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SIM:s 52: a årsmöte
Styrelsens sammansättning
Ordförande, 2017-2019
Vice ordförande, 2016–2018
Vetenskaplig sekreterare, 2017-2019
Facklig sekreterare, 2016–2018
Skattmästare, 2016–2018
Styrelseledamöter, 2016–2018

Styrelseledamöter, 2017–2019
Adjungerad ST-ledamot, 2018
Revisorer, 2017–2018
Revisorssuppleanter, 2017–2018

Valberedning, 2017–2018

Hölls den 4 oktober 2017 på Scandic
Triangeln i Malmö
Fredrik von Wowern, Malmö (omval)
Wafa Kamal, Stockholm (omval)
Anna-Clara Collén, Göteborg (nyval)
Mårten Söderberg, Stockholm (omval)
Charlotte Åkesson, Lund (omval)
Jan Bergman, Norrtälje (omval)
Sara Lindberg, Skövde (omval)
Henrik Bergholtz, Kristianstad (nyval)
Harris Lempessi, Örebro (nyval)
Ann-Sofie Backman, Stockholm (nyval)
Christine Sävervall, Alingsås
Jesper Ahlkvist, aukt. revisor (omval)
Mats Roman, lekmannarevisor (omval)
Björn Fagerberg (omval)
Anders Själander (omval)
Håkan Örlefors, Danderyd
(sammankallande, nyval)
Carl Otto Schell, Nyköping (nyval)

