
	  

	  

	  

Verksamhetsberättelse	  2019	  –	  20	  

	  

	  

Föreningen	  har	  under	  verksamhetsåret	  sammanträtt	  vid	  årsmötet	  191122	  under	  SwERAS	  
dagarna	  i	  Stockholm.	  	  

Styrelsen	  har	  sammanträtt	  via	  telefonmöten	  vid	  elva	  tillfällen.	  Protokoll	  finns	  tillgängliga	  via	  
ordföranden.	  

Föreningen	  har	  150	  medlemmar.	  Varav	  57	  läkare,	  80	  sjuksköterskor,	  10	  undersköterskor,	  
dietister	  och	  fysioterapeuter	  samt	  3	  utvecklingsledare.	  Medlemmarna	  har	  under	  året	  
informerats	  att	  SwERAS	  följer	  GDPR.	  

	  

SwERAS	  dagarna	  2019	  

Ett	  av	  föreningens	  huvudsyften	  är	  att	  arrangera	  de	  årligt	  återkommande	  SwERAS	  dagarna	  för	  
att	  främja	  kunskap	  och	  forskning	  kring	  optimal	  perioperativ	  vård.	  Kongressen	  avhölls	  i	  
Stockholm	  191121-‐22	  med	  fokus	  på	  preoperativ	  optimering.	  Sammanlagt	  24	  föreläsningar	  
belyste	  ämnet,	  med	  tre	  inbjudna	  internationella	  föreläsare.	  Professor	  Franco	  Carli	  från	  
Canada,	  dr	  Siri	  Rostoft	  från	  Norge	  och	  dr	  Rasmus	  Dahlin	  Bojesen	  från	  Danmark.	  Mötet	  
bevistades	  av	  156	  kongressdelegater.	  

	  

Precourse	  på	  Ersta	  sjukhus	  

En	  uppskattad	  repetitionskurs	  av	  ERAS	  konceptet	  gavs	  under	  en	  heldag	  på	  Ersta	  sjukhus	  
191120.	  Dagen	  blev	  snabbt	  fulltecknad	  med	  30	  deltagare.	  

	  

Validering	  av	  den	  svenska	  EIAS	  databasen	  

Forskningskommittén	  i	  SwERAS	  har	  under	  verksamhetsåret	  validerat	  15	  svenska	  sjukhus	  
gällande	  registreringen	  i	  EIAS	  databas.	  Parallellt	  har	  EIAS	  anställt	  en	  statistiker	  i	  Örebro	  som	  
kan	  vara	  behjälplig	  med	  datauttag	  och	  databeräkningar.	  Därmed	  öppnar	  sig	  stora	  



möjligheter	  att	  beforska	  den	  perioperativa	  vården	  i	  Sverige	  enligt	  ERAS	  programmet.	  I	  
valideringen	  har	  två	  forskningsprojekt	  ingått.	  I	  det	  ena	  jämförs	  laparoskopisk,	  öppen	  och	  
robotassisterad	  kirurgi	  vid	  rektal	  kirurgi	  och	  i	  det	  andra	  värderas	  riskfaktorer	  för	  
anastomosläckage	  vid	  rektumkirurgi.	  	  

	  

ERAS	  föreläsningar	  

Representanter	  från	  SwERAS	  höll	  föreläsningar	  på	  Kirurgveckan	  och	  SFAI-‐dagarna	  2019.	  

	  

Corona	  pandemins	  påverkan	  

SwERAS	  hade	  under	  verksamhetsåret	  planerat	  att	  aktivt	  som	  föreläsare	  delta	  i	  en	  rad	  
kongresser	  och	  möten	  som	  tyvärr,	  på	  grund	  av	  Corona	  pandemin,	  har	  fått	  ställas	  in.	  
Föreläsningar	  var	  planerade	  vid	  Kolorektaldagarna	  i	  Örebro,	  konferensen	  Utvecklingskraft	  i	  
Jönköping	  och	  på	  Kirurgveckan	  i	  Luleå.	  

Styrelsen	  har	  under	  våren	  utfört	  ett	  gediget	  arbete	  med	  att	  planera	  SwERAS	  dagarna	  2020.	  
Fokusområde	  detta	  år	  skulle	  ligga	  på	  perioperativ	  smärtlindring	  med	  bl.a.	  tre	  internationella	  
föredragshållare.	  Även	  denna	  kongress	  har	  fått	  flyttas	  fram,	  och	  är	  planerad	  till	  november	  
2021	  med	  samma	  program.	  

	  

Hemsidan	  

Föreningens	  hemsida	  (www.sweras.se)	  är	  vårt	  ansikte	  utåt	  och	  är	  basen	  för	  vår	  
kommunikation	  mot	  medlemmar	  och	  andra	  intresserade.	  Hemsidan	  redigeras	  nu	  i	  sin	  helhet	  
av	  vår	  webansvarige	  styrelseledamot.	  

	  

RCC	  

SwERAS	  har	  under	  året	  haft	  en	  inledande	  dialog	  med	  RCC,	  Ylva	  Hellstadius,	  angående	  
samarbete	  kring	  den	  multimodala	  preoperativa	  optimeringen.	  

	  

Ekonomi	  

Föreningens	  ekonomi	  framgår	  i	  detalj	  av	  resultaträkningen	  men	  kan	  sammanfattas	  som	  
stabil.	  Verksamhetsårets	  resultat	  gav	  en	  vinst	  på	  6.215	  kr	  och	  föreningens	  tillgångar	  är	  
117.340	  kr.	  

	  

	  



Styrelse	  

Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsområdet	  bestått	  av:	  

Ordförande:	  	  	   Lars	  Johansen	  
Vice	  ordförande:	  	   Elisabeth	  Andersson	  
Sekreterare:	   	   Folke	  Hammarqvist	  
Kassör:	   	   Sabina	  Kalabic	  
Ledamot	  –	  webansvarig:	   Emelie	  Karlsson	  
Ledamot	  –	  utbildning:	   Claes	  Gedda	  
Ledamot	  –	  forskning:	   Ulf	  Gustafsson	  
Ledamot	  –	  mötesansvar:	   Magnus	  Iversen	  
Ledamot:	   	   Fredrik	  Hjern	  
Ledamot:	   	   Karl	  Franklin	  
Ledamot:	  	   	   Anna	  Garpenbeck	  
Ledamot:	  	   	   Lena	  Wijk	  
Ledamot:	  	   	   Lovisa	  Baer-‐Eriksson	  
	  	  

	  

För	  SwERAS	  styrelse	  

Skövde	  201012	  

	  

Lars	  Johansen	  

Ordförande	  	  


