beslut om att bilda en grupp för att ta fram en
arbetsmiljöpolicy. Arbetsgruppen har bestått av 3 styrelsemedlemmar: Kerstin
Skog Tigerström, Emil Eriksson och Yvonne Felfalusi-Béres. Därutöver ingår
Johanna Berg, ST-läkare i akutsjukvård i Malmö och professor Kerstin Ekberg
från Institution för medicin och hälsa vid Linköpings Universitet.
Under hösten 2017 har gruppen arbetat fram en arbetsmiljöpolicy som är tänkt att
vara ett stöd vid landets akutmottagningar i syfte att skapa en hållbar arbetsmiljö
över tid för akutläkare. Den är beräknad att vara klar och kunna presenteras på
SWEETs 2018. Gruppen har också tagit fram en checklista som ska kunna
använda som ett hjälpmedel då man ser över arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Representation i Sverige
SLF och SLS
Vi har betänkt och besvarat en remiss angående förslaget om Bastjänstgöring
från läkarförbundet http://swesem.org/category/Forskning/Remisser

Även besvarat en enkät angående delaktighet i framtagandet av styrdokument
från regeringskansliet via Läkarförbundet.
Kerstin Skog Tigerström representerade Swesem vid SLS fullmäktigemöte , den
årliga beslutande församlingen . På mötet debatterades bl.a. SLS idépolitiska
program . Mötet antog förslaget om att inrätta en ny delegation i medicinsk
kvalitet för att bättre kunna följa dessa frågor samt en avsiktsförklaring om
medlemskapet. Nämnden redovisade sitt förslag om att medlemskap i en sektion
för läkare även ska innebära medlemskap i SLS. Beslut ska tas vid nästa
fullmäktige den 15 maj 2018 efter att frågan beretts i sektionerna.

Socialstyrelsen
Katrin Hruska utsågs av styrelsen tillsammans med Julia Plath, Linköping, till
representanter för SWESEM till Socialstyrelsens projekt och expertgrupp

“Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre” som har
planerat första möte under våren 2018.
Lisa Kurland är representant i Socialstyrelsens vetenskapliga råd i akutsjukvård.

ATLS-styrgrupp
Nicholas Aujalay sitter med i nationella styrgruppen för ATLS som representant
för akutsjukvården. Deltog på möte 17 maj 2017. Gruppen har också under våren
arbetat med att ta fram ny nationell koordinator och sekreterare.

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
LÖF:s projekt “Säker traumavård”
Katrin Hruska sitter med i styrgruppen och flera akutläkare har deltagit som
revisorer under året. Vi har en representant för gruppen som skall ta fram riktlinjer
för immobilisering. Arin Malkomian tar över efter Katrin i styrgruppen och går på
första möte dec 2017.

LÖF:s projekt ”Säker suicidprevention”
Arin Malkomian sitter i styrgruppen och tillsammans med Asel Baitikova var med
som granskare i pilotomgången av “SSP”.

LÖF:s projekt ”Säker sepsis”
Lisa Kurland utsågs december 2017 till SWESEMs representant.

Samarbete med andra specialistföreningar
Svensk Geriatrisk Förening
På Svensk Geriatrisk Förenings initiativ pågår ett samarbete med representanter
från SGF, SFAM, SFPM, SIM och SWESEM. Johan Raxell är SWESEMs
representant. Ett möte hölls i mars 2017.

SFAI/KVAST
Efter det första mötet 2017 har arbetsgruppen inte haft fler möten men
SWESEMs representanter planerar för att skriva ihop vilken ansvarsfördelning i
utbildningen av akutläkare resp specialitet får ta på sig.

SENA
I september hade delar av SWESEMs och SENAs styrelse ett gemensamt möte
för att kunna samarbeta kring gemensamma frågor i framtiden, talades bl a om
målbeskrivning och utbildning av Nurse Practitioners.

