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Svensk Förening för Klinisk Fysiologis ÅRSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har under året haft styrelsemöten per
telefonkonferens en gång per månad. Styrelsen har träffats vid ett tvådagarsinternat för
konsolidering i Stockholm i januari och i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet (SKV) i
Göteborg 2016, då också ett öppet medlemsmöte hölls. I fyra ordförandebrev har styrelsearbetet
och aktuella frågor spridits till medlemmarna med e-post och lagts på hemsidan, tillsammans med
övrig nyttig information. Nedan följer sammanfattning av de viktigaste frågor som behandlats,
inklusive rapport från våra olika nämnder.

Höstmötet SFKF 2015
Höstmötet gick av stapeln 1-2 oktober i Örebro. 50-årsjubilar var Klinisk Fysiologi, samtidigt som
staden fyller 750 år, vilket bl.a. firades med slottsmiddag. Mötet samlade drygt 80 deltagare. Under
Peter Rask och medarbetares ledning fick vi ta del av intressant historia, uppbyggnaden av ett nytt
universitet med ännu nyare läkarutbildning och strategisk satsning mot specialist-BMA-utbildning.
Equalis var inbjudna och redogjorde vid mötet för sin verksamhet. Vår högtidsföreläsning tillägnad
Torgny Sjöstrand hölls i engagerande intervjuformat av kardiologiprofessorn från Duke universitet
Galen Wagner, med fokus mot EKG i modern tappning. Mer om det vetenskapliga programmet
återfinns i vetenskapliga nämndens rapport.
Vid SFKFs årsmöte 2015 beslutades bl.a. om nästa års stipendier (varav ett till Kent Emilssons minne),
oförändrad årsavgift, stadgeförändringar och om avgiftsbelagd annonsering av tjänster på hemsidan
(se protokoll på hemsidan). Beslut togs att verksamhetsenkätens preliminära resultat hädanefter
skall presenteras redan på våren vid öppna styrelsemötet under SKV 2016, vilket också genomförts.
Föreningens medlemmar uppmanades att uppdatera bostads- och e-mailadresser till sfkf@mkon.se
eftersom utskick numer bara sker elektroniskt. Vi gladdes åt att målbeskrivningen för vår nygamla
specialitet i princip var färdigställd (se vidare utbildningsnämndens rapport). En ny föryngrad styrelse
valdes enligt valberedningens förslag. Beslutades också om att nästa årsmöte 2016 förläggs 13-14
okt. i Stockholm vid Karolinska Universitetssjukhuset, följt av Växjö året därpå.

Svenska Hjärtförbundet (SHF) och kardiovaskulära vårmötet (SKV) 2016
SHFs höstmöte 22-23/10 följde kort efter vårt eget höstmöte, SHFs årsmöte genomfördes 31 mars
2016 på Svenska läkaresällskapet i Stockholm. Eko-(ordf. Meriam Aneq-Åström) och
angioarbetsgrupper redogjorde för sina utbildningar och strävan efter inrättande av "körkort" och
gemensamma svarsmodeller. Beslutades att alla ingående föreningar, med stöd av SHF i pilot från
årsskifte 2016/2017, erbjuds administrativ hjälp från 50% kanslifunktion på Svenska läkaresällskapet
avseende t.ex. medlemsförteckning och utskick. Medlemsregistret sköts idag sköts via Malmö
kongress, uppdaterat med information från Läkarförbundet via skattmästaren. Efter nyår planerar
SFKF enligt tidigare årsmötesbeslut att medlemsregister skall skötas via Svenska Läkarsällskapet, i
vilket SFKF är en sektion. SFKF undersöker också möjlighet till arkiveringsfunktion och
hemsidekoppling. SFKFs representanter i förbundet och i organisationskommittén för SKV är
1 (3)

Årsberättelse 2015-2016

2016-09-28

vetenskapliga sekreteraren och ordföranden. Poängterades inför framtid att SHFs valberedning
uppmärksammar att enl. stadgar skall styrelsens 3 ledamöter (ordförande, vice ordförande och
skattmästare) komma från 3 olika föreningar. Nästa höstmöte planeras till 27-28/10.
Kardiovaskulära vårmötet (SKV), SHFs viktigaste aktivitet, genomfördes i Göteborg vid Svenska
mässan 27-29 april 2016, under ledning av Martin Stagmo och Helena Rexius (mer om vårmötet i
vetenskapliga nämndens rapport). 2017 förläggs SKV i Malmö, 2018 vid Stockholm Waterfront (20årsjubileum) och 2019 i Göteborg.

Röntgenveckan 2016
Med tema "Värdebaserad Radiologi" genomfördes 2016 års Röntgenvecka 12-16 sept. i Stockholm.
Klinisk fysiologi stod för ett välbesökt multidiciplinärt symposium om vävnadskarakteristik med olika
metoder. Omfattande programpunkter riktades också till andra professioner än läkare, såsom
röntgensköterskor, medicinteknisk personal, undersköterskor och sekreterare och flera
företagssymposier ingick liksom punkter dedikerade för verksamhetschefer, studierektorer och
kurser för ST-läkare etc.