Styrelsemöten och aktiviteter under verksamhetsåret
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju (7) protokollförda sammanträden inkl.
telefonmöten. En del icke protokollförda möten har skett i samband med kurser.
2017-10-02 - 10–06
SIM-veckan i Malmö, Hotel Scandic Triangeln
2017-10-04
Årsmöte 2017 i Malmö
2017-10-05
Styrelsemöte efter årsmötet, Göteborg
2017-11-09
Telefonmöte
2017-12-08
Styrelsemöte, Läkarförbundet, Stockholm
2018-01-30 - 02-02
Primärjourskurs, Örebro
2018-02-01 - 02-02
Internat, Elite Hotell, Örebro
2018-03-22
Telefonmöte
2018-03-23 - 03-24
Young Internistsdagar, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
2018-04-13
Styrelsemöte Läkaresällskapet, Stockholm
2018-05-07 - 05–10
Bakjourskurs, Lejondals Slott, Uppland
2018-06-14
Telefonmöte
2018-08-29 - 09–02
Internat i samband med ECIM2018 i Wiesbaden, Tyskland
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Firmatecknare
På årsmötet 2017 valdes ordförande Fredrik von Wowern och skattmästare
Charlotte Åkesson att var för sig vara firmatecknare för SIM. Förslag om förändring
av stadgarna angående detta läggs fram till årsmötet 2018.
Medlemsregister, medlemsavgifter, medlemskap
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2017 till c: a 1.200 medlemmar, varav en del
pensionärer och ST-läkare. Medlemsregistret sköts av Läkarförbundet och MedKonf.
Medlemsavgiften har varit under verksamhetsåret varit 400 kr för specialister, 260 kr
för ST-läkare och 0 kr för pensionärer. Det har varit problem med vårt register under
året där det varit flertal aktörer, bl.a. Läkarförbundet och Läkaresällskapet med viss
oklarhet kring var ansvaret ligger. SIM skall under kommande år försöka få klarhet i
denna viktiga fråga. SIM är den delförening i Svenska Läkaresällskapet och man har
under året diskuterat ändrade förhållanden, men några slutgiltiga beslut är ännu inte
tagna.
Hemsida, DropBox, facebook.com
SIMs hemsida heter www.sim.nu. Där finns information om bl.a. styrelsen, våra egna
kurser, internationella kongresser, remissvar, årsmötesprotokoll, mm. Intern
kommunikation i styrelsen sker via DropBox. Kallelse och dagordningen till årsmötet
publiceras endast på hemsidan. Hemsidan sköts i samarbete med Nedge
Communications.
SIM har en facebook-sida med information om möten och fortbildningar mm, där
finns också bilder publicerade. Det finns också en speciell facebooksida för Young
Internists Sweden.
Ekonomin
SIMs ekonomiska förehavande redovisas i enskild ekonomisk berättelse, likaså
revisionsberättelsen.
Under verksamhetsåret har fonden ISIM 90 återuppstått. ISIM 90 är en fond som
startades av SIM 1990 och som haft styrelsemedlemmar i SIM som ansvariga.
Fonden har på ett möte under SIM-veckan 2017 valt en ny styrelse bestående av
Klas Sjöberg (ordf.), Fredrik von Wowern (sekr.), Jerker Persson (kassör), Mårten
Söderberg (ledamot) och Carl Otto Schell (ledamot). Fonden har en del ekonomiska
medel att använda för bl.a. deltagande i internationella konferenser och kongresser
för medlemmar i föreningen.
SIM-veckan 2017
SIMs fortbildningsvecka hölls 2-6/10 på Hotell Scandic Triangeln i Malmö. Det var
hundratals deltagare (220 st.) och ett flertal företag närvarande. Utvärderingarna gav
höga betyg. Det gavs State-of-the-Art-föreläsningar, företagsutställning,
studierektors-nätverkande och studierektorsmöte, skrivning i internmedicin, mingel
mm under veckan. Vi fick hjälp av med arrangemang mm av vår partner MedKonf,
VD Kjerstin Ädel Malmborg. Tisdagseftermiddagen program gavs i samarbete med
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Svensk Geriatrisk Förening. Förutom översikts- och högtidsföreläsningar (de
senare av våra pristagare R Westendorp och S Lindgren) hade vi på
onsdagseftermiddagen en paneldebatt om internmedicinens framtid. Moderator var
Sara Lindberg, SIM, och deltagare var Stefan Lindgren, ordf. i Svenska
Läkaresällskapet, samt Fredrik von Wowern, SIM och Stella Cizinsky, Örebro.
Young Internists Sweden hade mingelhörna och frågesport samt information om
den nystartade delförening i SIM, se nedan.
På fredagseftermiddagen gavs en introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik med Erik
Ullemark, Johan Deminger och Carl Hallgren.
Vi arrangerade företagssponsrade symposier med inbjudna föreläsare med
rubrikerna ”nyheter inom internmedicinen” (Boehringer Ingelheim), ”vad gör vi när
bakjouren inte svarar” (Pfizer och BMS) samt ”akuta arytmier” (Cardiome).
Veckan innehöll också SIMs årsmöte, middag med underhållning och flertal tillfällen
för fika, nätverkande och mingel.
Skrivning i internmedicin för ST-läkare och specialister arrangerades för tredje året
i rad i samband med SIM-veckan, se nedan.
Ämnen och föreläsare på SIM-veckan 2017 var: Kronisk hjärtsvikt (G Tasevska),
hjärtinfarkt typ 2 (E Rydberg), takyarytmier (T Pehrsson), UpDate inom diabetes (K
Fagher), kardiometabol kontroll (M Leosdottir), utredning av avvikande levervärden
(K Önnerhag), pankreatit (H Hartmann), Gastric Bypass – Pros and Cons (T Olberg,
