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Styrelsens sammansättning 

Styrelsemöten och SIM:s kurser under verksamhetsåret 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju (7) protokollförda möten. En del icke 
protokollförda möten har skett i samband med kurser och möten. 

2016-09-01 – 09–02 Internat i samband med ECIM2016 i Amsterdam, Nederland 
2016-09-28 – 10–02 SIM-veckan i Göteborg 
2016-09-28  Årsmöte 2016 
2016-09-29  Styrelsemöte efter årsmötet, Göteborg 
2016-10-27  Telefonmöte  
2016-12-09  Styrelsemöte, Läkaresällskapet, Stockholm 
2017-01-30 – 02–02 Primärjourskurs, Örebro 
2017-02-02 – 02–03 Internat, Behrn Hotell, Örebro 

SIM:s 51:e årsmöte Hölls den 28 september 2016 på Elite 
Park Avenue Hotel i Göteborg

Ordförande, 2015–2017 Fredrik von Wowern, Malmö

Vice ordförande, 2016–2018 Wafa Kamal, Stockholm (omval)

Vetenskaplig sekreterare, 2015–2017 Ann-Sofie Backman, Stockholm

Facklig sekreterare, 2016–2018 Mårten Söderberg, Stockholm (omval)

Skattmästare, 2016–2018 Charlotte Åkesson, Lund (omval)

Styrelseledamöter, 2015–2017 (2 st) 

Styrelseledamöter, 2016–2018 (5 st)

Carl-Otto Schell, Nyköping 
Håkan Örlefors, Danderyd 
Jan Bergman, Norrtälje (omval) 
Sara Lindberg, Skövde (omval) 
Henrik Bergholtz, Kristianstad (nyval) 
Harris Lempessi, Örebro (nyval) 
Anna-Clara Collén, Göteborg (nyval)

Revisorer, 2016–2017 

Revisorssuppleanter, 2016–2017  

Jesper Ahlquist, aukt. revisor (omval)  
Mats Roman, lekmannarevisor (omval) 
Björn Fagerberg (omval) 
Anders Själander (omval)

Valberedning, 2016–2017 Jerker Persson (ordf, omval) 
Anna Engström Laurent (nyval)
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2017-03-23  Telefonmöte  
2017-04-07  Styrelsemöte Läkaresällskapet, Stockholm 
2017-05-08 – 05–10 Bakjourskurs, Lejondals Slott, Uppland, forts 
2017-06-01  Telefonmöte 
2017-08-30 – 09–03  Internat i samband med ECIM2017 i Milano, Italien 

Firmatecknare 
På årsmötet 2016 valdes ordförande Fredrik von Wowern och skattmästare 
Charlotte Åkesson att var för sig vara firmatecknare för SIM. 

Medlemsregister, medlemsavgifter 
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2017 till c: 1.300 medlemmar, varav en del 
pensionärer och ST-läkare. Medlemsregistret sköts av Läkarförbundet och MedKonf. 
Medlemsavgiften har varit 400 kr för specialister, 260 kr för ST-läkare och 0 kr för 
pensionärer, enligt beslut på årsmötet 2016, oförändrat sedan många år. 

Hemsida, DropBox, sociala medier 
SIM’s hemsida finns på www.sim.nu. Där finns föreningsinformation om bl.a. 
styrelsen, aktuella händelser och arrangemang, kurser, remissvar, årsmötesprotokoll, 
mm. Intern kommunikation i styrelsen v g dagordningar, styrelseprotokoll mm sker via 
DropBox. Kallelse och dagordningen till årsmötet publiceras endast på hemsidan. 
Hemsidan sköts i samarbete med Nedge Communications.  
SIM-veckan gamla hemsida är nedlagd. 
SIM har en facebook-sida med information om möten och fortbildningar mm, där 
finns också bilder publicerade.   

SIM-veckan 2016 
SIM:s fortbildningsvecka hölls 28/9-2/10 2016 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. 
Mer än 130 personer deltog och 6 företag närvarade. Utvärderingarna gav höga 
betyg (4 av 5). De föreläsare som använt mentimeter och presenterat 
fallbeskrivningar har fått genomgående bättre betyg än de som inte använt detta.  
Det gavs State-of-the-Art-föreläsningar, företagsnärvaro, studierektorsnätverkande 
och studierektorsmöte, skrivning i internmedicin, mingel mm under veckan. 
Arrangemang och hjälp gavs av vår partner MedKonf, Kjerstin Ädel Malmborg. 
Torsdagseftermiddagens program gavs i samarbete med Svensk förening för 
hypertoni, stroke och vaskulär medicin.  
Ämnen och föreläsare på SIM-veckan 2016 var: Takyarytmier och EKG-fall (Jonas 
Schwieler), stabil angina – är riktlinjerna för svåra? (Axel Åkerblom), nytt inom 
lungmedicin – KOL, lungfibros och lungcancer samt lungmedicinsk handläggning. 
(Jonas Geir Einarsson och Martin Wallberg), Wernicke-Korsakoffs syndrom (Mårten 
Söderberg), Akut försämring vid neurologisk sjukdom (Caroline Ingre), A-E på 
akutrummet och därefter samt vätskebehandling (Christian Engvall och Fredrik 
Fellert), Perifer kärlsjukdom (Anders Gottsäter), Handläggning av TIA och stroke (Mia 
von Euler), Akut njursvikt och glomerulonefriter och småkärlsvaskuliter (Sigrid 

