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Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsesammanträden:
2010-10-14,15 Aros Kongresscenter Västerås
2010-12-03
Riksstämman Göteborg
2011-01-28,29 Styrelseinternat Karlaby Kro Skåne
2011-04-14
SLS, Stockholm
2011-05-31
Telefonmöte
2011-08-25
Telefonmöte
SIM:s 44:e årsmöte
Hölls den 13:e oktober 2010 på Aros Kongresscenter i Västerås i samband med
fortbildningsveckan. Sedvanlig diplomutdelning till kollegor som godkänts i årets
specialistexamination genomfördes.
Medlemsregister
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2011 till XXXX personer, varav XXX pensionärer
och XXX ST-läkare.
Medlemsregistret sköts av föreningens webbmaster som även uppdaterar registren över
verksamhetschefer, studierektorer, samt sköter hantering av brev och e-postutskick.
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Läkarförbundet sköter administration av medlemsuppgifter till SIM-medlemmar som
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 har under 2010 års Riksstämma arrangerat sektionssymposiet:
Palliativ medicin-när bot inte är möjlig del 1-2 med Patrik Björgård som ansvarig, detta var
första gången som symposium på Riksstämman hade statusen av SK-kurs.
Ytterliggare internmedicinska symposier : Venös tromboembolism – från vetenskap till
klinisk praxis (Peter Svensson), Binjureincidentalom - växande problem som kräver
kostnadseffektiv handläggning (Bo Wänberg). Ny generation troponinmetoder - möjligheter
och fallgropar (Per Venge). Vem vill du själv mötas av som bakjour när du tvingas söka akut?
Bakjoursutbildning, en angelägenhet för alla. Kadmium – nya insikter om kadmiums breda
skadepanorama (Bertil Hagström). SYNKOPE: utredning och behandling - head-u p tilt test
(Olle Melander).
11 fria föredrag hölls. Moderator var Leif Lapidus.
Diplom för bästa fria föredrag gick till Benjamin Flam på ämnet RAAS-blockad vid
aortastenos och Catarina Victorsson på ämnet perifer kärlsjuka Pristagarna erhöll 5000 SEK
vardera.
Årets Harry Boström-föreläsning som var mycket uppskattad hölls av Sven Wallerstedt under
titeln ”Hepatologi för Internisten”.
Ett mycket uppskattat inslag på riksstämman var ”Venös tromboembolism - från vetenskap
till klinisk praxis, en interaktiv falldiskussion runt några aktuella kliniska problem” som hölls
av Hans Johnsson och Peter J Svensson.
Fortbildningsveckan
Fortbildningsveckan SIM-veckan genomfördes för tolfte gången i Västerås den 13-15
september. SIM-veckan var nedkortad till tre dagar till följd pga. beslutet att avstå
anordnandet av EFIM 2010 och antalet delegater var ca 40 vilket var betydligt färre än åren
tidigare. Sannolikt pga. den sena planeringen med anledning av ovan.
Fortbildningsveckans program innehöll olika temadagar inom områdena Allergologi,
Koagulation, Kardiologi, Alkoholism, Njursjukdomar.
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 SIMstyrelsen och en check utdelas i samband med årsmötet. Till 2010 års Bengt Heisterpristagare utsågs Karin Manhem, Göteborg.
Bakjourskurs
Med tanke på det stora intresset för tidigare genomförda bakjourskurser var ambitionen att
genomföra 2 kurser under det aktuella verksamhetsåret. För att bakjourskursen skall vara
lättillgänglig för så många som möjligt så planerades en kurs i norra Sverige och en i
södra/mellersta Sverige. Den nordligt belägna kursen hölls på Lövånger utanför Umeå
november. Denna kurs erhåll genomgående mycket höga betyg för innehåll och
utbildningsvärde och uppskattades mycket. Kursen i södra Sverige planerades till den 4-6 maj
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på Rosersberg Slott utanför Uppsala. Tyvärr fick denna kurs ställas in pga. lågt
anmälningsantal. Då intresset för bakjourskurserna sjunkit under det gångna året beslutades
att för det kommande verksamhetsåret satsa på en bakjourskurs i mellersta Sverige under
försommaren. Bakjourskurserna bygger på state of the art föreläsningar och fallbeskrivningar
där deltagarinteraktion är en viktig del av kursen. På hittills genomförda kurser har olika
teman avhandlats ex akut medicinsk buk, andningssvikt, akuta koronara syndrom samt akut
neurologi och intoxikationer. Framgent är ambitionen att kursen tillsvidare skall drivas med
nollresultat.
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
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.
Målbeskrivningen
Stort arbete har under det gångna verksamhetsåret lagts på arbetet med målbeskrivningen.
Målbeskrivningen är i det närmaste klar och är för närvarande ute på remiss till berörda
instanser och grenspecialiteter. Arbetet med att sammanställa och utforma checklistor har
pågått under året. Delaktig i detta arbete har Anders Ågård, Patrik Björgård och Mikael
Köhler varit.
IPULS
Klas Sjöberg och Mikael Köhler har medverkat vid prioriteringar av SK kurser.
Björn Andersson har varit representant för de invärtesmedicinska specialiteterna i IPULS
pedagogiska och vetenskapliga råd.
SPUR
Inspektion av ST-utbildning på landets internmedicinska kliniker genomförs enligt SPUR
direktiv av utsedda inspektörer. Samordnare för SPUR inspektörerna har varit Ola Ohlsson.
Mats Roman, tidigare styrelseledamot i SIM sitter med i SPUREX (SPUR experterna).
Sveriges Läkarförbund (SLF)
SIM-representant vid specialistföreningarnas representantskap har varit Mikael Köhler. Mats
Roman som tidigare varit aktiv i SIM:s styrelse har varit ordförande i representantskapet
under verksamhetsåret.
Mikael Köhler har också medverkat i framtagandet av läkarförbundets bakjoursprogram.
Svenska Läkarsällskapet (SLS)
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte ägde rum 101019. SIM representerades av
Mikael Köhler med fullmakt för Lena Bokemark, Karin Manhem, Anette Sandström och
Mikael Freitag. Klas Sjöberg har varit ledamot i delegationen för Läkarsällskapets
Riksstämma 2010-2011 och är vald för ytterligare ett år.

3

Socialstyrelsen
Björn Andersson, Cecilia Mattsson, Michael Freitag samt Mikael Köhler har haft uppdraget
som externa bedömare av ST i internmedicin under det gångna verksamhetsåret.
SKL
Mikael Köhler har under året utsetts till ledamot i expertgruppen för nationella
kvalitetsregister och varit expert i internmedicinska frågor för rådgivningsstödet 1177.
Stadgeförändring
SIM har sedan föregående årsmöte reviderat stadgarna i enlighet med beslut från föregående
årsmöte och dessa har sedermera godkänts av SLS. De nya stadgarna står att finna på SIMs
hemsida.
Remissyttranden
”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap" – Klas Sjöberg
"Livsuppehållande behandling" – Leif Lapidus
Internationellt arbete
Lena Bokemark har varit styrelsens representant i internationella frågor.
UEMS-Union Européenne des Médicins Specialists
Under året har Lena Bokemark varit internmedicins delegat i UEMS vilket är en europeisk
organisation för specialister knuten till EU.
EFIM
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.
För Svensk Internmedicinsk Förening 2011-09-28

Fredrik von Wowern
facklig sekreterare

Mikael Köhler
ordförande
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