N Abrahamsson), konfusion hos äldre (M Eriksdotter), primär- och sekundärprevention hos äldre (G Dahlberg), neurologiska symtom – var sitter lesionen (M Brizzi),
utredning och diagnostik av koma (M Brizzi), sepsis och antibiotika (J Ahl, J Tham),
högtidsföreläsning till minne av Harry Boström (R Westendorp, Nederländerna, se
nedan), Choosing Wisely (F von Wowern), högtidsföreläsning till minne av Bengt
Heister (S Lindgren, Malmö, se nedan), lungmedicinska fallbeskrivningar (G
Grantson), Noninvasiv ventilation (B Billgren), Ultraljudsgenomgång (E Ullemark),
pre- och postoperativ bedömning (C Hallgren), immunsuppression – fallbeskrivningar
och fallgropar (T Mandl), immunsuppression – opportunistiska infektioner (H
Norrgren), synkope (A Fedorowski), internistens roll när katastrofen kommer (P
Wihlborg), allvarliga symtom – diagnostik och fallpresentationer (I Svensson).
Alla föreläsningar presenterades som nedladdningsbar fil via dold länk via email/DropBox.
SIMs priser och utmärkelser 2017
Pris till minne av professor Bengt Heister.
Till 2017 års pristagare utsågs professor Stefan Lindgren, Malmö. Bengt Heisterpriset ska enligt SIMs 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. Pristagaren höll ett uppskattat föredrag på onsdagseftermiddagen
på SIM-veckan.
Styrelsens motivering till pristagaren 2017: ”Professor Stefan Lindgren
tilldelas 2017 års pris till professor Bengt Heisters minne för sina
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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 2017 års högtidsföreläsare utsågs professor Rudi Westendorp, Nederländerna
(professur i Köpenhamn). SIM utser årligen en högtidsföreläsare till professor Harry
Boströms minne. 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 med rubriken ”To Live or Let Die”.
Styrelsens motivering till pristagaren 2017: "Professor Rudi Westendorp
tilldelas 2017 års pris till Harry Boströms minne för sitt enastående
engagemang för vetenskapen kring den åldrande människan och hur vi
ser på ett hälsosamt åldrande i en ständigt föränderlig värld"
Efter beslut i SIMs styrelse under året föreslås framöver endast en pristagare per år
fr.o.m. 2018. Till 2018 års pristagare utses prof. Frank Bosch, Nederländerna.
Kunskapsprov i internmedicin 2017
I samband med SIM-veckan gavs det tredje kunskapsprovet sedan nystarten 2015.
De som godkändes fick diplom, present (SIM-termos) och möjlighet att beställa
brosch från SIM när man visat godkänt intyg om specialistkompetens från
Socialstyrelsen.
Vetenskapliga arbeten
Under SIM-veckan presenterades tre (3) vetenskapliga arbeten av ST-läkare. Alla tre
utsågs utan inbördes rangordning till pristagare. Priset bestod i möjlighet att med
bidrag från SIM (10.000: - kr per person) deltaga i de av EFIM arrangerade
europeiska vinter- eller sommarskolorna 2018 som gavs i Levi, Finland respektive
Ede, Nederländerna. De som presenterade sina arbeten och fick pris var: Samuel
Ademson (Ystad), Shermineh Farmand (Stockholm) och Jonas Wuopio (Mora).
Studierektorsnätverk
Under SIM-veckan 2017 introducerades ett möte med alla studierektorer i internmedicin. Det finns behov av att ha fortsatta diskussioner kring bl.a. kunskapskontroller, behov av nätverk, mm. Det planerades att ha uppföljande möten med olika
arrangörer/ansvariga. Ett adressregister och e-mailadresser anordnas med hjälp av
MedKonf. Hemsidan har uppdaterats med en studierektorsflik och det finns en egen
e-mailadress för information och kallelser mm: studierektorer@sim.nu. Tanken är att
så många studierektorer som möjligt kan lägga till sin e-mailadress samt ev. även
verksamhetschefer.
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Primärjourskurs 2018
SIMs andra primärjourskurs för yngre ST i internmedicin och yngre vik leg läkare med
internmedicinskt intresse gavs på KTC i Örebro 29-31/1 2018. Kursen blev snabbt
fullbokad, 24 deltagare. Det var representation från styrelsen samt 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. Deltagarna mycket nöjda med kursen som fick högt betyg.
Ultraljudsintroduktionen var mycket uppskattad och många önskade mer utbildning.
Till 2018–2019 kommer SIM att fortsätta med primärjourskursen och dubblera dem,
en ges i december 2018 i Norrköping och en i Örebro jan-febr. 2019.
Young Internists Sweden
För första gången gav i mars 2018 Young Internists dagar på Nordiska
Folkhögskolan i Mölndal, 23–24/3. Det var en speciell kallelse till ett speciellt
arrangemang med 50 deltagare, samt närvaro från styrelsen och inbjudna
specialister som gruppdiskussioner, fallpresentationer, mingel, nätverkande, mm. YIdagarna kommer att upprepas 2019 och framöver.
Under YI-dagarna i Mölndal startades Young Internists Sweden med egen styrelsen
och stadgar men utan egen ekonomi. Sara Lindberg valdes till YI Swedens första
ordförande. Målgruppen för YI är ST läkare och yngre specialister (<35 år) med mål
att främja internmedicinen. Styrelsen har tagit beslut att reducera avgiften för YIstyreledamöter på SIM- veckan, godkänna styrelseinternat för YI-styrelsen samt att
