Årsberättelse från Utbildningssekreterare SFKF 2016
Under året då klinisk fysiologi har varit en egen basspecialitet med en
gemensam kunskapsbas med medicinsk radiologi har ett flertal ST-läkare
tagit ut sin specialistkompetens, närmare bestämt 11 stycken. Undertecknad
har varit rådgivande i ett par fall, och bett om återkoppling om det varit
några problem med att få ut sin specialistkompetens, men utifrån tillgänglig
information har ingen haft problem med att få ut sin specialistkompetens i
Klinisk fysiologi, vilket känns mycket positivt.
Under vintern 2015/2016 genomfördes två workshops i Läkarförbundets
regi, för att efterhöra synpunkter från studierektorer inom respektive
specialitet gällande de gemensamma a- och b-målen. Studierektor Madeleine
Lindqvist, Stockholm, deltog vid två tillfällen och undertecknad på en av
dessa workshops och framförde vår specialitets synpunkter på de
gemensamma delmålen. Dessa workhops ledde fram till rekommendationer
från läkarförbundet, kring hur de gemensamma målen ska tolkas för att
underlätta för såväl studierektorer som ST-läkare vid planeringen av
specialistutbildningen och för att underlätta om ST-läkaren vill byta
specialitet, eller bli dubbelspecialist. Rekommendationerna innehåller utöver
reflektioner kring hur målen kan uppfyllas genom klinisk tjänstgöring och
hur kurskraven kan uppfyllas, även förslag på övriga utbildningsaktiviteter
som kan bidra till att målen uppfylls. För klinisk fysiologi måste delmål a1-a6,
samt b1 och b3 uppfyllas. Rekommendationerna återfinns på Svenska
läkarförbundets hemsida under utbildning.
Det studierektorsnätverk som initierades 2015 har haft kontakt under året,
och bland annat har det lett till att en del kurser som erbjudits enbart för STläkare inom ett landsting, har kunnat erbjudas fler läkare i närliggande
landsting, via SFKF´s hemsida.
Socialstyrelsen har under året inventerat behovet av ST-utbildningar och hur
de ska administreras. Utredningen har rekommenderat att SoS ska fortsätta
administrera SK-kurserna, men att det behövs en översyn över hur det sker
och vilka kurser som ska hållas. Anette Rickenlund deltog i ett seminarium
där studierektorer från fler specialiteter var inbjudna. Detta möte, samt ett
redan sedan tidigare identifierat behov av kursinventering för ST-läkare i
Klinisk fysiologi, ledde till en inventering av vilka kurser som anses extra
viktiga under ST-utbildningen i Klinisk fysiologi, var god se förslag under
bifogad bilaga 1.
2016 genomfördes en SK-kurs i lungfunktionsdiagnostik i Uppsala, men
tyvärr har ingen verksamhet åtagit sig uppdraget att anordna SK-kurs i

klinisk fysiologi 2017. Den kurs som efterfrågats av ST-läkare i Klinisk
fysiologi är bland annat ultraljudsdiagnostik av kärl.
Inspektionsverksamheten av ST-utbildning (SPUR) sköt av Lipus AB
(Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården). Under året har
4 nya SPUR-inspektörer utbildats i Klinisk fysiologi, vilket främjar fortsatt
goda förutsättningar för fler kliniker att SPUR-inspekteras. Hösten 2016
kommer SPUR-inspektion att utföras i Gävle och Örebro.
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