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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tre fysiska möten, övriga möten har varit digitala. Fysiska
möten har varit ett endagsmöte i januari och september samt ett tvådagarsinternat i
november. Distansmöten: det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet i mars samt
ett tvådagarsmöte i maj pga Covid-19-pandemin. Styrelsen har därutöver haft ca 9
distansmöten (en per månad) förutom under sommaruppehållet.
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Styrelsens arbete under verksamhetsåret
SWESEMs nätverksmöten

Katrin Hruska har varit sammankallande för SWESEMs nätverksmöten. SWESEMs
nätverk för utbildning, chefer och forskning hade digitala möten den 25/3 och den 5/5.
Ett fysiskt möte planerades på plats i Norrköping den 16 september, men även det
ställdes om till ett digitalt möte.

Utbildningsutskottet
Philipp Martin är sammankallande i utskottet. Övriga medlemmar: Martin Hässler, Frida
Meyer, Peter Glans, Christian Engvall, Gerold Kretschmar och Gaziza Hewén Shamsi

Pga Corona-pandemin har arbetet i utskottet till stor del lagd nere. Det hölls enstaka
avstämningsmöten under året och arbetet med olika dokument pågår. Största
uppdraget är revisionen av core curriculum som beräknas vara klar 2022.

Tentamensgruppen arbetar med specialisttentamen, uppdatering, registrering och
utfärdandet av intyg. En del examinationer hölls i hela landet och tentamensgruppen
träffas regelbundet för uppdatering av tentamensmaterial.

Luftvägskursen hölls med en uppdaterad curriculum i November i Lund med 23
deltagare. Utvärderingen var ännu mer positiv och kursen kommer att återigen hållas
2022.

Forskningsutskottet
Utskottets främsta mål är att uppmuntra och stödja forskning och grundutbildning inom
akutsjukvård.

Följande medlemmar har ingått i forskningsutskottet under verksamhetsåret : Ulf
Ekelund, professor i akutsjukvård, Lunds Universitet, Daniel Wilhelms, lektor, docent,
och Jen Wretborn, PhD, båda specialistläkare i akutsjukvård i Linköping, Johanna Berg,
doktorand och ST-läkare i akutsjukvård, Malmö, Anna Allberg, specialistläkare
akutsjukvård, Stockholm, samt Lisa Kurland, professor i akutsjukvård, akutläkare,
Örebro (sammankallande).

Forskningsutskottet har haft totalt 9 möten under det gångna samtliga on-line.
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Arbetet inom FoU utskottet har påverkats påtagligt av Covid-19 pandemin då
medlemmarna i utskottet har fått prioritera klinisk verksamhet.

28.e april hölls en FoU dag som Webbinarium som innehöll presentationer om SVAR,
senaste årets vetenskapliga höjdpunkter, och på eftermiddagen presentationer om
crowding på akutmottagningen med bla. Jens Wretborn, Björn af Ugglas och Adrian
Boyle.

Under året har vi prioriterat att arbeta med SWESEMs forskarskola nu haft sitt första
möte 20e januari. Forskarskolan är uppbyggd som en on-line plattform med åtta
moduler med material för självständigt arbete följt av ett webbinarium. Forskarskolan
löper under två terminer. Kursmålen är A5,STa3 och C7,STc7. Det är väldigt roligt att
SWESEM nu kommit igång med forskarskolan och som vi planerar blir återkommande.

Svenskt Akutvårdsregister, SVAR

SWESEM representeras i SVAR genom Lisa Kurland (ordförande),  Ulf Ekelund,
professor i akutsjukvård, Lunds Universitet, Daniel Wilhelms, docent, akutläkare,
forskningsansvarig akutkliniken och Jen Wretborn, doktorand och ST-läkare i
akutsjukvård båda Linköping. Styrgruppens sammansättning godkänns av SWESEM:s
styrelse och SWESEM:s representation är reglerad. Varje deltagande region eller
sjukhus har representation i styrgruppen. Region Skåne, Östergötland,
Universitetssjukhuset i Örebro, samtliga sjukhus inom Region stockholm med undantag
för St. Göran, Södertälje och Norrtälje levererar data till registret. VG region har under
hösten 2021 påbörjat anslutning till SVAR.

