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I övrigt vakant, se årsmötesprotokoll
2014

SIM:s 49:e årsmöte

Hölls den 1 oktober 2014 i Göteborg

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta (8) protokollförda sammanträden inkl
telefonmöten:
2014-10-02
Styrelsemöte i samband med årsmötet, Göteborg
2014-11-13
Telefonmöte
2014-12-05
Styrelsemöte, Läkaresällskapet, Stockholm
2015-02-06 – 07
Internat, Villa Anna, Odinslund, Uppsala
2015-03-12
Telefonmöte
2015-04-13
Styrelsemöte SvLS lokaler, Stockholm
2015-05-28
Telefonmöte
2015-08-27 – 29
Internat, Hovs Hallar, Skåne
Styrelsen har också haft informella icke protokollförda arbetsmöten vid enstaka
tillfällen i samband med konferenser och gemensamma möten.
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Medlemsregister, medlemsavgifter
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2014 till 1574 personer, varav en del
pensionärer och ST-läkare.
Medlemsregistret har under verksamhetsåret skötts av olika parter, så småningom
har vi fått ordning på det och sköter det själva med hjälp av MedKonf. Ur registret har
vi haft utskick till bl.a. medlemmar, verksamhetschefer, ST-studierektorer m.fl.
Läkarförbundet har skött administration av medlemsuppgifter till SIM-medlemmar
som samtidigt är medlemmar i Läkarförbundet.
Medlemsavgiften har varit 400 kr för specialister, 260 kr för ST-läkare och 0 kr för
pensionärer, enligt beslut på årsmötet 2014.
Hemsidorna
SIM’s ordinarie hemsida har adressen www.sim.nu. Där finns föreningsinformation
om bl.a. styrelsen, aktuella händelser och arrangemang, kurser, remissvar,
årsmötesprotokoll, mm.
Kallelse och dagordningen till årsmötet publiceras enligt styrelsebeslut nu endast på
hemsidan. Hemsidan har moderniserats under verksamhetsåret i samarbete med
Nedge Communications.
SIM-veckan har en egen hemsida med adress www.sim-veckan.se där all information
om fortbildningsveckan publiceras inklusive anmälningsformulär, program,
information om sponsorer mm. På denna hemsida publiceras också, sedan 2013, via
en dold länk alla föreläsarnas inskickade HandOuts.
Sociala medier
SIM har en facebook-sida som man kan ”gilla” och vidarebefordra. Man går in via
www.facebook.com och söker Svensk internmedicinsk förening. SIM välkomnar
inlägg på hemsidan.
SIM-veckan, SIM’s fortbildningsveckan, www.sim-veckan.se,
SIM’s fortbildningsvecka hölls 23-27 september 2014 på Elite Park Avenue Hotel i
Göteborg. Mer än 150 personer deltog. På denna fortbildningsvecka gavs enbart
kliniska State-of-the-Art-föreläsningar som alla var välbesökta och uppskattade. Vi
hade ett samarbete med Svensk Njurmedicinsk Förening som hade parallella
sessioner de två första dagarna under veckan.
Det gavs mingel tillsammans med SIM´s styrelse på tisdagskvällen med tilltugg. På
onsdagskvällen gavs middag med underhållning och dans. Utvärderingarna var
överlag mycket positiva och bedömningen var att fortbildningsveckan var mycket
lyckad. SIM-veckan 2015 ges på samma hotell med samma typ av arrangemang.
