Verksamhetsberättelse SwERAS
(Swedish Enhanced Recovery After Surgery)

Verksamhetsåret 2016-11-25 – 2017-11-24
Vid konstituerande möte 25 november 2016 beslutades om bildande av SwERAS, se
protokoll. Samtliga närvarande vid mötet förklarade sin avsikt att verka aktiva inom SwERAS
intresseområden.
Mötet biföll föreliggande stadgeförslag (bifogas). Särskilt poängterades att SwERAS har för
avsikt att arbeta tvärprofessionellt kring perioperativa frågor där bland annat samarbeten
med Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård är viktiga.
Anders Thorell, mötesordförande och Folke Hammarqvist, mötessekreterare utsågs att verka
inom en interimsstyrelse under ett år.
Olle Ljungqvist och Jonas Nygren utsågs till valberedning med uppdrag att inom en månad
föreslå personer till de olika styrelseposterna, samt revisorer.

Följande styrelse utsågs vid telefonmöte 2017-01-31:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ordförande (1 år)
Vice ordförande (1 år)
Sekreterare (2 år)
Kassör (2 år)
Ledamot (ssk)
Ledamot (forskning)
Ledamot (utbildning)
Ledamot (webansvarig)
Ledamot (mötesansvarig)
Adjungerad

Anders Thorell
Magnus Iversen
Folke Hammarqvist
Monika Egenvall
Margaretha Lindberg
Ulf Gustafsson
Fredrik Hjern
Lars Johanssen
Hans Hjelmqvist
Gustaf Nordenhök

Följande aktiviteter har skett under verksamhetsåret:
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

SwERAS har enligt beslut av Skatteverket registrerats som ideell förening
(Organisationsnummer 802506-5932)
Kassören har öppnat ett företagskonto i SEB med kassören och ordförande som
firmatecknare var för sig
Arbetsgrupper har utsetts inom flera av de områden som SwERAS har för avsikt att
vara verksam inom:
§ Gynekologi
Lena Wijk
§ Urologi
§ Kolorektal
Jonas Nygren, Christina Stene
§ ÖAK
Erik Johansson
§ Akut
Shahin Mosheni , Folke Hammarqvist
En hemsida har upprättats av webansvarig med länk till ERAS Societys hemsida. På
denna har information om SwERAS’ aktiviteter fortlöpande publicerats liksom
medlemsinformation
Styrelsen har författat artiklar om SwERAS som har publicerats i Svensk kirurgisk
tidskrift och SFAI-tidningen.
SwERAS styrelse har varit representerad vid EIP (ERAS implementation Programme) i
samarbete med Encare. Seminarier har genomförts vid fyra tillfällen och team från
Kungälvs sjukhus (kolorektal), Södertälje (kolorektal) och Norrlands
Universitetssjukhus (pancreas) har genomgått implementeringsprogrammet.
SwERAS har haft programpunkter under de akutkirurgiska dagarna i Malmö samt
under Kirurgveckan i Jönköping v. 34 2017
Stort fokus har lagts på att arrangera det första Nationella SwERAS-mötet i Stockholm
23-24 november, med Hans Hjelmqvist som huvudansvarig. Se separat program.
Mötet kommer att vara finansierat med hjälp av deltagaravgifter och
samarbetspartners från industrin.
Delar av styrelsen har utsetts till att medverka vid den kommande internationella
ERAS kongressen 23-25 maj 2017 i Stockholm
SwERAS styrelse har tillsammans med Örebro Universitet och ERAS society initierat
en modell för validering av den internationella ERAS databasen
Medlemmar i SwERAS styrelse har givits nyckelroller i pågående uppdatering av
internationella guidelines

Stockholm 2017-11-22

Anders Thorell
Ordförande SwERAS

