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Styrelsen har sedan föregående årsmöte 2018-10-04 haft nio styrelsemöten via telefonkonferens 

och ett öppet styrelsemöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg. I januari 2019 

hade vi det årliga styrelseinternatet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, vilket gav oss 

möjlighet att planera och starta det kommande årets arbete med bland annat revidering av 

utbildningsboken för ST-läkare. Under året har också styrelsens arbete kommunicerats via fem 

ordförandebrev samt via hemsidan, som nu är organiserad under Svenska läkaresällskapet. 

 

Höstmötet: 

Höstmötet 2018 ägde rum i Lund och var mycket välbesökt och välorganiserat. Torgny 

Sjöstrand-föreläsare var Juhani Knuuti från Turku PET center, som höll en fantastiskt lärorik 

och intressant föreläsning. Vi fick även ta del av ny teknik och nya möjligheter om PET av Elin 

Träghårdh på torsdagen samt ett mycket underhållande Quiz i det nya ämnet Estebokologi, 

arrangerat av Thomas Å Lindow. På fredagen höll Anette Rickenlund i rapportering från 

kvalitetsarbeten och Equalisgrupper, med matnyttig information för alla och 2018 års höstmöte 

avslutades med den viktiga frågan om Specialist-BMA, hur går vi vidare? som hölls i av Kerstin 

Nisula. Vi fick även ta del av posterpresentationer och presentationer från nydisputerades 

avhandlingar under dagarna.  

Efter detta digra program fick vi umgås under lättsamma former på Medicon Village där vi fick 

en god middag och rolig underhållning, samt hade möjlighet att tacka av avgående ordförande 

Jan Engvall, samt Ulrika Bitzén avgående sekreterare i tekniska nämnden och Inger Ekman 

associerad medlem. Jan Engvall har fortsatt att vara ledamot i styrelsen även 2019 såsom är 

brukligt för att bibehålla god kontinuitet i styrelsens arbete. 

 

Årsmötet: 

I samband med årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet, årsavgiften beslutades vara 

oförändrad och kommande årsbudget godkändes. Resestipendium delades ut till Daniel Salehi. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att diskutera brutet räkenskapsår, samt en diskussion om 

framtida upplägg av föreningens stipendier hölls. Beslut togs om att utlysa cirka 4 resestipendier 

à 10 000 kr till 2019 och att det ska vara möjligt att söka stipendier under hela verksamhetsåret. 

Ny styrelse valdes, med undertecknad som ny ordförande, för övrigt var god se 

årsmötesprotokoll på hemsidan. 

 

 

 



Öppet styrelsemöte: 

Vid det öppna styrelsemötet i Göteborg utsågs Henrik Engblom till mötesordförande och bland 

annat presenterades ett urval av data från 2018 års verksamhetsenkät. Glädjande siffror var 

bland annat en ökning av antalet ST-läkare från 85 st 2017 till 108 st 2018. Man konstaterade 

också en ökad efterfrågan på TEE med 50% och även en ökning av antalet MR hjärta samt 

stress-eko-undersökningar. Henrik Engblom presenterade även SLS förslag för en ny 

medlemsorganisation, där huvudalternativet är att dagens sektioner övergår till att bli 

medlemsföreningar med inflytande i SLS i relation till antalet läkarmedlemmar.  

Anna Carlén beskrev arbetet som styrelsen hittills gjort gällande uppdatering av 

utbildningsboken för ST-läkare.  Förslaget har sedan skickats på remiss och det slutgiltiga 

förslaget har skickats ut till höstmötet för beslut. I samband med vårmötet tilldelades också fyra 

resestipendier till Kristoffer Hedman, Parisa Torabi, Ann-Helen Arvidsson och Charlotte 

Åkesson. 

Som avslutande punkt diskuterades NPO medicinsk diagnostik och den enkät som SFKF fått 

gällande ”Inventering av nuvarande och sannolika framtida kunskapsluckor resp undermålig 

implementering av medicinsk diagnostik på nationell nivå”. Enkäten har under året besvarats, 

med hjälp av Marcus Carlsson, och diskussionen fortsätter under höstmötet, då Carl Backman 

från NPO Medicins diagnostik har en viktig programpunkt. 

 

 

Styrelsearbete under året: 

Var god se respektive årsberättelse för styrelsens ansvariga nämnder. 

 

Henrik Enblom har bevakat och varit delaktig i arbetet kring nytt medlemskap i SLS, frågan 

presenteras separat under årsmötet, då även ändringar i föreningens stadgar till följd av 

förändringarna ska diskuteras och beslutas.  

 

Frågan om brutet räkenskapsår diskuterades vid styrelseinternatet i januari. Styrelsen beslutade 

om oförändrat räkenskapsår för att underlätta jämförelser med tidigare år. Vid kommande 

årsmöte läggs istället större fokus på aktuellt ekonomiskt lägesstatus (oktober 2019) och 

kommande verksamhetsår med presentation av en preliminär budget för 2020 och förslag till 

medlemsavgift för 2020. 

 

 

Svenska hjärtförbundet: 

Henrik Engblom valdes glädjande till ny ordförande i Svenska hjärtförbundet i samband med 

Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg. Jonas Jögi har valts att representera SFKF i SHF i stället 

för Henrik. Anna Carlén har utsetts att representera SFKF i KVVM organisationskommitté där 

också Henriks plats behövde ersättas. 

 

 

 

 

 



Equalis: 

Representanter från Equalis (Håkan Lund och Jim Andersson) har deltagit vid en 

telefonkonferens för att diskutera samarbetet mellan Equalis expertgrupper och SFKF vid 

framtagandet av nationella riktlinjer. En intention är att framtagandet av riktlinjer ska gå smidigt 

utan onödig fördröjning, samt att förankring med SFKF kan ske bland annat i samband med 

höstmötet. Initiering av riktlinjer kan ske både inom föreningen och inom Equalis 

expertgrupper, med nära dialog för att förhindra dubbelarbete och för att få en god och bred 

förankring. Kvalitetsansvarig i styrelsen har här en viktig roll i samarbetet mot Equalis. 

 

 

 

Remisser: 

Styrelsen har också under året besvarat remiss från SLS angående bastjänstgöring för läkare, 

svar finns på hemsidan.  

 

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi 

 

 

Anna Ormegard Ordförande 


