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Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsesammanträden: 
2011-09-20/23   Aros Kongresscenter Västerås 
2011-12-02        Riksstämman Stockholm 
2012-01-27/28   Styrelseinternat Hotel Clarion Gillet 
2012-04-13        SLS, Stockholm 
2012-05-31        Telefonmöte 
2012-08-25        Telefonmöte  
 
SIM:s 46:e årsmöte 
Hölls den 21:e September 2011 på Aros Kongresscenter i Västerås i samband med 
fortbildningsveckan.  
 
Medlemsregister 
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2012 till 1701 personer, varav 447 pensionärer och 
199 ST-läkare.  
Medlemsregistret sköts av föreningens webbmaster som även uppdaterar registren över 
verksamhetschefer, studierektorer, samt sköter hantering av brev och e-postutskick. 
Läkarförbundet sköter administration av medlemsuppgifter till SIM-medlemmar som 
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samtidigt är medlemmar i SLF.  
 
Hemsidan 
Hemsidans adress är www.sim.nu/sv/. Aktuella kurser, information, remissvar och protokoll 
mm läggs kontinuerligt ut på hemsidan. Ambitionen är att hemsidan kontinuerligt skall 
uppdateras och förbättras.  
 
Riksstämman 
Föreningen arrangerade åtta (8) sektionssymposier under 2011 års Riksstämma.  
 
8 fria föredrag hölls. Moderator var Anders Gottsäter och Fredrik von Wowern. 
Diplom för bästa fria föredrag gick till Masih Khedri för ett väl utfört föredrag på 
Riksstämman. Masih som är läkarstudent på Charles University i Prag gjorde ett projektarbete 
på Hälsouniversitet i Linköping. Arbetet som hade titeln ”Låg risk för kontrastinducerad 
njurskada efter kranskärlsröntgen i dagens kliniska verklighet” presenterades på ett av Svensk 
Internmedicinsk förenings symposium. Förutom äran får Masih även ett pris om 5000:- från 
SIM  
Årets Harry Boström-föreläsning, som var mycket uppskattad, hölls av Prof. Bente Klarlund-
Pedersen under titeln ”Exercise as a sectretory organ”. 
 
 
Fortbildningsveckan 
Fortbildningsveckan SIM-veckan genomfördes för fjortonde gången i Västerås den 19-23:e 
september. SIM-veckan genomfördes under fem dagar och antalet delegater var ca 50 st. 
vilket var en förbättring jämfört med föregående år. Fortbildningsveckan erhöll ett 
övergripande betyg på 5,1 (max 6). Fortbildningsveckan redovisade en förlust på ca: 280.000 
kr. Fortbildningsveckans program innehöll olika temadagar inom områdena Neurologi, 
Akutmedicin inkl. Angiologi/Kardiologi, Endokrinologi/Diabetes, Medicinsk Statistik.  
Nästkommande års SIM-vecka planeras till Uppsala i ambitioner att öka attraktiviteten för 
SIM-veckan. 
 
Bengt Heister-pristagare 
En person som genom speciella insatser inom klinik, forskning eller undervisning haft stor 
betydelse för svensk internmedicin utses till pristagare. En pristagare utses årligen av SIM-
styrelsen och en check utdelas i samband med årsmötet. Till 2011 års Bengt Heister- 
pristagare utsågs Ingrid Mattiasson, Malmö.  
 
Bakjourskurs 
Bakjourskursen anordnades den 2-4:e Maj på Rosersbergs Slott utanför Uppsala. Kursen var 
mycket populär och blev fulltecknad flera månader i förväg. Totalt 29 deltagare närvarade.  
Områden som berördes var Medvetslöshet, Njurmedicin, Stroke och Infektionssjukdomar. 
Bakjourskurserna bygger på state of the art föreläsningar och fallbeskrivningar där 
deltagarinteraktion är en viktig del av kursen. Kursen fick höga resultat vid utvärderingen 
med ett betyg på mer än 5 av 6 möjliga för alla omdömen. Framgent är ambitionen att kursen 
tillsvidare skall drivas med nollresultat. 
En ny Bakjourskurs planeras till våren 2013.  
 
