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Svensk Förening för Klinisk Fysiologis ÅRSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har under året haft styrelsemöten via
telefonkonferens 8 ggr och träffats vid ett tvådagarsinternat för start av styrelsearbetet i januari och i
samband med det Kardiovaskulära Vårmötet (SKV) i Stockholm 25 april 2018. I fem ordförandebrev
har styrelsearbetet och aktuella frågor spridits till medlemmarna med e-post och information har
kontinuerligt lagts ut på hemsidan.

Höstmötet SFKF 2017
Höstmötet har utvecklats från att ha varit ”klinikchefsmöte” till att bli föreningens gemensamma
angelägenhet och ett forum för utbildning och för redovisnings av kvalitetsarbeten. Höstmötet
gästade Centrallasarettet i Växjö 12-13 oktober 2017. Vi tackar verksamhetschef Michal Urbanek och
Elisabeth Hresan med medarbetare för ett välkomponerat möte. Vi fick ta del av klinikens utveckling
till att nu vara en självständig enhet inom sjukhuset. Vi diskuterade vårdetik och ergospirometrimetod. Under Thomas Lindow tävlade vi i EKG quiz efter att ha fått lyssna till föreningens
högtidsföreläsning tillägnad Torgny Sjöstrand. I denna beskrev professor Olle Pahlm hur EKGavledningspresentationen enl Cabrera blev svensk standard. Kursmåltiden hölls på Villa Vik som
tidigare bebotts av sångerskan Kristina Nilsson. Mer om det vetenskapliga programmet återfinns i
vetenskapliga nämndens rapport.
Vid SFKFs årsmöte beslutades bl.a. om 2018 års stipendier och om oförändrad medlemsavgift (se
protokoll på hemsidan). Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag och beslut togs att förlägga
nästa årsmöte till Lund, 4-5 okt 2018.

Svenska Hjärtförbundet (SHF) och kardiovaskulära vårmötet (SKV) 2018
I Svenska Hjärtförbundet samverkar de olika specialistföreningarna inom hjärtområdet för att
arrangera det kardiovaskulära vårmötet. Genom samarbetet får det gemensamma mötet en större
tyngd och attraherar både god vetenskap och många utställare. Det ekonomiska resultatet ger SHF
möjligheter att utdela flera stipendier för att i första hand stödja postdoc vistelser vid meriterade
forskningscentra i andra länder. SHFs årsmöte genomfördes 19 mars 2017 på ”Waterfront” i
Stockholm. Årsberättelser lämnades, SHFs stipendier delades ut och rapport lämnades från ekoarbetsgruppen och arbetsgruppen för cardiac imaging (i huvudsak MR, CT och SPECT). Svensk
förening för klinisk fysiologi redovisade initiala erfarenheter av det kanslistöd SHF upphandlat från
Svenska Läkaresällskapet. Det 20:e Kardiovaskulära vårmötet genomfördes sedan i Stockholm 25-27
april 2018 med nya deltagarrekord och fest i Blå Hallen (mera om vårmötet i vetenskapliga nämndens
rapport). 2019 arrangeras kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.

Röntgenveckan 2018
Röntgenveckan arrangerades 18-21 september i Örebro men utan föreningens officiella deltagande
denna gång. Vi avser att förnya vårt engagemang i detta viktiga möte under 2019.
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Equalis
Equalis-samarbetet har fortsatt att utgöra en viktig del av vårt gemensamma kvalitetsarbete. Detta
bygger på frivilligt arbete i flera olika metodgrupper vilka producerar material för individuell och
klinikvis bedömning – tack till alla medverkande!

Utbildning
Förverkligande av utbildningsplanen för klinisk fysiologi har varit en viktig punkt i styrelsens
verksamhet och vi ser nu ett ökande antal uttag av specialistbevis inom klinisk fysiologi. Därmed finns
möjlighet att fylla behoven av medarbetare med modern och bred utbildning inom klinisk fysiologi.
Fortfarande finns dock en betydande geografisk snedfördelning och ansträngningarna för att
ytterligare utöka utbildningen får inte mattas av. Kursbehovet tillgodoses fortfarande i huvudsak
genom LIPUS-granskade lokala initiativ medan kurser med central finansiering har varit svårare att få
till stånd, inte minst pga administrativa begränsningar.
SFKFs aktiviteter i utbildningsnämnden, i de vetenskapliga och fackliga nämnderna och genom
representanten för associerade medlemmar framgår i rapporter nedan. Utbildningsmaterial och
kursverksamhet uppdateras fortlöpande på hemsidan.
SPUR inspektion av ST-utbildningen har ökat starkt inom landet. Inom klinisk fysiologi har 3
verksamheter inspekterats under det gångna året. Avsikten är att alla kliniker som utbildar ST-läkare
skall inspekteras vart 5:e år för att vidmakthålla en god kvalitet i utbildningen.
Fortbildning och karriärvägar för associerade medlemmar
I ljuset av olika specialistsjuksköterskeutbildningar har styrelsen bevakat frågan om skapandet av
karriärvägar för biomedicinska analytiker. I november 2018 förväntas regeringens utredare Kenth
Nauclér framlägga förslag gällande de existerande specialistsjuksköterskeutbildningarna. SFKF har på
olika sätt och i samverkan med Institutet för laboratoriemedicin verkat för att utredarens uppdrag
skulle vidgas till att omfatta även specialistutbildning för biomedicinska analytiker, men
utbildningsdepartementet har inte gått oss till mötes i den frågan. Vi avvaktar nu utredningens
förslag och fortsätter att bevaka frågan. Under tiden pågår ett spontant inrättande av
specialisttjänster för biomedicinska analytiker vid många kliniker i landet, se verksamhetsenkäten.

Verksamhetsenkät
Verksamhetsenkäten till landets kliniskt fysiologiska verksamheter år 2017 redovisades på vårmötet
och ytterligare diskussion är möjlig i samband med höstmötet. Den longitudinella rapporten har
uppdaterats och gäller nu för åren 2009-2017. Rapporterna finns upplagda på SFKFs hemsida
(https://www.sls.se/sfkf/vart-arbete/verksamheter/) tillsammans med tidigare
verksamhetsrapporter från 2013-2016 och utgör en mycket fyllig redogörelse för vad klinisk fysiologi
GÖR och därmed vad klinisk fysiologi ÄR för olika aktörer inom vård, forskning och utbildning.

Hemsida
Hemsidan (www.sls.se/sfkf) har fått en modern layout efter inflyttning hos Svenska Läkaresällskapet.
EU:s datadirektiv GDPR medför att vi på ett genomtänkt sätt värnar om våra medlemmars integritet
även på hemsidan och på internet. Alla medlemmar kan där via ”Min sida” uppdatera sina
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kontaktuppgifter. På hemsidan finns senaste nytt om utbildningar, kontaktvägar och besvarade
remisser mm. Styrelsen har under året besvarat remisser fr.a. från Socialstyrelse, Regeringen,
Svenska Läkarsällskapet och Läkarförbundet. Föreningens sekreterare förmedlar vid förfrågan
remissvaren i deras helhet och efter styrelsebeslut även aktuell kontaktinformation till medlemmar,
verksamhetsföreträdare och utbildningsansvariga.

Avslutningsvis ett stort tack för allt frivilligarbete av engagerade medlemmar i föreningen och tack till
den avgående styrelsen.

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi

Jan Engvall
Ordförande
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