Föreläsare 2014: Njurmedicin och SIM i samarbete: CKD och kardiovaskulär
sjukdom (Robert Edfors, Stockholm), Hypertoni, vätskebalans och elektrolyter
(Annika Aldenbratt, Uppsala), Kronisk njursjukdom och och anemi (Peter Bárány,
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Stockholm), Njurartärstenos (RAS) efter ASTRAL och CORAL (Anders Gottsäter,
Malmö)
Övrigt, arrangerat av SIM: Reumatologi (Thomas Mandl, Malmö), Remiss från
internmedicin till dermatolog – fallpresentationer (Mats Bjellerup, Helsingborg),
EKG, (Stefan James, Skåne), Preeklampsi (Ulrik Dolberg Anderson, Lund),
Blödningssjukdomar (Anna Ågren, Stockholm), Venös tromboembolism (Ammar
Majeed, Stockholm), Hematologi – högt och lågt (Hans Wadenvik, Göteborg), Typ 2
diabetes (Björn Eliasson, Uppsala), Myndighetsutövning, juridik (Ulf H Fröberg,
Stockholm), Mb Crohn och Ulcerös colit (Ann-Sofie Backman, Stockholm), IBS på
2000-talet (Hans Törnblom, Göteborg).
Priset till Bengt Heisters minne tilldelades Jan Östergren.
Priset till Harry Boströms minne tilldelades Stephan Rössner.
Bakjourskurs
SIM arrangerade en bakjourskurs för specialister i internmedicin på Rosersbergs
kursgård i Uppland, 11-13 maj 2015.
De ämnen vi hade på kursen var: ”Kliniska aspekter på Lungemboli” (Mårten
Söderberg, Stockholm), Internmedicinska fallbeskrivningar kring etik och
medikolegala aspekter (d: o), ”Den kritiskt sjuke patienten på intensivvårdsavdelning
(Sune Forsberg, anestesi, Norrtälje), ”IVA utanför IVA, AVA, IMA och andra
vårdformer” med fokus på internmedicinsk intermediärvård på Karolinska (Umut
Heilborn, Solna), ”Diffus neurologi – fågel, fisk eller mittemellan…” (Åsa
Landerholm, neurolog, Stockholm), ”Klinisk fysiologi” (Peter Rask, fysiologi, Örebro)
samt ”Radiologi i invärtesmedicin” (Anders Sundin, radiolog, Uppsala). Tyvärr utgick
den planerade föreläsningen ”Den immunsupprimerade patienten”, men vi hoppas få
återkomma till det framöver.
Kursen blev uppskattad, vädret var fint och vi fick fina vitsord av de 38 deltagarna.
Nästa kurs ges preliminärt 2-4 maj 2016, på samma ställe, Rosersbergs kursgård
SIM’s priser och utmärkelser 2014
Bengt Heister-pristagare
2014 års pris till minne av professor Bengt Heister gick till Jan Östergren, professor i
Internmedicin/kardiologi på Karolinska Institutet, tillika överläkare på Karolinska
Universitetssjukhuset, forskare inom främst kardiologi med fokus på hypertoni. Jan
har under många år varit studierektor på kursen i klinisk medicin på KI samt
medicinsk chefredaktör på Läkartidningen och livmedikus för kungahuset.
Jan gav en mycket uppskattad föreläsning och genomgång av sin läkargärning på
SIM-veckan i Göteborg.
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
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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.
Till 2015 års pristagare har styrelsen utsett Mai-Lis Hellenius, professor på
Karolinska Institutet i allmänmedicin med inriktning på kardiovaskulär prevention.
Mai-Lis är ansvarig för Stockholms hittills enda landstingsfinansierade
livsstilsmottagning, välkänd profil i media, kokboks- och träningsbokförfattare, mm.
Hon håller sitt högtidsföredrag på SIM-veckan 2015.
Högtidsföreläsare till minne av professor Harry Boström
2014 års högtidsföreläsning till minne av professor Harry Boström gavs av professor
Stephan Rössner, Karolinska Institutet, Stockholm. Stephan är också överläkare
inom internmedicinen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och chef för
överviktsenheten där. Han har också bl.a. varit ordförande för
riksstämmodelegationen i många år. Stephan gav en mycket uppskattad
översiktsföreläsning på SIM-veckan med titeln, ”Blod, fett och tårar”, fokus på sin
läkargärning, överviktsproblematik inom sjukvården och i samhället samt en ordentlig
genomgång av Läkaresällskapets riksstämma genom åren. Stephan visade också
prov på sina stand-up-comedy egenskaper.
