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Svensk Förening
för
Klinisk Fysiologi

Bästa Kliniska Fysiologer!
Insnöad men i ljusnande tider kommer här lite information från föreningsarbetet och
styrelsen. Vi hade ett konsoliderande, intensivt och för mig som ny ordförande
lärorikt styrelseinternat på Riksidrottsförbundets Bosön i början på året. Perfekt
ordnat av nydisputerade föreningssekreterare Johan Petrini. Inspirerade av en
rundvandring med skattmästare Jan Svedenhags tidigare doktorand,
träningsfysiologen Lennart Gullstrand, kände vi alla att klinisk fysiologi behövs i de
flesta sammanhang!
Nya specialistutbildningen blir spännande. Socialstyrelsen har just beslutat om de
nya föreskrifterna för ST. Från 1:a maj 2015 blir det möjligt att söka specialistbevis
enligt nya specialitetsstrukturen, dvs med klinisk fysiologi som basspecialitet. Med
vår utbildningssekreterare Anna Ormegard i spetsen lägger vi den sista handen på
utbildningsboken som inom kort presenteras på hemsidan och tas upp i samband
med medlemsmötet torsdag efter lunch på Kardiovaskulära vårmötet i Örebro i april.
Tack alla för konstruktiva förslag och inlägg!
Glöm inte att anmäla Er till utbildningsdagar i transthoracal ekokardiografi (TTE)
dagarna innan vårmötet. Kursen är sponsrad av svenska hjärtförbundet (SHF) och
kostar bara 700 kr - bara ett av många nyheter som kommer att hända på vårmötet.
Kursen har sitt ursprung i SHFs arbetsgrupp för ekokardiografi inom arbetet med ev.
nationell certifiering. Verksamhetscheferna inom klinisk fysiologi har fått en enkät
att besvara om vad man tänker om förslaget till svenskt körkort/certifiering av TTE
via SHF. Tillsammans med tidigare framkomna synpunkter kommer detta att ligga
till grund för ett remissvar till SHF och dess ekokardiografigrupp inför SHF årsmöte
24 mars då undertecknad och vetenskaplig sekreterare deltar. Ny representant för
SFKF i ekogruppen är vår vice ordf. Jan Engvall. Valberedningarna för såväl
ekoarbetsgruppen som till SHFs styrelse kommer att lägga ut sina nomineringar i
god tid innan årsmötet. Vår Marcus Carlsson kommer att avtackas som ordförande
och 2 nya ordföranden och flera centrala poster ska tillsättas så kom gärna med
förslag till undertecknad som sitter i båda valberedningarna.
Bland våra associerade medlemmar Biomedicinska analytiker pågår diskussioner om
kompetensökning och karriärvägar. För att kunna ta med specialkompetens mellan
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arbetsplatser är en formell/officiell utbildning önskvärd. Magisterutbildning behövs
också för forskarutbildningsbehörighet. Styrelsens ledamot för associerade
medlemmar Lena Kristensson har kontaktat arbetsgruppen för specialist-BMA inom
IBL och erbjudit SFKFs stöd och tjänster inte minst som bollplank.
I såväl svenska läkarförbundet som svenska läkaresällskapet är vi väl representerade
av Carl-Johan Carlhäll, Paula Lipponen och Sven-Olof Granstam som med sina
suppleanter deltagit i flera representantskapsmöten och ST/fortbildningsmöten. Bl.a.
har EU-kommissionen krävt en rapport senast 2016 om specialistläkares
fortbildning, vilket blir särskilt viktigt för Sverige som är avvikande inom EU då vi
inte har detta reglerat och vi får inte från nyår 14/15 ha företag som bekostar
fortbildning. En utredning från regeringskansliet föreslår att Socialstyrelsen utfärdar
en föreskrift men vi vet inte ännu hur detta blir. SFKF framför att formalisering av
fortbildning för specialistläkare är viktig, att olika initiativ som pågår borde slås ihop
och att fortbildningsfrågan skall inkluderas i de personalenkäter som finns på de
flesta arbetsplatser. Aktuellt om SPUR-inspektioner kommer inom kort på hemsidan
från föreningens SPUR-samordnare Eva Persson.
Sekreteraren i tekniska nämnden Magnus Hansson har just skickat ut årets
verksamhetsenkät och har lite trögt med att få in svaren. Han kommer att presentera
resultatet och ett förslag på longitudinell uppföljning och vad det skulle kosta vid
höstmötet i Örebro. Meningen är att rapporten på sikt mer skall likna andra
verksamheters rapporter som t.ex. NYSAMs där många Bild- och
funktionsverksamheter ingår.
Vetenskaplige sekreteraren Carl-Johan Carlhäll meddelar att resestipendiaterna nu är
utsedda och mer info finns på hemsidan. Vi kommer hädanefter att be stipendiaterna
att kort presentera sina resor på höstmötet. Vår skattmästare Jan Svedenhag berättar
också att vi utifrån LIFs och SKLs nya regler för ekonomiskt stöd från utställare bör
knyta t.ex. höstmötet tajtare till föreningen och söker personer med denna erfarenhet.
De nya referensvärdena för arbetsprov som Lennart Jorfeldt, Olle Palm och Lars
Brudin tagit fram att presenteras på hemsidan. Lite oklart om nationellt konsensus
angående benämning av gradering varför styrelsen bett om Equalis utlåtande innan
detta beslutas.
Vårmötet närmar sig, så vi ses snart igen på medlemsmötet. Dessförinnan kommer vi
att ha ytterligare ett styrelsemöte via telefon 16/3 och ett i anslutning till vårmötet.
Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du
någon angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till
birgitta.janerot@ki.se.

Börjar det ljusna?
Birgitta Janerot, Ordförande
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