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Verksamhetsberättelse för SIM, Svensk Internmedicinsk Förening, SIM 
avseende verksamhetsåret 2018-09-01–2019-08-31 
 
SIM:s 53:e årsmöte hölls den 26/9 2018 på Hotell Scandic Triangeln i Malmö  
 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2018 
Ordförande, 2017–2019 Fredrik von Wowern 
Vice ordförande, 2018–2020 Wafa Kamal 
Vetenskaplig sekreterare, 2017–2019 Anna-Clara Collén 
Facklig sekreterare, 2018–2020 Mårten Söderberg 
Skattmästare, 2018–2020 Charlotte Åkesson 
Styrelseledamöter, valda till 2019  Sara Lindberg  

Henrik Bergholtz 
Styrelseledamöter, valda till 2020 Jan Bergman 

Harris Lempessi 
Christine Sävervall 
 

Revisorer, valda 2018 
 
Revisorssuppleanter, valda 2018  

Jesper Ahlquist, auktoriserad revisor 
Mats Roman, lekmannarevisor 
Björn Fagerberg  
Anders Själander 

Valberedning, valda 2018 
 

Håkan Örlefors (sammankallande)  
Carl Otto Schell 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju (7) protokollförda sammanträden inkl 
telefonmöten. Styrelsen har också haft informella icke protokollförda arbetsmöten vid 
enstaka tillfällen i samband med konferenser och gemensamma andra möten.  
2018-09-24 – 28 SIM-veckan i Malmö 
2018-09-27  Styrelsemöte efter årsmötet, Malmö 
2018-12-07  Styrelsemöte, Läkaresällskapet, Stockholm 
2019-01-31  Telefonmöte 
2019-03-08 --09 Styelseinternat i Köpenhamn  
2019-04-12  Styrelsemöte Läkaresällskapet, Stockholm 
2019-06-13  Telefomöte 
2019-08-28 –29 Internat med styrelsemöte i Lissabon, ECIM2019  
 
Firmatecknare och ekonomi 
På årsmötet 2018 valdes ordförande Fredrik von Wowern och skattmästare 
Charlotte Åkesson att var för sig vara firmatecknare för SIM. Ev ändring att teckna 
firma i förening tas upp på årsmötet 2019. SIM:s ekonomiska betättelse liksom 
revisionsberättelse redovisas separat.  
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Styrelsearbetet 
Under verksamhetsåret har 16 arbetsgrupper bildast i styrelsen med 
sammankallande och deltagare. Dessa grupper är: Examinationer, Internationellt, 
SIM-veckan, Primärjourskurserna, Bakjjourskursen, Young Internists, 
Industrikontakter, ”Common Trunk”, Curriculum för internmedicin, Arbetsgrupper 
EFIM, Studerektorsnätverket, Ultraljud, IT/Media, Stadgar, Pristagare, Relationer till 
myndigheter. Arbetsgrupperna rapporterna på styrelsemöten. 
Förlksag på updatering och modermisering av SIM:s stadgar kom upp på årsmötet 
2018 och under året. Frågan bordlades till årsmötet 2019  
 
Medlemsregister, medlemsavgifter 
Antalet medlemmar uppgick 31 augusti 2019 till c: a 1 200 personer, varav en del 
pensionärer och ST-läkare.  
Medlemsavgiften ändras på årsmötet 2018 till 300: - kr för samtliga medlemmar. 
 
Hemsida, DropBox, sociala medier 
SIM’s ordinarie hemsida har adressen www.sim.nu. Där finns information om all vår 
aktivite, inkl kurser, mötem kongresser, remissvar, protkoll mm. Nytt får i år är en flik 
med information om Young Internists.  
Intern kommunikation i styrelsen v g dagordningar, styrelseprotokoll mm sker via 
DropBox.   
Kallelse och dagordningen till årsmötet publiceras enligt styrelsebeslut 2014 endast 
på hemsidan. Hemsidan sköts av styrelsen i samarbete   
SIM och Young Internists har en facebook-sida som man kan ”gilla” och 
vidarebefordra. Man går in via www.facebook.com och söker Svensk internmedicinsk 
förening resp Young Internists Sweden.   
 
SIM-veckan 2018 
SIM:s fortbildningsvecka hölls v 39 på Hotel Scandic Triangeln i Malmö. Mer än 200 
personer deltog. Det gavs State-of-the-Art-föreläsningar, företagsutställning, 
parallella seminarier, mm. Samarbete med MedKonf och dess VD Kjerstin Ädel 
Malnborg har fortsatt som tidigare 
De ämnen/föreläsare som gavs under veckan 2018 var: Porfyri (Daphne Vassiliou), 
blodgaser (Ingrid Didriksson), UpDate om HLR (Marcus Ohlsson), Gikt (Meliha 
Kapetanovic), kardionmetabolism (Katarina Fahger), Klinisk användbarhet av en 
analys (Ola Hammarsten), feberutredning (Lars Hagberg), Systemiska vaskuliter 
(Ann Knight), intoxikationer (Sune Forsberg), EKG-quiz (Anna Björkenheim), 
Bröstmsärta och troponiner på akuten (Arash Mokthari), järnbehandling (Stefan 
LIndgren), Huvduvärk (Marcus Brizzi), yrsel (Mikael Karlberg), njursvikt (Dag 
Eckersten), Leversvikt (Ingalill Friis Liby), dyspné (Roland Söderholm), 
lungemboli (Mårten Söderberg) samt anemi (Alexandros Arvanitakis), diabetes i 
slutenvård (Helene Holmer), samt ämnet ”Info om diagnostiskt centrum” (Kristina 
Arnljots). På torsdagseftermiddagen hade vi parallella seminarier med följande 