Verksamhetsberättelse 2016–2017  ●  Sid !  av 5 2
SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING ● SWEDISH SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

http://www.sim.nu


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Svensk Internmedicinsk Förening 

2016–2017

!
Lundberg) , Akut endokrinologi utifrån patientfall. (Wafa Kamal och Håkan Örlefors), 
Akut och kronisk hyponatremi (Håkan Furuman) samt hypertensiv hjärtsjukdom i 
samband med graviditet (Anna-Clara Collén)  

Alla föreläsningar presenterades som nedladdningsbar fil via dold länk via e-mail/
DropBox.  
SIM’s priser och utmärkelser 
Pris till minne av professor Bengt Heister. 
Till 2016 års pristagare utsågs professor Anna Engström Laurent, Umeå  
Bengt Heister-priset ska enligt SIM’s stadgar utdelas till en kollega som genom 
speciella insatser inom klinik, forskning eller undervisning haft stor betydelse för 
svensk internmedicin. Styrelsen utser en pristagare årligen och prisutdelningen sker i 
samband med årsmötet. Pristagaren erhåller diplom och prissumma från SIM. 
Pristagaren skall hålla ett högtidstal. SIM publicerar en bild med text i Läkartidningen 
av pristagaren. Pristagaren höll ett uppskattat föredrag på SIM-veckan med titeln 
”Läkare, lärare och forskare – vi spelar alla i samma orkester”. 
Styrelsens motivering till pristagare för 2016: ”Genom sitt systematiska gedigna 
intresse och breda engagemang både i klinik, grundläggande forskning, arbete med 
flera nationella uppdrag och nätverk samt läkare grundutbildning inom det 
internmedicinska området tilldelas Anna Engström Laurent priset till minne av 
professor Bengt Heister 2016”.  

Till Bengt Heister-pristagare för 2017 utses professor Stefan Lindgren, Malmö med 
följande motivering: ”Professor Stefan Lindgren tilldelas 2017 års pris till professor 
Bengt Heisters minne för sina betydande insatser för en bred och sammanhållen 
internmedicin både inom utbildning, forskning och klinik verksamhet. Professor 
Lindgren har haft en framträdande roll såväl nationellt, inom ramen för Svensk 
Internmedicinsk Förening, Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen, som 
internationellt genom den europeiska internmedicinföreningen.”  

Högtidsföreläsning till minne av professor Harry Boström. 
Till 2016 års föreläsare till minne av Harry Boström utsågs professor Karin Schenk 
Gustafsson, KI/Stockholm. Harry Boström pristagaren utses årligen av SIM’s 
styrelse. Enligt stadgarna skall denna pristagare vara en internationellt erkänd 
föreläsare. Pristagaren erhåller diplom och prissumma från SIM och håller sin 
högtidsföreläsning under SIM-veckan. Pristagaren höll ett uppskattat föredrag på 
SIM-veckan. Motivering till priset: ”Karin Schenk Gustafsson startade Centrum för 
Genusmedicin 2001 vid Karolinska Institutet. Genom hårt och framsynt arbete har 
hon lyft frågan om en individualiserad och personcentrerad behandling och vård långt 
innan detta blev ett vedertaget begrepp” 

Till Harry Boströmpristagare för 2017 utses professor Rudi Westendorp, 
Köpenhamn med följande motivering "Professor Rudi Westendorp tilldelas 2017 års 
pris till Harry Boströms minne för sitt enastående engagemang för vetenskapen kring 
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den åldrande människan och hur vi ser på ett hälsosamt åldrande i en ständigt 
föränderlig värld" 

Kunskapsprov i internmedicin 2016 
I samband med SIM-veckan gavs det andra kunskapsprovet sedan nystarten med 
fler deltagare än 2015. De som godkändes fick diplom, present och möjlighet att 
beställa brosch från SIM när man visat godkänt intyg om specialistkompetens från 
Socialstyrelsen. Provet ges igen 2017.  

Primärjourskurs 2017 
SIM:s första primärjourskurs för yngre ST i internmedicin gavs på KTC i Örebro 30 
jan-1 feb 2017. Närvarande var 24 ST-läkare, 4 styrelseledamöter och personal på 
KTC. Kursen innehöll simuleringar av akuta situationer, praktisk träning på ultraljud, 
NIV och falldiskussioner. Mellan föreläsningarna diskuterades bland annat 
introduktion på ST och akutmottagningar på olika orter, jourbörda, spännande fall och 
även internmedicinens roll i framtiden. Sammantaget var deltagarna mycket nöjda 
med kursen. På en femgradig skala fick kursen som helhet 4,8 i betyg på att 
aktiviteterna var spännande, intressanta och relevanta. Gällande att rekommendera 
kursen till en kollega i en situation motsvarande ens egen blev betyget 5/5. 
Ultraljudsintroduktionen var mycket uppskattad och många önskade mer utbildning. 

