Verksamhetsberättelse 2017-2018
Swedish Enhanced Recovery After Surgery Society (SwERAS) utgör en självständig
nationell dotterförening till ERAS Society.
Efter en interimistisk fas hösten 2016 konstituerades SwERAS februari 2017. Föreningens
ändamål är att bidra till utvecklingen av den perioperativa vården och en förbättrad
återhämtning efter kirurgi, genom att verka för forskning, utvärdering och utbildning
utifrån en evidensbaserad modell för multidisciplinär och multiprofessionell tillämpning
och utveckling av best practice (ERAS), samt att engagera sjukvårdens ledning i denna
utveckling.
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Styrelsen sammanträder huvudsakligen per telefon och har under verksamhetsåret hållit
13 sammanträden.
Som en viktig del i Styrelsens arbete har setts att årligen hålla ett tvärprofessionellt och
tvärdisciplinärt nationellt möte för vetenskap, kompetensutveckling och nätverkande
inom Enhanced Recovery After Surgery. Det första nationella mötet, SwERAS-dagarna,
hölls i Stockholm 23-24 november 2017. Hedersföreläsare var ERAS-anestesiologen Prof
Michael Scott från Virginia, USA, tidigare Guildford, UK. Mötet samlade ca 120 deltagare
och rönte stor uppskattning. En stor del av det gångna arbetsåret har Styrelsen ägnat åt
planeringen av årets SwERAS-dagar. SwERAS-dagar 2019 planeras att hållas i Stockholm
21-22 november.
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ERAS Society höll i år med stor framgång sin sjätte Världskongress i Stockholm 23-25 maj.
Ett flertal av SwERAS styrelseledamöter var engagerade i programmet. ERAS Society
håller sin nästa Världskongress i Liverpool den 1-3 maj 2019, men återkommer också i flera
andra fora för utveckling av den perioperativa vården. ERAS har under senare år också
fått en allt mer framskjuten position vid våra nationella specialitetsföreningars
vetenskapliga möten och SwERAS styrelseledamöter bidrar mycket aktivt i detta.
Föreningens hemsida (www.sweras.se) har under året utvecklats ytterligare och är som
plattform för föreningens kommunikation fortsatt ett viktigt område att vidareutveckla.
Styrelsen har som ambition att inom sitt nätverksstimulerande uppdrag uppmuntra
bildningen av kontaktgrupper/nätverk inom specifika områden, såväl yrkesgrupps- som
ingreppsgruppsrelaterade. Denna utveckling hoppas Styrelsen kunna se mer av framgent
och då också kunna skapa forum för vid framtida SwERAS-dagar.
Ledamöter i Styrelsen har under året även varit engagerade i viktiga uppdrag inom:
- implementeringsutbildningen EIP (ERAS implementation Programme)
- datavalidering i ERAS kvalitetsregister EIAS (ERAS Implementation Audit System)
- ERAS Society´s utarbetande av internationella Guidelines.
Föreningens ekonomiska aktivitet under räkenskapsåret 2017-07-01—2018-06-30 hänför
sig väsentligen till SwERAS-dagarna 2017. Resultat och utgående balans ligger på ca 35tkr.
Vgs årsredovisning.

För SwERAS Styrelse
Stockholm 2018-11-18

Magnus Iversen
Ordförande SwERAS
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