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Facklig sekreterare

Har under året deltagit i läkarförbundets två representantskapsmöten för
specialistföreningarna samt i en nätverkskonferens för fortbildning arrangerat av Dagens
Medicin i samarbete med SLF och LIF. Suppleanten Sven-Olof Granstam har deltagit i SLF
fullmäktige som föreningens observatör.
Läkarnas fortbildning har fortsatt vara en högt prioriterad fråga för läkarförbundet där arbetet
med att ta fram ett färdigt koncept för fortbildningsdialoger fortgår. Under hösten 2014 har
modellen testats inom fem olika specialiteter. Under våren 2015 har ytterligare
utvecklingsarbete att skett och planen har varit att till hösten 2015 överföra konceptet till
LIPUS för en lansering, någon mer information om detta finns dock inte i skrivande stund.
Under 2014 har Läkarförbundet även utarbetat en fortbildningsranking med SYLF:s ATranking som förebild. Syftet är att möjliggöra jämförelser mellan specialiteter och sjukhus
med avseende på läkarnas fortbildning. Rankingen genomförs som en enkät och skickades
under hösten 2014 till specialister inom sex stora basspecialiteter. Resultaten har ännu ej
presenterats.
Svenska läkarsällskapet har ett visst samarbete med SLF kring fortbildning där SLS har
kommit ut med ett policydokumentet där alla sektioner fått uppgift att ta fram en
utbildningsbok/plan för specialister. SLS vill även skapa en organisation för granskning av
varje läkares individuella fortbildningsportfolio.
Övriga frågor av intresse på specialistföreningarnas representantskapsmöten har bl.a varit den
pågående utredningen om högspecialicerad vård, SPUR-inspektioner samt nationella
kvalitetsregister. Till ny ordförande för representantskapet från och med halvårsskiftet 2015
valdes Karin Rudling.
På fullmäktige diskuterades bl.a mediadrev och hur man kan tackla dessa, inget stöd för
förkortad ST för docenter, för stor administration och It-stress, satsning för psykosocial
arbetsmiljö, tillgång till egen arbetsplats, fortbildningen i framtiden där resurser saknas,
behov av ökat antal AT-platser.
På fullmäktige hade även sjukvårdsminister Gabriel Wikström en bra presentation där han
slog ett slag för fortbildning och behovet av kompetensförsörjning.
Trots detta ser det nya yrkeskvalifikationsdirektivet från EU med bl a krav på nationella
åtgärder för att främja fortbildning tyvärr inte ut att resultera i någon ytterligare och mer
detaljerad reglering av fortbildningskrav än de befintliga formuleringarna i Hälso-och
sjukvårdslagen. Utbildningsdepartementets utredning föreslog (bl.a enl Läkarförbundets
remissvar) att Socialstyrelsen skulle bemyndigas att meddela föreskrifter för fortbildning. I
lagrådsremissen 20150820 om genomförandet av det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet går regeringen dock på Socialstyrelsens linje med bedömningen

att det inte är nödvändigt med ytterligare och mer detaljerad reglering av krav på fortbildning.
Regeringen gör därmed bedömningen att berörd hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har
möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska kunna hålla sig à jour med
utvecklingen inom sitt yrke. Några ytterligare åtgärder i syfte att uppmuntra fortbildning är
enligt regeringen därför inte nödvändiga för att kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet ska
anses uppfyllda.
I och med detta och även med tanke på de nya reglerna kring samverkan med
läkemedelsindustrin är fortbildningen fortsatt beroende av arbetsgivarnas resurser och vilja.
Därför är det viktigt att föreningen och klinikerna fortsätter att vara aktiva och kreativa i
frågan.
Paula Lipponen Anderson
Facklig sekreterare

Årsberättelse från
Klinisk Fysiologi (SFKF) verksamhetsåret 2014-2015

för

Tekniska nämndens arbete under verksamhetsåret 2014-2015 har i likhet med
tidigare år i huvudsak rört arbetet med förenings verksamhetsenkät.
Enkätens frågor uppdaterades inför utskick av 2014 års verksamhet. Väntetider
ströks eftersom detta numera följs av SKL. En del förtydliganden infördes, STfrågor uppdaterades i enlighet med förändringar i utbildningssystemet och antalet
undersökningar följs för fler varianter av PET-markörer.
Under hösten 2014 har en dialog med NYSAM förts då NYSAMs verksamhet har
snarlikt syfte som vårt eget interna arbete med verksamhetsenkäter. SFKF har
även tidigare i samband med uppstart av verksamhetsenkäterna haft dialoger med
organisationen. NYSAM är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och
omsorg som ägs av Helseplan Consulting Group AB. Det har varit verksamt i 20
år, har 20-30 arbetsgrupper och samlar nyckeltal för jämförelse och uppföljning.
På Styrelseinternatet i januari 2015 presenterade undertecknad information om