Pågående forskning med SVAR data: crowding, sepsis och Covid-pandemin.

Kommunikationsutskottet
Följande medlemmar ingår i kommunikationsutskottet; Matthias Jörg
(sammankallande), Nicholas Aujalay (vice ordförande i styrelsen), Hani Rafiq
(styrelseledamot), och Emil Eriksson (kassör i styrelsen).

Vi har jobbat vidare med våra kanaler utåt. Vi har haft konstant kontakt via en egen
messenger-grupp och mejl för att koordinera vårt arbete. Där har det varit mål att vara
aktuella på Facebook och försöka använda vår egen sida för att publicera innehåll och
inte allmänna kanaler som “Akutläkare i Sverige”. Vi har utvecklat en strategi för hur vi
ska synas mer på ffa sociala medier. Vi har ökat takten av Instagram och Facebook
inlägg rejält från några gånger per år till hittills 29 stycken till januari 2022. Under året
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hade vi en serie på instagram där vi presenterade aktuella styrelsemedlemmar.
Hemsidan behöver kontinuerligt underhåll och vi försöker hålla den aktuell. Några nya
blogginlägg har publicerats.Nyhetsbrev har skickats ut 2 gånger under året.

I april har vi hjälpt till med en webbsändning av forksningsutskottets FoU dag via ZOOM
som fick stor nationell spridning. All material är fortsatt upplagt på SWESEM youtube
kanal som har uppdaterats och ska fyllas på med innehåll även framöver, t.ex.
SWEETs föreläsningar.

Sammankallande har varit ansvarig för medlemsregistret som numerar ligger inom
SLFs infrastruktur och har fungerat utan nämnvärda problem.

För att minska på föreningens administrativa månadskostnader har vi ansökt om en
non-profit status på Techsoup Sverige. Detta möjliggör att man kan använda de
nuvarande Google tjänster gratis och får rabatterade priser på andra mjukvara- och
webblösningar som t.ex. ZOOM.

Antalet medlemmar vid årsskiftet är 480. Detta är en stegring om 63 jämfört med året
innan.

Kommunikationsutskottet siktar på att fortsätta jobba enligt uppdragsbeskrivningen
under 2022.

Prehospitala utskottet

Frida Meyer är sammankallande i utskottet. Övriga medlemmar ä

Styrelsen beslutade i juni att den prehospitala sektionen skulle bli ett utskott. Under 2021 har
Swephem haft fyra möten där även intresserade utöver utskottsmedlemmar är välkomna att
delta. Mycket av arbetet har fokuserat på att identifiera var i den prehospitala vårdkedjan
akutläkare i Sverige finns och hur man kan stärka utbildning för akutläkare i prehospital vård
liksom uppmuntra till forskning och att arbeta inom organisationer där prehospitala frågor är
centrala. Swephem deltogi SLS covid konferens hösten 2021. Medlemmar har också
samarbetat med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor utifrån frågan om kompetenskrav
för specialistutbildning för ambulanssjuksköterska. Nicholas har tillsammans med Stabsläkare
på Amf.1 Berga lyft frågan internt till FM om akutläkares position inom Försvarsmakten med
förhoppning om en snabb utredning i frågan.
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Delföreningar, och sektioner, arbetsgrupper och SWEETs

Ultraljudssektionen

Under 2021 har Ultraljudssektionen i SWESEM jobbat klart med POCUS-curriculum.
Den skickades till SWESEM styrelse som vägledande dokument som tydliggör
kompetensmål för specialister i akutsjukvård. CC är dokumentet som formulerar tydligt
den generella indikationen för POCUS och särskilja den från radiologklinikens och
klinfys arbetsmetod. Utöver det återkommer den centrala frågan om hur POCUS ska
inkorporeras i utbildning/examination. För närvarande kvarstår ultraljud som ett kort
moment i deltentamen. Peters Glans som är både i utbildningsutskottet och POCUS
sektion jobbar vidare med frågan. Till dess fortsätter sektionen att arbeta med de
separata momenten i CC för att säkerställa evidens, undersökningsteknik och
indikationer samt utförandet för varje modalitet som FOCUS, Lunga osv. Med tanke på
pandemic var alla möten digitala och sektionen hade inga fysiska möten under 2021.
Det pågår planering för att förberedda workshop, ultraljudssession och POCUS
sektionsmöte under SWEETS 22.