Equalis
Equalis har under året haft fyra arbetsgrupper med klinisk fysiologisk inriktning: 1) ekokardiografi
(ordf. Eva Maret), 2) fysiologisk kärldiagnostik (ordf. Tomas Jogestrand), 3) nuklearmedicin (ordf.
Agnetha Gustafsson, sjukhusfysiker) och 4) arbets- & lungfysiologi (ordf. Hans Hedenström). Förutom
med fallutskick arbetar arbetsgrupperna med framtagande av nationella normalvärdeskriterier,
gradering av funktion osv. Dokument har börjat finnas tillgängliga via Equalis hemsida.

Utbildning
Stort fokus har styrelsen under året ägnat utbildningsfrågor på såväl grund- som avancerad nivå, STläkarnas nya (från 1/5 2015) målbeskrivning och utbildningsplan liksom på fort/vidareutbildning av
såväl läkare som BMA inom klinisk fysiologi. Utifrån kommande läkare, förändring av företagens
möjlighet att vidareutbilda sjukvårdspersonal med ansvar hos sjukvårdshuvudman, ny arbetsmiljölag,
högskoleutbildningarnas krav på forsknings- och utvecklingsarbeten, sjukvårdens ekonomi-, ITsystem och dokumentationskrav etc. är alla faktorer som bidrar till komplexiteten.
Vår nygamla specialitet med rekryteringssvårigheter av ST-läkare senaste åren har fått tillfälle att
beskriva bristsituationen och behov av kursverksamhet för Socialstyrelsen. Endast en kurs per år
finansieras i dagsläget centralt ifrån för vår specialitet, många fler är LIPUS-granskade betalkurser.
Styrelsen har sammanställt behov och approcerat SoS för hjälp med ökat antal kurser.
SFKFs aktiviteter i utbildningsnämnd och fackliga nämnd under året framgår i bifogade rapporter.
Utbildningsmaterial och kursverksamhet uppdateras fortlöpande på hemsidan.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd från 1/5 2015 står att kvalitet i ST-utbildningen ska
granskas av extern aktör och att det bör ske vart femte år. Detta kan ske via SPUR-inspektioner. På
hemsidan finns nu information om SPUR-utbildade granskare och information hur man gör om man
vill ha hjälp med detta. Sedan 2010 har 5 kliniker inspekterats, ytterligare 2 inspektioner sker nu
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under HT 2016 och det finns 10 aktiva SPUR-inspektörer samt 2 till under utbildning.
Kvalitetshöjande i sig!
Fortbildning Associerade medlemmar
Styrelsens BMA-representant för associerade medlemmar har under året initierat ett nationellt
nätverk. Den 27-28 sept. genomfördes i Örebro inom Ledarforum ett möte om "Vem gör vad på
framtidens laboratorium". Inom Diagnostikforum fanns block för Klinisk fysiologi och workshop om
ny teknik där SFKFs styrelse var representerad. Man diskuterade bl.a. master- och specialist-BMA
utbildningar. Aktuella uppgifter om högskolor/universitet med BMA-utbildning finns på hemsidan.

Verksamhetsenkät
Enkätsvaren från landets kliniskt fysiologiska verksamheter år 2015 presenterades redan vid SKV
2016. Alla deltagande kliniker har tacksamt lämnat efterfrågad information inklusive information från
specifik höstvecka. Enkätsvar och jämförelser med tidigare år finns allmänt tillgänglig på hemsidan
och tas fram genom samarbete mellan tekniska nämnden och företaget Aperio AB. Tekniska
nämnden efterfrågar nu förslag till förändringar innan årsmötet 2016. Nytt efter 2014 var att
väntetider skulle analyseras nationellt från Sveriges kommuner och landsting och utgick därför (vg se
årsrapport från tekniska nämnden).

Hemsida
Hemsidan (www.sfkf.se) med ny plattform via företaget ElefantWebb sedan 2014 har fortsatt
genomarbetats och tillförts ny information. Förutom nya chatforum finns nu information om
utbildningar, kontaktvägar och besvarade remisser mm. Styrelsen har under året besvarat remisser
fr.a. från Socialstyrelse, regering, Svenska Läkarsällskapet och Läkarförbundet inom bred horisont:
t.ex inom e-hälsa, AT-tjänstgöring, ST, yrkeskvalifikationer, sjukvårdspolitiska program, strategi 2020
och framhållit betydelse av klinisk fysiologi och samverkan. Besvarade remisser finns samlade på
hemsidan och föreningens sekreterare förmedlar vid förfrågan hela remissvaren. Efter styrelsebeslut
förmedlar sekreterare på förfrågan även aktuell kontaktinformation till medlemmar,
verksamhetsföreträdare och utbildningsansvariga.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i SFKF för förtroendet som det inneburit att sedan 2014
vara ordförande i Svensk förening för klinisk fysiologi. Jag lämnar nu stafettpinnen vidare. Varmt tack
också till styrelsen för det gångna året. Det har varit spännande, utmanande och roligt, inte minst
med ökande engagemang från nya yngre medarbetare! Jag spår Klinisk fysiologi en lysande framtid!

Birgitta Janerot
Ordförande SFKF 2014-2016
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