NYSAM och visade på skillnader och likheter mellan vår egen
verksamhetsrapport och några av NYSAMs rapporter från olika arbetsgrupper.
Syftena med NYSAMs verksamhet, i likhet med vår verksamhetsenkät, inkluderar
bland annat möjligheter för deltagare att få en ökad kunskap om den egna och
andras verksamheter och mätbara utgångslägen för förbättringsarbete. Genom att
jämföra verksamheterna kan nya idéer kring arbetssätt och metoder stimuleras,
och b
kan också fås.
Några aspekter som NYSAM-rapporter men inte SFKFs rapport innehåller är
årliga jämförelser av undersökningar (5 år tillbaka), poängsystem för åtgärder,
personalkostnader, undersökningar per invånare, kamera och kärnpersonal, samt
läns- och klinikjämförelser. En del av dessa aspekter kan vara intressant även för
klinisk fysiologi. Andra kan vara svåra att genomföra med tanke på hur heterogen
verksamheten är mellan olika kliniker i landet, att en del andra enheter utför
kliniska fysiologiska undersökningar och att upptagningsområden för olika
kliniker i vissa delar av landet överlappar eller är svårdefinierade. Att inkludera
grafer för antalet undersökningar över de senaste 5 åren skulle kunna införas i
kommande rapporter och förslag kommer att tas upp på årsmötet i Örebro 1-2
oktober 2015.
Landskrona 2015-09-12
Magnus Hansson
Sekreterare i tekniska nämnden, SFKF

Årsberättelse från Utbildningssekreterare SFKF 2015

Socialstyrelsens arbete med reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring, inklusive målbeskrivningar, är klar och började träda i
kraft 2015-05-01. I de nya föreskrifterna (SOSFS 2015:8) är klinisk fysiologi en
egen basspecialitet och har en gemensam kunskapsbas med medicinsk radiologi
som tillsammans med neuroradiologi utgör de bild- och funktionsmedicinska
specialiteterna. Ett förslag på reviderad utbildningsbok presenterades på
föreningens vårmöte och godkändes och finns nu att läsa på föreningens hemsida.

Under hösten 2015 fortsätter arbetet med målbeskrivningen, såväl de
gemensamma a- och b-målen, som de specialitetsspecifika c-målen. Seminarier
anordnas av läkarföreningen i september 2015 och ett möte med
Radiologföreningen ordnas på eget initiativ den 22 september för planering av de
gemensamma målen c1 – c4 inom bild- och funktionsmedicin.
Ett studierektorsnätverk har initierats för att följa upp målbeskrivningen och
eventuella problem kring uttagandet av specialistkompetens, samt för diskussion
av utformning av kurser och utbildning för att bäst tillgodose målen i den nya
målbeskrivningen. En viss revision av litteraturlista har utförts i detta forum, men
ett fortsatt arbete med inriktning på aktuella ämnesområden behövs.
Socialstyrelsen har tagit över ansvaret för ST-utbildningar. 2015 anordnades en
SK-kurs i Mät- och datateknik i Linköping. Till 2016 planeras en SK-kurs i
lungfunktionsdiagnostik i Uppsala.
Inspektionsverksamheten av ST-utbildning (SPUR) sköt av Lipus AB (Läkarnas
institut för professionell utveckling i sjukvården). Under det senaste året har två
SPUR-inspektioner genomförts på klinisk fysiologisk avdelning.
Eskilstuna 2015-08-18

Anna Ormegard
Utbildningssekreterare SFKF

Årsrapport från vetenskaplig sekreterare
Höstmötet i Linköping 2-3 Oktober 2014
Föreningens vetenskapliga program hölls för andra gången på föreningens höstmöte. Liksom
föregående år inkom över 30 st abstracts. Programmet inleddes med Torgny Sjöstrandföreläsningen och vi hade äran att lyssna till professor Liv Hatle från Norge. Liv höll ett
mycket fascinerande föredrag om Echo-Dopplerns historia 1954-2014.
Efter högtidsföreläsningen bjöd det vetenskapliga programmet på fem fria föredrag. De flesta
lärosätena i landet var representerade och arbetena uppvisade både god vetenskaplig bredd
och kvalitet och innehöll bl a metoderna ultraljud hjärta, MR hjärta och kärl,
myokardskintigrafi samt spirometri. Efterföljande posterutställning var välbesökt.