http://www.sim.nu/
http://www.facebook.com/
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ämnen/föreläsare: Levertransplantation (Friis Liby), pulmonell hypertension 
(Söderholm), dialys (Eckersten), gravid med internmedicinsk sjukdom (Emma von 
Wowern). 
I de parallella symposierna under tisdagen föreläste följande frö specialister: 
Patienter som utmanar, vårdskador (Lena Hellström), Prioriteringtar i vården (Lars 
Sandman), samt för ST-läkare bl.a: ultraljuds-qiuz (Leo Silver Möller), ”Den perfekta 
ST-utbildningen (Sara Lindberg och Christine Sävervall) samt vårdskador (Lena 
Hellström). SIM-veckan avslutade med ultraljudskurs för föranmälda (Erik Ullemark, 
Carl Hallgren och John Deminger) 
Utvärderingarna var överlag mycket positiva och bedömningen var att 
fortbildningsveckan var mycket lyckad.  
  
SIM’s priser och utmärkelser 2018 
Styrelse i SIM beslöt 2018 att endast utse en pristagare per år. Tidigare har SIM haft 
två högtidsprostagarte, ett pris till minne av professor Bengt Heister och ett till minne 
av Professor Harry Boström. Dessa har från 2018 slagits ihop till ett pris: SIM:s stora 
pris. 
Till 2018 års pristagare utsågs professor Frank Bosch, Nederländerna som föreläste 
på SIM-veckan 2018 på ämnena To Live or Let Die? samt Less Is More Medicine, allt 
mycket uppskattat.  
Till 2019 års pristagare utse professor Ingrid Os, Oslo, Norge – hon kommer till SIM-
veckan 2019. 
 
Kunskapsprov i internmedicin 2018 
I samband med SIM-veckan i Malmö gav SIM för 3:e året i rad ett kunskapsprov, 
denna gång datorbaserat med 22 deltagare. De flesta blev godkända och fick diplom 
och möjlighet att få en brosch från SIM med texten ”Specialistläkare Internmedicin” 
då man visar upp godkänt specialistbevis från Socialstyrelsen. Alla deltagare fick ta 
del av SIM:s merchandise i form av termosmugg och penna, mm.  
 
ST-läkares vetenskapliga arbeten 
Under SIM-veckan presenterades några ST-läkare sina vetenskapliga arbeten under 
gemytliga förhållande. Arash Moosavi (Motala) fick pris för bästa presentation, titeln 
på hans arbete: ”Användning av Brinavess vid nyligen debuterat förmaksflimmer: 
omslagseffektivitet, omslagstid, kostnad och biverkningar”.   
 
Studierektorsnätverk 
Under 2017 introducerades ett nätverk med mål att alla studierektorer i internmedicin 
ska kunna träffas och utbyta erfarenhet på SIM-veckan och via hemsidan. 
Stuiderektorerna själva styr denna verksamhet och bjuder in till möten. På SIM-
veckan presenterade Jan Bergman från SIM bl.a den europeiska målbeskrivningen i 
internmedicin. Alla kan kontakta nätverket via mailadressen: studierektorer@sim.nu 
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Bakjourskurs 
SIM arrangerade återigen en lyckad bakjourskurs för specialister i internmedicin, 
denna gång på Lejondals Slott i Upplands-Bro, 6–8/5 2019. Det var 32 st. deltagare 
från hela landet. Kursen var mycket uppskattad.  
De föreläsare och ämnen vi hade på kursen var: Update inom kardiologin (Harris 
Lempessi och Anna Nordenskjöld), kramper på jourtid (Johan Bjellvi), 
strokesjukvård (Anna-Clara Collén och P-O Hansson), lungemboli/trombolys (Eli 
Westerlund), ”Att arbeta utomlands som läkare” (Märit Halmin), prioriteringar i 
vården (Lars Sandman) samt Intoxikationer (Sune Forsberg).  
Det gavs ”tipsrunda” av kursledningen med frågor till bakjouren kring bl.a. 
medikolegala och etiska aspekter på patientfall som deltagare i grupp skulle fundera 
på och komma med förslag till åtgärd eller som svar till primärjouren  
 
Primärjourskurser 
SIM arrangerade två primärjourkursern för yngre ST i internmedicin och vik ul med 
legitimation. under veksamhetsåret, 3–5/12 2018 i Norrköping, 24 deltagare och 4–
6/2 2019 i Örebro i samarbete med respektive sjukhus KTC. Kursena fick överlag 
goda betyg.  
 