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.
Till 2015 års föreläsare till minne av Harry Boström har styrelsen utsett Hans
Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Hans är en mycket
uppskattad och internationell erkänd och eftertraktad auktoritet inom bl.a. global
hälsa och känd för sina pedagogiska föreläsningar. Han håller sitt föredrag på SIMveckan 2015.
Kunskapstest i internmedicin
Styrelsen har under verksamhetsåret tillsammans med kollegor i landet arbetat fram
nya flervalsfrågor till den planerade skrivningen i internmedicin. SIM planerar att
fortsätta arbetet under året och erbjuda skrivningen i samband med SIM-veckan,
Tyvärr var det för få anmälda till tillfället 2014 varför skrivningen blev inte av.
Vi gör ett nytt försök 2015. Ambitionen från styrelsen är man som ST-läkare i slutet
av sin utbildning, dvs. år 4 eller 5, eller som nybliven specialist i internmedicin, ska
kunna genomföra testet under kontrollerade former och få feedback av sin
handledare eller studierektor. SIM erbjuder diplom och tryckt skylt med texten
”Specialistläkare Internmedicin” till dem klarar godkänt resultat på skrivningen.
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Internationella frågor
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. Vi har haft representation på EFIM`s
International Summer School i form av stipendiaten Nadia Bandstein. Nadia fick
resebidrag av SIM då styrelsen bedömde att hennes vetenskapliga arbete som
presenterades på SIM-veckan 2014 var det bästa.
Målbeskrivning i internmedicin
År 2012 uppdaterade SIM sina tankar och idéer kring den nya målbeskrivningen i
internmedicin som finns publicerad på hemsidan. Dokumentet har använts och varit
uppskattat av SIM’s medlemmar. Dokumentet kommer att revideras fortlöpande.
Styrelsen har under året haft aktiva diskussioner kring innehållet i Common Trunk, en
egen målbeskrivning och specialistindelningen. Arbetet med detta fortgår.
Styrelserepresentation
Styrelsen har samverkat med och deltagit symposier och möten arrangerade av bl.a.
Socialstyrelsen, Läkaresällskapet, SPUR och Lipus.
Syrelsen har deltagit i Läkarförbundets representationsskapsmöte för
specialitetsföreningarna (CÅ, MS) och på Läkarförbundets fullmäktige (MS).
Styrelsen har deltagit i planeringsmöten med närliggande specialitetsföreningar för
att diskutera Common Trunk inom de internmedicinska specialiteterna.
SIM har deltagit på AT-stämman i Stockholm och informerat om vår verksamhet.
Riksstämman
SIM’s vetenskaplige sekreterare Håkan Örlefors har under verksamhetsåret varit
kontaktperson för SIM gentemot riksstämmodelegationen för Läkaresällskapets
Riksstämma. SIM har inte haft något program på riksstämman 2014. SIM har
förslagit symposier och programpunkter men dessa har inte accepterats av
delegationen. Rikstämman har ändrast och ges numera i Stockholm på Waterfront
Congress Center under två dagar i december, 4-5 dec 2014. Styrelsen tog beslut
2013 att flytta den stadgeenliga Harry Boström-föreläsningen från riksstämman till
SIM-veckan.
Remissvar
Under verksamhetsåret har styrelsen besvarat flertalet remisser bl.a. från Socialstyrelsen. Ordförande har stått för de flesta svaren och den viktigaste under året var
den om Common Trunk och specialitetsindelningen och internmedicinens plats i
framtiden.
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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) och samarbete med Svensk Njurmedicinsk
Förening på SIM-veckan 2014.
Övrigt
SIM har ett nära samarbete med Kjerstin Ädel-Malmborg på företaget MedKonf som
hjälper oss med administrativa uppgifter framförallt under SIM-veckan.
Under året har vi ökat samarbetet kring bl.a. medlemsregistering och administrativt
stöd.
För styrelsen i SIM, september 2015
Mårten Söderberg
Facklig sekreterare

Fredrik von Wowern
Ordförande
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