Verksamhetsberättelse avseende perioden 1/1-31/12 2017
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Sammanträden
Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda sammanträden (170127, 170411, 170822,
170929).
Aktiviteter
Föreningen har liksom föregående år deltagit i programarbetet inför SKF:s kirurgvecka (i Malmö
2017). Enskilda styrelsemedlemmar har deltagit i möten med SKF:s programkommitté för
kirurgveckan och vetenskaplig sekreterare Shahin Mohseni har deltagit i SKF:s kommitté för
klinisk forskning (KKF) under året.
Vid årsmötet utsågs två hedersledamöter;Thomas Troäng och Else Ribbe och traumastipendiet
utdelades (20 000 kr, sponsor Baxter) till Poya Ghorbani. Vid årsmötet beslutades att föreningen
fr.o.m. årsmötet inkluderar akutkirurgi och byter namn till Svensk Förening för Akutkirurgi och
Traumatologi (SFAT) med förslag på nya stadgar. En ny logga har tagits fram och en ny hemsida
har lanserats (www.swedishtrauma.se).
Föreningen genomförde under året två internat. Under internat 170127-28 togs ett konkret förslag
fram på hur ett nationellt traumacentrum skulle kunna se ut i Sverige.
På internat 170928-29 togs en verksamhetsplan för föreningen fram med fokus på hur akutkirurgi
på bästa sätt ska integreras i föreningen.
DSTC kurser har genomförts i Göteborg (kursansvar Per Örtenwall) och Stockholm (kursansvar
Louis Riddez). Louis Riddez har representerat föreningen i ECTES vid ECTES-kongressen i
Bukarest.

Styrelsen har tillsammans med styrelser för Svenska Traumaregistret (SweTrau) och
Riksföreningen för sjuksköterskor inom traumatologi organiserat ett möte 171130 inom ramen för
Svenska Traumanätverket. Vid detta möte beslutades att SFAT i samarbete med LÖF tar initiativ
till att utarbeta nationella kriterier för CT vid trauma, prehospital rörelseinskränkning och
teamarbete.
SFAT har deltagit i projektet Säker Traumavård i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags
(LÖF) regi, deltagit i styrgruppsmöten och har utsett revisorer för traumarevisioner.
Styrelsemedlemmar har representerat SFAT på Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapets
årsmöte (170113), Föreningen för skandinavisk Akutt medicins konferens i Oslo (170322), på
Swedish Society för Emergency Medicine (Swesam) SWEETS möte på Djurö Stockholm
(170323) och på Svensk länskirurgi-verksamhetschefsrådet (171005).
Under året har samarbetet med SweTrau stärkts. Detta har skett genom att en styrelsemedlem från
SFAT har valts in i SweTrau:s styrgrupp och att SFAT framgent ska föreslå SweTrau förslag på
registerhållare.
Remissvar på följande har skickats till SKF (som inkommit via Svenska Läkarsällskapet från
Socialdepartementet):
Departementspromemorian: Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56.
Kunskapsbaserad och jämlik vård-förutsättningar för en lärande hälso-och sjukvård (SOU
2017:48).
SFAT har nominerat Lennander föreläsare 2018 till Svenska Läkarsällskapet.
Medlemsantal 31 maj 2018 var 121 medlemmar (2016;110 medlemmar).
Ekonomin är i balans.
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