Ordföranden har ordet
Linköping 2017-09-21
Bästa Kliniska Fysiologer!
Vi samlas nu till en ny verksamhetsperiod efter välbehövliga sommarledigheter. Redan om tre veckor
har vi vårt höstmöte i Växjö, 12-13 oktober. Program och länk till anmälan hittar du på
http://www.regionkronoberg.se/sfkf2017. Växjö väntar ivrigt på din anmälan! Kom med och dela
gemenskapen, se hur man arbetar i region Kronoberg, lyssna till vår Torgny Sjöstrand-föreläsare Olle
Pahlm och till vetenskapliga föredrag inklusive presentationer av nya avhandlingar.
I årsmötet kommer vi att få se demo-exempel på ny hemsida i Svenska Läkaresällskapets regi. Vår
verksamhetsenkät ger en samlad framställning av vad klinisk fysiologi gör i landet men kräver ganska
stor manuell insats av alla deltagande kliniker. Resultat kommer att presenteras och ni får ge
synpunkter på enkätens utformning.
ST-utbildningen är ett av föreningens fokusområden. Socialstyrelsen har vid möten i Stockholm
informerat om upphandlingsprocess för de ST-kurser som finansieras centralt. Varje landsting/region
behöver anmäla sig som aspirant på att arrangera ST-kurser, varefter själva upphandlingsprocessen
sker. Nästa möjlighet till anmälan är först om 4 år, så det är viktigt att alla regioner/landsting anmäler
sig nu – påverka din verksamhetschef!
Nästa kardiovaskulära vårmöte, det 20:e i ordningen, går av stapeln i Stockholm, 25-27 april 2018.
Mötesgeneralen Lena Jideus skriver så här: ”Vi behöver Din hjälp med förslag och idéer på symposier.
Det är Ditt och andras bidrag som tillsammans skapar mötets program. Vilka ämnen önskar du ta del
av och vad behöver Du lära Dig mer om? Vad saknades på senaste mötet? Kom gärna med nya idéer
för utformningen av symposierna? Vad är den viktigaste frågeställningen på Din arbetsplats just nu?
Anmäl Ditt förslag till Vårmötets hemsida www.vårmötet.se”.
Utbildningen till specialistsjuksköterska skall utredas av Kenth Nauclér. Hela utbildningen skall ses
över och i direktiven ingår att utreda behovet av specialistsjuksköterska inom radiologi. I nuläget
ingår inte specialistutbildning av BMA, vilket vi som förening söker möjlighet att påverka. Var med
och diskutera detta på höstmötet! Du kan läsa utredningens direktiv på:
http://www.regeringen.se/4a1326/globalassets/regeringen/dokument/utbildningsdepartementet/h
ogre-utbildning/specialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso--och-sjukvardsutbildningarfor-framtidens-halso--och-sjukvard-dir-201786
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