Bakjourskurs 2017 
Bakjourskursen gavs i år på Lejondals Slott i Uppland. 8–10 maj 2017. Det var 35 
deltagare och kursen fick fina betyg. Förutom översiktsföreläsningar gavs ånyo 
”tipsrunda” med kliniska frågor till bakjouren samt möjlighet till mingel som tidigare.    
De föreläsare och ämnen vi hade på kursen var: Akutsjukvården för bakjouren med 
fokus på NIV, vätska, blod mm (Fredrik von Wowern), sepsis (Jonas Ahl och Johan 
Tham), allvarliga vårdskador – Lex Maria (Lena Hellström), anmälningar till IVO 
(Anna Martinsson), Ketoacidos och diabeteskomplikationer (Katarina Fagher), 
Reversering av antikoagulantia (Mårten Söderberg), begränsningar av vårdåtgärder 
(Maria Taranger).  

Studierektorsnätverk 
Under SIM-veckan 2016 introducerades ett möte med alla studierektorer i 
internmedicin. Det finns behov av att ha fortsatta diskussioner kring 
kunskapskontroller, behov av nätverk, mm. Det hölls ett uppföljande möte i Umeå 
23-24/3 2017, enligt ”stafettprincip” med rullande ansvar mellan medicinkliniker. 
Adressregister och e-mailadresser skall uppdateras med hjälp av MedKonf. 
Hemsidan har uppdaterats med en studierektorsflik och det finns en egen e-
mailadress för information, kallelser mm: studierektorer@sim.nu. Tanken är att så 
många studierektorer som möjligt kan lägga till sin e-mailadress samt ev. även 
verksamhetschefer. 

Internationellt engagemang och samarbete 
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SIM är medlem i både den europeiska federationen (European Federation of Internal 
Medicine, EFIM) och den internationella internmedicinska föreningen (International 
Society of Internal Medicine, ISIM) där vi betalar medlemsavgifter beroende på 
medlemsantalet.  
De internationella kontakterna och representationen har under året skötts av 
styrelseledamoten Jan Bergman och ordföranden Fredrik von Wowern.  
SIM-styrelsen deltog i ECIM 2016 (European Congress of Internal Medicine) 
arrangerad av EFIM i Amsterdam, Nederländerna 1-2/9 2016 samt motsvarade ECIM 
2017 i Milano, Italien 31/8-2/9 2017, en utförlig information om kongressen och 
innehållet finns på hemsidan. Vi hade styrelseinternat i anslutning till respektive 
kongress. 

På SIM-veckan 2016 utsågs följande pristagare som får åka på EFIM:s. 
Utbildningsaktiviteter:  Mattias Lindberg, Mora (Winter School Riga febr 2017), 
Alexander Törnros, Norrköping, och Anja Nylander, Kristianstad (Summer School, 
Nederländerna, juni 2017). Vi räknar med skriftliga reseberättelser och hoppas på 
bilder och muntlig presentation på SIM-veckan i Malmö i oktober 2017.  

Gemensam kunskapsbas  
SIM skrev 2016 tillsammans med andra specialitetsföreningar en gemensam 
målbeskrivning kallad ”gemensam kunskapsbas i internmedicin”.  
Den är publicerad på hemsidan. SIM hade ordförandeskapet och kallar till 
uppdatering senast december 2017.  

Styrelserepresentation på externa möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i Läkaresällskapets fullmäktige samt på 
Specialitetsföreningarnas representantskap (Läkarförbundet).  

Remissvar 
Under verksamhetsåret har styrelsen besvarat flertalet remisser bl.a. från 
Läkaresällskapet och Socialstyrelsen. I samband med ett möte på Socialstyrelsen 
"Från student till specialist" har SIM skrivit ett remissvar.   

Associerade sammanslutningar 
SIM har under året haft samarbete med de associerade föreningarna Svenskt 
Sällskap för Trombos och Hemostas (SSTH) samt Svensk Förening för Hypertoni, 
Stroke och Vaskulär Medicin (SVM) 
  
Övrigt 
Samarbete med Svensk Geriatrisk Förening, kring bl.a riktlinjer för multisjuka äldre, 
palliativ vård, föreläsare på bakjourskurs och/eller SIM-vecka, gemensam 
kunskapsbas, mm. Vi har haft två gemensamma möten under året.  
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Styrelsen närvarade på AT-stämman på Norra Latin i mars 2017 med ett 
styrelsebord. Många var intresserade och ställde frågor och deltog i ett litet 
internmedicin-quiz. 

För styrelsen i SIM, september 2017 

Mårten Söderberg   Fredrik von Wowern 
Facklig sekreterare   Ordförande
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