Årsberättelse från sekreteraren i Tekniska nämnden
i Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF)
verksamhetsåret 2015-2016
I likhet med föregående år har Tekniska nämndens arbete under verksamhetsåret 2015-2016
väsentligen handlat om föreningens verksamhetsenkät.
Inför utskicket av enkäten för 2015 års verksamhet uppdaterades och förtydligades några frågor
samt en översyn av kontaktpersonerna på de medverkande klinikerna gjordes. En avslutande
fråga för övriga kommentarer adderades för att underlätta för medverkande kliniker att ge
synpunkter och kommentarer på enkäten i sin helhet och processen runt omkring.
Diskussion kring förändringar och förtydligande av ett antal enkätfrågor har skett vid
styrelsemöten. Vi fick en del motstridiga önskemål fr.a. om ekokardiografier utförda höstveckan,
som inte hann utredas innan utskick. Då området ändå behöver genomarbetas bl.a. efter att
Equalis lagt utlovade rekommendationer, så beslutade styrelsen att för kontinuitetens skull
avvakta tills vi hunnit diskutera förslag till förändring vid nästkommande årsmöte under
höstmötet.
Årets två största nyheter avseende verksamhetsstatistiken var dels att vi fick sammanställt
huvudrapporten tidigare än föregående år, dels att vi gjorde en longitudinell tilläggsrapport.
Tack vare gott arbete från medverkande kliniker och effektivt arbete av vår sammarbetspartner
Apiro AB, lyckades vi skicka ut 2015 års verksamhetsrapport till de medverkande klinikerna i
slutet av maj samt presentera valda delar på Vårmötet i Göteborg.
I den nya longitudinella rapporten finns sammanställning av rapporterad verksamhetsstatistik
från 2009 till och med 2015 avseende ett urval av undersökningar som utförs på ett flertal
kliniker. Grafer och diagram ger möjlighet att se förändringar över tid och eventuella trender
under de senaste sju åren vilket sannolikt kan vara av intresse vid verksamhetsplanering. Dock
bör man ta i beaktande att statistiken vi har avser rapporterade undersökningar utförda inom
Klinisk Fysiologi, vilket gör att det kan uppstå hopp i antalet utförda undersökningar om en
undersökning flyttar mellan t ex Röntgen och Klinisk Fysiologi. Vänligen meddela om ni finner
att det kommit in fel i verksamhetsstatistiken, då den longitudinella sammanställningen bygger
på svar från tidigare års verksamhetsenkäter. Rapporterna finns upplagda på SFKFs hemsida
(http://www.sfkf.se/verksamhetsenkaeter) tillsammans med 2013 och 2014
verksamhetsrapporter.
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