YI tar över ansvar och utser de delegater som med SIMs medel kan få åka på de
europeiska utbildningsskolorna.
Protokoll från Young Internists möten finns på SIMs hemsida och via den speciella
facebook-sidan för Young Internists Sweden.
Bakjourskurs 2018
Bakjourskursen gavs i år ånyo på Lejondals Slott i Uppland, denna gång i vackert
vårväder 7–9 maj 2018. Det var c:a 35 deltagare och en del var med för 4e eller 5e
gången i rad. Kursen fick fina betyg. Förutom översiktsföreläsningar gavs ånyo
”tipsrunda” med kliniska frågor till bakjouren samt möjlighet till mingel och
nätverkande som tidigare.
De föreläsare och ämnen vi hade på kursen var: ”Choosing Wisely” (F von Wowern),
akut endokrinologi (M Lehtihet), vård i livets slutskede, ej HLR (A Grip), troponin och
bröstsmärta – klinik och kemi (O Hammarström, H Norrsell), gastroenterologi från
fredag kväll till måndag morgon (M Lördal), akut leversvikt (A Oksanen), LPT och
tvångsvård (E Stener), samt bakjourens roll vid katastrof (P Wihlborg, via videolänk).
Lejondals slott är preliminärbokat för bakjourskurs ånyo i maj 2019
Internationellt engagemang och samarbete
SIM är medlem i både den europeiska federationen i internmedicin (European
Federation of Internal Medicine, EFIM) och den internationella internmedicinska
föreningen (International Society of Internal Medicine, ISIM) där vi betalar
medlemsavgifter beroende på medlemsantalet.
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De internationella kontakterna och representationen har under året främst skötts av
styrelseledamoten Jan Bergman och ordföranden Fredrik von Wowern som bl.a. varit
på EFIM Day i Bryssel där man diskuterar Choosing Wisely, Quality of Life,
multisjuka äldre, digitalisering i vården, mm.
På SIM-veckan 2017 utsågs Anja Nylander (Kristianstad) till att representera SIM på
European Summer School. Hennes reseberättelse finns på hemsidan. Övriga
delegater som fått möjlighet att åka på dessa utbildningsveckor under året var Petter
Tyrberg (Ängelholm) samt de tre pristagarna som presenterade sina vetenskapliga
arbeten, se ovan.
Information om Exchange Program via EFIM där vi från SIM kan skicka ST för
tjänstgöring/auskultation i Europa samtidigt som vi i Sverige kan ta emot
ST/motsvarande från andra länder. Under året har inget sådant utbyte skett.
Info om ECIM2018 som är i Wiesbaden i aug-sept. 2018 och ECIM2019 som är i
Lissabon. WCIM2018 är i Kapstaden 18-21/10 2018
Gemensam kunskapsbas och internationellt curriculum i internmedicin
SIM uppdaterade under verksamhetsåret tillsammans med de andra invärtesmedicinska specialitetsföreningarna den gemensamma målbeskrivningen kallad
”Kompetensbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring inom den
gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska specialiteterna”.
I samband med att SIM fick ansvaret för utveckla examinationsform för ”Den
gemensamma kunskapsbasen” har SIM inlett samarbete med SFAM, MediBas och
Bonnier Media för att utveckla digital examination som passar vår verksamhet och i
förlängningen av det ev. progresstest. Pilot för digital lösning sker nu första gången
för skrivningen i Internmedicin på SIM-veckan 2018
Under året har vi genomfört en översättning av den internationella europeiska målbeskrivningen i internmedicin, med namn ”Utbildningskrav för specialistkompetens i
Internmedicin. Europeiska rekommendationer för specialistkompetens efter
läkarlegitimation.” Översättningen finns publicerad på SIMs hemsida, liksom den
uppdaterade gemensamma kunskapsbasen.
Remissvar
Under verksamhetsåret har styrelsen besvarat flertalet remisser bl.a. från
Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Socialstyrelsen. Viktiga remissvar under året
var bl.a. Bastjäntgöring för läkare samt policy kring mångfald av arbetsgivare.
Styrelserepresentation på externa möten
Styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i Läkaresällskapets och
Läkarförbundet fullmäktige samt på Specialitetsföreningarnas representantskap).
SIM deltager också på mötet Framtidens Specialistläkare (FSL) i Malmö 4-7 sept.
2018.
SIM är deltagare i gruppen Gender Medicine som leds av prof. Karin Schenck
Gustafsson, KI/Stockholm. Vår representation består av Veronica Högfeldt Mikkelsen
(ST Norrtälje)
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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)
Övrigt
SIM har tagit del av och uppdaterat sin policy enligt den nya GDPR-lagen
SIM har införskaffat en del Merchandise, bl.a. kaffekoppar, termosmuggar,
logoband, pennor, anteckningsblock, dukar, mm att använda på våra arrangemang.
För styrelsen i SIM, augusti 2018
Fredrik von Wowern
Ordförande

Mårten Söderberg
Facklig sekreterare

Anna-Clara Collén
Vetenskaplig sekreterare

Charlotte Åkesson
Skattmästare

Wafa Kamal
Vice ordförande

Sara Lindberg
Ledamot, ordf. Young Internists

Jan Bergman
Ledamot, internationell kontaktperson

Ann-Sofie Backman
Ledamot

Harris Lempessi
Ledamot

Henrik Bergholtz
Ledamot

Christine Sävervall
Adjungerad ST representant
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