Andrei Malinovsch från Uppsala erhöll pris (3000kr) för bästa muntliga presentation och Leila
Kanni från Göteborg samt Mariana Bustamente från Linköping belönades med pris (2000kr)
för bästa posterpresentationer. Sju utställare deltog vid mötet.
XVII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2015
Kardiovaskulära Vårmötet gick av stapeln 22-24 April i Örebro. Ordförande i
organisationskommittén var Sten Walther från Linköping. Werkö föreläsare var Åke
Hjalmarsson från Göteborg, som höll ett mycket intressant föredrag om sin banbrytande
forskning om betablockad vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt.
Som vanligt uppvisade det vetenskapliga programmet en fantastisk bredd med symposier om
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arbetsgrupp med kliniska fysiologer tog inför Vårmötet gemensamt fram några
symposieförslag som skickades in och många av dessa förslag accpeterades sedemera.
Klinisk fysiologi visade stark vetenskaplig närvaro vid Vårmötet även detta år med flera
abstractpresentationer, moderatorer och föredragshållare vid symposierna.
Ett av de tre stipendierna från Svenska hjärförbundet tilldelades Meriam Åström, klinisk
fysiolog från Linköping.
På föreningsmötet uppmärksammades följande medlemmar som tilldelats föreningens
resestipendier för 2015:
ST-läkare Helena Wallin, Stockholm
Doktorand Per Arvidsson, Lund
Doktorand Alexandru Fredriksson, Linköping
Doktorand David Nordlund, Lund
Höstmötet 2015 kommer att hållas i Örebro. Professor Galen Wagner från Duke University i
USA kommer att hålla Torgny Sjöstrand-föreläsningen och det har inkommit 15 st abstracts
till det vetenskapliga programmet. En nyhet är att föreningens resestipendier kommer att
utlysas under höstmötet.
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Medlemsavgifter

+ 46 279,00
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Nord. sällskapet

0,00

Bokutgivning (1)

+ 5 177,31

+ 5 177,31

Bokutgivning (2)

+ 1 400,00

+ 1 400,00

Skatt
Ränta

- 2 068,00

- 2 068,00

+ 764,16

+ 764,16

Övrigt/adm

- 18 941,50

- 18 941,50

___________________________________________________________________________
Omsätttning 274 729,41
Resultat

Saldo på konton:

- 12 408,94

2014-12-31

408 111,78

2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31

420 520,72
364 332,41
311 799,31
366 741,18
342 082,06
379 837,09

KOMMENTARER
Medlemsavgifter: År 2014 fanns i föreningen 177 yrkesverksamma läkare (årsavgift 250 kr;
2013: 185, 2012: 176), c:a 70 pensionerade läkare (avgiftsbefriade) och 62 betalande
associerade medlemmar (årsavgift 60 kr; 2013: 52, 2012: 73).

SFKF: s enkät: Enkät från 2014 om verksamheten hösten 2013 utgick till alla Fysiologiska
kliniker. Enkätkostnaden balanseras av en kostnad om 3 800 kr som deltagande kliniker
bidrog med.
Mötes-/reseräkningar: Utgifter i samband med internat, styrelsemöten och enstaka andra
möten. Vi har haft i internat i både januari 2014 och januari 2015. Det senare internatet skulle
till stor del förskottsbetalas, och detta ingår därför även i årets ekonomiska utfall.
Höstmötet: Under 2014 hade vi, relaterat till utställningsplats vid höstmötet, inkomst från sju
företag om vardera 10 000 kr. I denna post ingår även ett överskott från höstmötet 2013.
SFKF har finansierat fyra resestipendier om 10.000 kr vardera. Som vanligt delade vi även ut
några mindre stipendier, numer (sedan 2013) vid just höstmötet (istället för RIX-stämman).
Hemsidan: Förutom en mindre abonnemangsavgift ingår i denna post en uppgradering av
hemsidan med Joomla.
Nordiska sällskapet: Årsavgiften har ej betalats sedan år 2008, då vi enligt Nordiska
Sällskapet har betalat för mycket tidigare år.
Bokutgivning 1: Studentlitteratur har hand om försäljning av tidigare utgivna böcker och
föreningen erhåller royalty årligen. Avräkning gällande bokförsäljning utbetalades på totalt
5 177 kr (efter att 293 kr i moms dragits).
Bokutgivning 2: U
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100 kr.
Skatt: Den slutliga skatten för 2014 års taxering blev 2 068 kr.
Ränta: Föreningen har ett sparkonto och ett Plusgirokonto. På sparkontot bokfördes år 2014
en ränta på 764 kr och på Plusgirokontot en ränta på 0 kr.
Övr/adm: Under denna punkt ligger diverse administrativa kostnader inklusive årskostnad
för Plusgiro (953 kr). De större posterna är deklarations- och bokslutskonsultation (9 375 kr),
medlemsutskick (5 591 kr) samt deltagande i Läkarförbundets s.k. repskap (3 000 kr).

Lidingö 2015-08-30

Jan Svedenhag
Kassör i SFKF