Examinationen 
I enlighet med tidigare beslut att frångå tidigare form av examination har styrelsen fortsatt sitt 
arbete om att utveckla examinationsformen för ST-läkare inom Internmedicin. Styrelsen har 
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under det gångna verksamhetsåret arbetat med att bygga upp en internet-baserad plattform 
med en stor mängd frågor. Slutambitionen är att man som ST-läkare inom vår specialitet ska 
kunna logga in under kontrollerade former för att genomföra examinationen. Tanken är att 
man skall kunna genomföra testet flera gånger under sin ST med målsättningen att ST-läkaren 
förbättrar sina resultat för att i slutet av sin ST nå en nivå där vederbörande möter de krav på 
teoretisk kunskap som målbeskrivningen anger och därmed uppnå godkänt resultat. 
Målsättningen är att vara igång med examinationsformen under 2013. 
 
Samarbeten 
SIM har under det gångna året haft ett produktivt samarbete med Svensk Förening för 
Vaskulär Medicin. SIM har bl.a. valt att stötta deras ansökan om att arrangera ett 
internationellt möte kring Kardiovaskulär sjukdom och Hypertoni 2018. SIM har dessutom 
blivit inbjudna att skriva i Vaskulär Medicins tidsskrift. 
  
Målbeskrivningen  
Under verksamhetsåret har målbeskrivningen för Internmedicin färdigställt och publicerats. 
Patrik Björgård och Anders Ågård har varit huvudsakligen ansvariga för utformningen av 
målbeskrivningen. 
 
IPULS 
SIM har under året blivit inbjudna till workshops kring förbättring av IPULS kursutbud. Dock 
har förutsättningarna för IPULS framtida verksamhet förändrats vilket lett till att vidare 
planering avstannat och SIM bevakar vidare utveckling. 
 
SPUR 
Inspektion av ST-utbildning på landets internmedicinska kliniker genomförs enligt SPUR 
direktiv av utsedda inspektörer. Styrelsen för SIM har under året uppmärksammat behovet av 
rekrytering av fler SPUR-inspektörer och kommer under kommande verksamhetsår aktivt 
arbeta för att utöka antalet inspektörer.   
 
Sveriges Läkarförbund (SLF) 
Ingen registrerad aktivitet under året. 
 
Svenska Läkarsällskapet (SLS) 
Patrik Björgård har varit ledamot i delegationen för Läkarsällskapets Riksstämma 2011-2012 
och är vald för ytterligare ett år. Patrik och Anders Gottsäter har varit med i arbetet kring 
planerande och genomförande av symposier inför årets riksstämma. 
 
Remisser 
Under året besvarades 5 remisser. Mest framträdande av dessa var remissen kring den nya 
Specialitetsindelningen. Denna besvarades av föreningens ordförande Jerker Persson 
 
Internationellt arbete 
Under året har positionen som Internationell Sekreterare varit Vakant efter Lena Bokemarks 
avhopp från styrelsen.  
 
UEMS-Union Européenne des Médicins Specialists 
Se ovan. 
 
EFIM 
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Till EFIM’s utbildningsvecka ESIM har Sverige möjlighet att skicka en delegat. Framgent 
kommer ST läkarna att kunna ansöka om att få åka och urval görs baserat på forsknings och 
kvalitetsarbete utfört under ST. Om sökande saknas förbehåller sig SIM’ s styrelse rätten att 
nominera delegater. Möjligheten att skicka deltagare baserat på presentationer från 
Internmedicins fria föredrag från Medicinska Riksstämman.  
 
  
För Svensk Internmedicinsk Förening 2012-09-26 
 
 
 
Fredrik von Wowern                                      Jerker Persson 
Facklig Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 