SWESEMjr

Swesemjr har under 2021 arbetat med att förnya rutiner och stabilisera grundläggande
verksamhet. Möten inklusive årsmöte 27/3, extrainsatt årsmöte 24/4, samt månadsvis
möten i nationella styrelsen har skett digitalt. Styrelsen har tillsammans tagit flera steg
framåt. Swesemjr har sedan 13/7 eget organisationsnummer och öppnandet av
sektionens egna bankkonto är under handläggning. På lokal nivå finns stort
engagemang i flera orter. En stor del av verksamheten har varit lidande på grund av
pandemin, delvis ersatt av digitala event. Med representanter i nationella styrelsen sker
ökat utbyte av erfarenheter och flera nya lokalföreningar är under uppbyggnad. Med
ambitionen om att arrangera sektionens medlemshelg, såvida covidläget tillåter,
planeras en projektgrupp för 2022.

SweGem
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Ett utkast till förslag på Core Curriculum för geriatrisk akutsjukvård är gjord, hittills finns
en grundutbildning i geriatrisk akutsjukvård. Diskussion om skörhetsskattning på akuten
runtom i landet. Implementering är gjord i Linköping, Norrköping och Motala, detta ingår
också i en studie som planeras vara del av avhandling som dels ska undersöka vikten
av skörhetsskattning på akuten. Diskussion kring dubbelspecialisering avseende
Akutsjukvård och Geriatrik, vilka delmål överlappar och hur detta kan leda vidare till en
subspecialisering framöver. Planering av workshop och föreläsningar under sweets 22.

Swesem Global Section

Under 2021 har facebooksidan för sektionen uppdaterats och antalet medlemmar med
intresse av att stärka internationella samarbeten och underlätta för placeringar
utomlands har ökat. Ett digitalt möte har genomförts. Arbete pågår alltjämnt för
samarbeten utomlands. Sektionen har vid ett antal tillfällen under året fungerat som
bollplank i frågor om utlandsplaceringar. Under 2022 var det planerat att under Sweets
22 hålla ett fysiskt möte, detta kommer nu att ske digitalt med förhoppningen om ett
fysiskt uppföljningsmöte. Anja Westman är sammankallande.

SWEETs21

SWEETs 21 blev inställt pga Covid-19-pandemin. Årsmötet hölls enligt tidsplan, men på
ZOOM. Information gick ut till medlemmarna. Beslut om stadgeändringar skedde under
årsmötet.

Arbetsgrupp för gränssnitt gentemot öppenvård

Nicholas, Frida och Hani har under året arbetat på ett förslag om gränssnitt gentemot
öppenvård som inkluderar både primärvård och specialistklinikers
mottagningsverksamhet. Förslaget blev antaget 7e Oktober 2021 av SWESEM’s
styrelse och är nu publicerat på SWESEM’s hemsida. Ett blogavsnitt är skrivet i
samband med detta.
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Arbetsgrupp “Rekommendation angående etablering av fokusområden på
en akutklinik”

I början av 2021 bildades en arbetsgrupp för att utarbeta ett dokument som ger
rekommendationer angående etablering av fokusområden på en akutklinik.
Arbetsgruppens medlemmar var Michael von Schickfus, Johanna Berg, Paulina Stelleck
och Nicholas Aujalay. Dokument godkändes av styrelsen och publicerades under
hösten 2021.
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Representation i Sverige
SLF och SLS

Vi har betänkt och besvarat flertalet remisser från SLF och SLS.

