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Bästa Kliniska Fysiologer! 

Det kardiovaskulära vårmötet i Malmö 26-29 april blev en succeé med ett högt deltagande även i år. 

Vid det öppna styrelsemötet vilket hölls på onsdagen, överlämnades diplom till föreningens 

resestipendiater och några ärenden diskuterades, bl.a. verksamhetsenkäten, v.g. se protokollet från 

mötet på hemsidan. 

Vi ser nu fram emot föreningens höstmöte i Växjö 12-13 oktober. Planeringen är i full gång, mer om 

detta annonseras på http://www.regionkronoberg.se/sfkf2017. I samband med höstmötet kommer 

vi att ha både posterutställning och fria föredrag. Alla medlemmar uppmanas att dela med sig av 

pågående forskning och förbättringsarbeten. Abstract-förslag skickas till vår vetenskaplige 

sekreterare för bedömning, henrik.engblom@med.lu.se. Deadline för abstract är fredag 14 juli (v.g. 

bifogad abstraktinformation och abstrakt-mall) så vänta inte till efter semestern! 

SFKF kommer också att vara representerat på Röntgenveckan, vilken i år går av stapeln i Linköping 

12-15 september. SFKF och delföreningarna i Svensk förening för medicinsk radiologi har fått 

möjlighet att arrangera egna symposier. SFKF står som värd för symposium om Cardiac Imaging på 

fredag förmiddag, 15 september. Medarrangör är den nystartade ”Cardiac Imaging” gruppen inom 

Svenska Hjärtförbundet. 

Svenska Läkaresällskapet, som är vår moderförening, har ingått avtal med Svenska Hjärtförbundet 

om kansliservice till delföreningarna varför vi just nu förhandlar om vilka tjänster vi kan få tillgång till, 

t.ex. skötsel av föreningens hemsida. 

Föreningens styrka beror på hur många vi är och hur vi förmår att samverka. Därför startar vi en 

medlemskampanj bland våra nyblivna ST-kollegor vilka i samband därmed kostnadsfritt erbjuds 

boken om föreningens tidiga historia, ”Klinisk fysiologi : dåtid, nutid och framtid” vilken kommer att 

distribueras via de olika avdelningarna. 

Detta brev publiceras på hemsidan men skickas också till varje medlem som uppgivit e-postadress. Vi 

har också bifogat årets verksamhetsenkät och en sammanställning kring utbildningen av Fys BMA. 

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi 

Jan Engvall, ordf 
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