Konsensus-gruppen Sepsis-3
Lisa Kurland och Mantas Okas har deltagit i en interdisciplinär arbetsgrupp och
tillsammans med infektionsläkare och intensivister kommit fram till ett konsensus

kring de nya definitionerna och kriterierna för sepsis-3. Resultatet av gruppens
arbete kommer att publiceras i Läkartidningen.

Kurser, debattartiklar och SWESEMjr
Pediatric Critical Care kurs
I samarbete med Clinicum Östergötland och SWEPEM ordnade SWESEM en
kurs i pediatrisk critical care 22-24 november. Fyra webinarier föregick kursen i
Norrköping, där totalt 14 ST-läkare och specialister i akutsjukvård deltog. Både
akutläkare och barnläkare deltog som instruktörer.

BEEM
I samarbete med Södersjukhuset ordnade SWESEM kursen BEEM 2-3 oktober.

Debattartikel och remiss-svar
Styrelsen har besvarat remissen ”Bastjänstgöring för läkare” Ds 2017:56, en
promemoria från Socialdepartementet, författad i huvudsak av Jens Schollin.
http://swesem.org/category/Forskning/Remisser
Planeras även att skriva en debattartikel i ämnet till Läkartidningen.

SWESEMjr
SWESEMjr har nu 88 betalande medlemmar och 5 lokala grupper, varav 3 är
mycket aktiva och 2 är i uppstartsfas. De orter där SWESEMjr finns är Uppsala,
Linköping, Stockholm, Göteborg och Skåne. Senaste året har handlat mycket om
rekrytering, men våra lokala grupper i Uppsala, Stockholm och Linköping har
hunnit med att hålla en större mängd workshops. Uppsala har haft 6 st, likaså
Stockholm. Linköping har haft fler, men jag har ej exakt antal. Skåne och
Göteborg planerar workshops till våren. Nationellt har vi satsat mestadels på att
bygga upp en styrelse och gått från två (!) personer till nuvarande 6 personer. Vi
har även inlett samarbeten internationellt och skickat 2 personer till NAMS (Norsk
akuttmedicinsk studentforum), 4 pers till SATS Köpenhamn på EMSS17
(Emergency medicine summer school), där vi också var ansvariga för
EKG-undervisningen. 4 personer har också åkt på Katastrofekursus i Århus,
Arrangerad av SATS Århus. Där var två personer deltagare och två instruktörer
(samtliga är nu värvade till styrelsen).
Vi planerar att fortsätta vårt samarbete med dessa systerorganisationer framåt
och samarbetar även med ISC (international student conference) i Graz, dit vi får
skicka 2 studenter gratis i juni. Till Graz har vi också blivit inbjudna att delta på
Sono4U Graz sommarskola i september 2018, det återstår att se om vi hinner
med detta..
I samband med SWEETS sålde vi studentbiljetter, som tyvärr inte gick åt, men vi
hade då enbart ca 20 betalande medlemmar och har många som redan anmält

intresse inför SWEETS18. 20 personer kom ändå på vår post-conference
workshop dagen efter SWEETS. Temat 2017 var katastrofmedicin.
En ny hemsida är under utveckling.
-

Julia Sheffield

Representation utomlands
UEMS
UEMS är den organisation som företräder samtliga medicinska specialiteter inom
Europa. UEMS har till uppgift att ratificera målbeskrivningar och sätta standard för
specialistutbildning samt frågor rörande professionen så som arbetsmiljö. Lisa är
ordförande för UEMS Section för Emergency Medicine.Arin Malkomian utsågs i
dec 2017 till ny representant i UEMS.

EuSEM
EUSEM är den vetenskapliga föreningen på Europeisk nivå.
Arin Malkomian är SWESEMs representant i EUSEM Council. Emil Eriksson blev
representant i YoungEusem. Lisa Kurland är SWESEMs representant i EUSEMs
forskningutskott.

Nordfem
Katrin Hruska blev sammankallande för det nordiska samarbetet i akutsjukvård
efter Eusem och ett första videomöte har hållits under hösten 2017 med
förhoppning om ett ökat nätverkande länderna emellan. Anna Allberg utsågs till
SWESEMs representant.
http://swesem.org/
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