Michael von Schickfus representerade SWESEM på SLFs läkardag 210519 och
211001.

Michael von Schickfus har varit SWESEMs representant under återkommande digitala
möten med SLS och övriga specialistföreningar. Dessa möten skedde 1-4 ggr/månad
under hela 2021. Fokus under samtalen var organisatoriska utmaningar och
samarbeten under Covid-19-pandemin.

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
Säker traumavård:
Philipp Martin är kontaktperson. Möten via videolänk. Inget nytt.

Säker suicidprevention:
Rani Toll är representant. SWESEM deltar aktivt i projektet Säker Suicidprevention.
Under 2021 deltog vi i granskningen av 4 sjukhus i landet (Universitetssjukhus liksom
länsdelssjukhus). Granskningen syftar till förbättrat omhändertagande och
preventionsarbete för suicidnära patienter. Detta har lett till ökat engagemang och
involvering av personal på somatisk Akutmottagning och prehospital vård inom ett
område som ofta glöms bort. Goda rutiner ifrån psykiatrisk och somatisk vård samt nya
sätt att träna patientomhändertagande (scenarioövningar inom psykiatri och primärvård
går utmärkt att använda) har flitigt diskuterats och lämnats som förbättringsförslag där
utvärdering på plats sker under våren 2022. Arbetet fortsätter i nya regioner under
kommande år och kommer slutligen att utmynna i en nationell rapport.
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Säker sepsis:
Lisa Kurland är SWESEMs representant i styrgruppen Säker Sepsis. Efter att ha pausat
platsbesöken så har granskningarna kommit igång igen, men sker i fortsatt modest
omfattning pga det ansträngda läget inom sjukvården. Vi behöver flera granskare för
SWESEMs del, som akutläkare tillför vi en unik kompetens. Anmäl dig gärna.
Introduktion är alltid inplanerad innan man börjar som granskare.

Samarbete med andra föreningar

Svensk Kirurgisk förening (SKF)

Nicholas har inlett kontakt med SKF och ett möte planeras till Januari 2021 för att
diskutera gemensamma mål för införande av akutsjukvård. Konkret kommer det skickas
ut en webbenkät till både kirurger och akutläkare på utvalda sjukhus för att få ta del av
tankar och intryck av kliniskt verksamma läkare i gränssnittsfrågan. Utifrån det kommer
det publiceras gemensamma artiklar och material under 2022 och vi planerar för att
närvara på respektive nationella konferens (Kirurgveckan 2022 och SWEETs22).
Nicholas har inledningsvis skrivit en artikel i SKF’s tidskrift.

ATLS Sverige

Philipp Martin är representant för SWESEM gentemot ATLS Sverige. Regelbundna
möten i Styrgruppen. Arbetet pågår med omstrukturering inom ATLS med en ny
nationell direktor, anpassning av instruktörskursen samt inventering av kursbehov. Trots
pandemin kunde en större kö undvikas genom att hålla hybridkurser.

Kunskapsstyrningen
SWESEM, är remissinstans och ges också möjlighet att nominera representanter för de
olika nationella arbetsgrupperna som inryms inom Kunskapsstyrningen. NAtionellt
Programområde Akut vård (ordförande Lisa Kurland) är per definition
akutomhändertagande, oberoende av plats. Dvs. hela vårdkedjan från larmfunktionen,
den prehospitala vården, vården på akutmottagningen och den som följer på
vårdavdelningar. NPO Akut vård är den plattform där akutläkare har sitt
kompetensområde. Det är en viktig insats ni kan göra om ni tillfrågas att delta.
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Kurser, artiklar, remissvar, föreläsningar

Luftvägskursen
Philipp Martin, SK utbildningsutskottet, tog på uppdrag av SWESEMs styrelse fram och
anordnade återigen en kurs i luftvägshantering. Fakulteten i året 2021 bestod av:
Christian Engvall, Cornelia Härtel, Martin Hässler, Line Hård, Sussi Järhult, Gerold
Kretschmar, Måns Forsberg, Philipp Martin, Magnus Romell

FoU-dagen 2021
SWESEMs forsknings- och kommunikationsutskott höll ett Webinar på ZOOM den 28/4
med tema “Crowding på akutmottagningen”. Relevanta föreläsare från Sverige,
Storbritannien och USA bjöds in. All föreläsningsmaterial spelades in och
tillgängliggjorts på SWESEMs Youtube-kanal.