Young Internists Sweden 
Sedan 2017 har SIM en underförening, YI Sweden med egen styrelse, årsmöte och 
arrangemang, men utan egen ekonomi. På årsmötet i Möndal 30/3 2019 valdes Sara 
Lindberg till ordförande i YI Sweden fram till årsmötet 2020. Jämte ordförande 
beslutade mötet att utse 5 ordinarie ledamöter, valda på 1 år: Christine Sävervall, 
Anja Nylander, Ninia Youman, Paolo Bonazza och Martin Nordfeldt. 
2018 gavs de första YI-dagarna, vilket upprepades 29–30/3 på Nordiska 
Folkhögskolan i Möndal. det var ett 30-tal ST-läakre och yngre specialister 
närvarande för falldiskussioner, nätverkande, mingel, mm. Verksamhetne fortsätter 
med litet annat upplägg framöver.   
 
Internationellt engagemang och samarbete 
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 har deltagit på EFIM Day i Bryssel. SIM är internationellt efterfrågat, ev kan 
ECIM hållas i Sverige framöver och man ser gärna av SIM arrangera5 Winter School, 
se nedan. Sonderingar finns om mer nordiskt samarbete. Vi håller oss uppdaterade i 
arbetet med Europeiskt Curriculum som är under revidering med det långsiktiga 
målet: ett Europeiskt Specialistbevis 
 
SIM deltog med Fredrik von Wowern, Jan Bergman och Christine Sävervall i 
World Congress of Internal Medicine, WCIM2018 är i Cape Town, 18–21/10 2018  
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SIM har varit engagerade i utbyte via Läkarförbundet med internister på Kuba 
SIM har haft representation, Christine Sävervall, på EFIM:s International Winter 
School i Levi, Finland, janurai 2019. Övriga deltagare på EFIM:s Schools från 
SIM/Sverige 2019 var: Martin Nordfeldt och Malin Hanehöj (Summer School 2019 i 
Ede, Nederländerna) samt Arash Moosafi och Daniel Towie (Winter School i Levi, 
Finland). Deltagarna är utsedda av SIM och Young Internists Sweden 
 
Styrelsen hade internat i samband med ECIM2018, EFIM:s kongress i Wiesbaden, 
29–30/8 2018 samt ECIM2019 29–31/8 2019 i Lissabon. Kongressen och mötet var 
mycket uppskattat. 
SIM har under året ansökt om att få arrangera EFIM:s Winter School åren 2021–
2023 i Björkliden. SIM har lämnat in ett förslag till EFIM:s Assembly i Lissabon 29/8 
2019.   
 
Gemensam kunskapsbas  
SIM har tillsammans med andra specialitetsföreningar under året uppdaterat den 
gemsamma kunskapsbasen i internmedicin och fått fram ett gemensamt dokument 
som publicerats på allas respektive föreningars hemsidor.  
En förtsa gemensamma skrivning i den ”Gemensamma kunskapsbasen” kommer att 
ge fredagen den 15/11 2019 lokalt på de sjukhus som så vill. Anmälan öppnar i 
augusti på SIM:s hemsida.  
Framförallt Jan Bergman i SIM:s styrelse har under året jobbat med kunskapsbasen 
och kontakter med övriag föreningar, bl aSFAM, Svensk Förening för allmänmedicin 
angående kunskapsnivåer mm 
 
Styrelserepresentation på externa möten 
Styrelsen har samverkat med och deltagit i symposier och möten arrangerade av 
bl.a. Socialstyrelsen, Läkaresällskapet, SPUR och Lipus.  
Syrelsen har deltagit i Läkarförbundets representantskap för specialitetsföreningarna 
och på Läkarförbundets fullmäktige samt på Läkaresällskapets fullmäktige under 
veksamhetsåret 
 
Remissvar 
Under verksamhetsåret har styrelsen besvarat flertalet remisser bl.a. från Social-
styrelsen och Läkarförbundet.   
 
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 ett nära samarbete med Kjerstin Ädel-Malmborg på företaget MedKonf som 
hjälper oss med administrativa uppgifter framförallt under SIM-veckan. 
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SIM har nominerat följande kollegor som representanter i HSAN på 3 år: Fredrik von 
Wowern och Linn Kennedy från internmedicin i Malmö  
SIM har under året bland annat engagerat sig i frågor kring intermediärvård och 
bakjoursuppdraget 
 
 
För styrelsen i SIM, augusti 2019 
 
 
Fredrik von Wowern   Mårten Söderberg 
 
Anna-Clara Collén   Wafa Kamal 
 
Charlotte Åkesson   Jan Bergman 
 
Sara Lindberg   Harris Lempessi 
 
Henrik Bergholtz   Christine Sävervall 
  


