Ordföranden har ordet
Linköping och Stockholm 2016-12-28
Bästa Kliniska Fysiologer!
Inför årsskiftet är det dags att summera 2016 och blicka framåt mot nästa verksamhetsår.
Föreningens höstmöte genomfördes 13-14 oktober i regi av Fysiologkliniken vid Karolinska sjukhuset
i Stockholm – tack för ett gediget möte! Mötet samlade drygt 80 deltagare vilka fick ta del av den nya
vårdstrukturen på Nya Karolinska, smaka på resultatet av ny forskning, själva diskutera spirometrimetoden och Equalissamverkan samt lyssna till korta företagspresentationer från sponsorer. Vår
högtidsföreläsning tillägnad Torgny Sjöstrand hölls av Eva Nylander med titeln ”40 år med klinisk
fysiologi. Fysiologin, forskningen, föreningen”. En viktig del i höstmötet är alltid det vetenskapliga
programmet som även denna gång innehöll presentationer och postrar diskuterande diagnostiska
tekniker med fr.a. kardiovaskulärt fokus. Under årsmötet beslutades bl.a. om nya stipendier och en
oförändrad årsavgift, v.g. se protokollet i sin helhet på www.sfkf.se. Ny styrelse valdes enligt
valberedningens förslag. Den avgående styrelsen och ordförande Birgitta Janerot Sjöberg avtackades
för ett eminent ledarskap.
Den nyvalda styrelsen träffas i ett internat i januari och kommer att hålla månatliga telefonmöten.
Nästa öppna styrelsemöte sker vid kardiovaskulära vårmötet i Malmö, 26-28 april 2017.
Nästa höstmöte går av stapeln 12-13 oktober 2017 i Växjö. Följ mer om detta och andra aktuella
utbildningar på hemsidan.
Svenska hjärtförbundets (SHF) höstmöte hölls 27-28 oktober. Förbundet är en paraplyorganisation
för specialistföreningarna inom det kardiovaskulära området och har som huvuduppgift att arrangera
det Kardiovaskulära vårmötet vilket i år attraherade 1500 deltagare. Styrelsen för SHF har beslutat
att finansiera en halvtids kanslitjänst i samverkan med Svenska Läkaresällskapet. Avsikten är att ge
kanslistöd till delföreningarna. Svensk förening för klinisk fysiologi blir under våren 2017 testpilot och
vårt kanslistöd flyttas därmed från Malmö kongressbyrå till Svenska Läkaresällskapet. Vi tror att detta
blir en bra lösning för föreningen.

Arbetsgruppen för ekokardiografis ordförande Meriam Aneq Åström redogjorde för arbetet med en
nationell certifiering inom ekokardiografi. Den europeiska föreningen för kardiovaskulär imaging
(EACVI) har stora krav på certifieringens omfattning för att medge ett ömsesidigt erkännande.
Arbetsgruppen avstår därför från att föreslå en nationell certifiering och rekommenderar certifering

på europeisk nivå enligt EACVI regler. Gruppen kommer att inventera och rekommendera svenska
kurser i ekokardiografi och kommer att även nästa år arrangera kurs i anslutning till det
kardiovaskulära vårmötet. Vid SHF höstmöte föreslogs även bildandet av en särskild arbetsgrupp för
”cardiovascular imaging” i syfte att ha en svensk organisation som kan axla ansvaret för en nordisk
kongress inom området.
ST-utbildningen är en huvudfråga för SFKF och ST-studierektorerna höll ett särskilt möte i anslutning
till föreningens höstmöte. Den expanderande specialstutbildningen ökar behovet av SK-kurser vilket
idag inte tillgodoses med central finansiering. Vi behöver därför fler engagerade kursgivare.
Vår vetenskapliga sekreterare påminner alla medlemmar i SFKF om att söka föreningens
resestipendier före 2016-12-31. Fyra stipendier á 10kkr ska verka som stöd för resa som syftar till
förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi
(vetenskaplig presentation prioriteras). Mer information finns på SFKFs hemsida.

Sekreteraren i tekniska nämnden påminner om enkätsvaren för verksamheten 2016 måste
prioriteras för att rapporten ska vara färdig till vårmötet. Enkäten kommer att skickas ut 2017-01-09
med deadline 2017-02-08 och gäller verksamheten så som den bedrevs under året samt för vissa
undersökningar i oktober och v:a 42 2016.

Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du någon
angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till
jan.engvall@regionostergotland.se
På återhörande och gott nytt år önskar styrelsen genom SFKFs ordförande Jan Engvall