State-of-the-art Covid-19
Michael Von Schickfus var som representant för SWESEM medlem i den vetenskapliga
komitéen för konferensen. Under State-of-the-art Covid-19 anordnade SWESEM två
seminarier: ett kring prehospital vård av Covid-19, eltagande från SWESEM i detta
seminar var Frida Meyer, Nicholas Aujalay och Michael von Schickfus. Dessutom
anordnades ett seminar om Covid-19 och VTE där SWESEMs deltagare var Matthias
Jörg, Jens Wretborn, Daniel Wilhelms och Michael von Schickfus.

Sino-Sweden Joint Action Programme against Covid-19
Michael von Schickfus och Lisa Kurland deltog som föreläsare på en digital kongress
anordnad av Chinese Medical Association och Chinese Society of Emergency
Medicine.
https://www.sciconf.cn/m/lives/details/4112
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Debattartiklar
Den stora utmaningen är att införa akutsjukvård på rätt sätt – inte bristen på specialister
- Michael Von Schickfus i Sjukhusläkaren
https://www.sjukhuslakaren.se/den-stora-utmaningen-ar-att-infora-akutsjukvard-pa-ratt-s
att-inte-bristen-pa-specialister/

Läkarkåren splittrad i frågan om studenter på akuten - Michael von Schickfus i
Läkartidningen
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/12/olika-asikter-aven-i-lakarkaren/

Akutläkare kritiska mot förslag om särskilda förordnanden - Michael von Schickfus i
Läkartidningen
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/11/akutlakare-kritiska-mot-forslag-om-sar
skilda-forordnanden/

Rätt läkare med rätt uppgift – vi behöver hjälpas åt - Matthias Jörg i Läkartidningen
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/07/ratt-lakare-med-ratt-uppgift-vi-behover-
hjalpas-at/

Akutläkare och kirurgi - helhetslösning och samarbete krävs - Nicholas Aujalay i Svensk
kirurgi
http://www.beta.svenskkirurgi.se/DigiPubl/2021/Svensk%20Kirurgi%202-21/10/

Besvarade remisser
Fast omsorgskontakt

Informationsöverföring inom vård och omsorg

Svenska Läkaresällskapets rapport Professionell granskning och klinisk revision

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg

NPS Kunskapsinhämtning Nationella Planeringsstöd
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Representation utomlands
UEMS
UEMS är den organisation som företräder samtliga medicinska specialiteter inom
Europa. “The Section and Board for Emergency Medicine” inom UEMS har till uppgift att
sätta standard för specialistutbildning inom akutsjukvård samt ansvara för frågor
rörande professionen såsom arbetstider och arbetsmiljö https://www.uems-em.eu/. Lisa
Kurland är immediate past president.

EuSEM
EUSEM är den Europeiska vetenskapliga akutsjukvårdsföreningen.

Michael von Schickfus är SWESEMs representant i EUSEM Council. Hani Rafiq och
Paulina Stelleck är representanter i YoungEusem. Lisa Kurland är SWESEMs
representant i EUSEMs forskningsutskott.

Nordfem
Det finns en kontaktperson från varje nordiskt land och vid internationella konferenser
ordnas sammankomster för att diskutera och stödja utvecklingen i de nordiska länderna.
Anna Allberg är SWESEMs kontaktperson och Katrin Hruska är sammankallande för
nätverket.

IFEM
SWESEM är medlem i International Federation of Emergency Medicine.

Stockholm, december 2021
Stort tack till alla som bidragit till årets verksamhetsberättelse!
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Styrelsen SWESEM genom

Michael von Schickfus, Ordförande
Gaziza Hewén Shamsi, Facklig sekreterare
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