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Styrelsemöten under året 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte 2020-10-08 haft 9 digitala styrelsemöten via zoom. 

Dessutom hade vi ett digitalt styrelseinternat 21-01-21 för att planera arbetet under året. 

 

Årsmöte 2020 

Årsmötet 2020 fick hållas digitalt då höstmötet tyvärr fick ställas in på grund av pågående Covid-19 

pandemi. Vid årsmötet redovisades styrelsens arbete under året och föreningens ekonomi. Årsmötet 

beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. De föreslagna justeringarna av stadgarna inför inträdet som 

medlemsförening i Svenska läkarsällskapet godkändes av årsmötet samt att föreningen under en 

övergångsperiod om max två år finansierar de enskilda medlemmarnas avgift kopplad till SLS. I 

samband med årsmötet godkändes även de föreslagna rekommendationerna till bedömningskriterier 

avseende långtids-EKG. Anna Ormegard avtackades för sin tid som ordförande för föreningen och 

Paula Lipponen samt Jan Engvall lämnade styrelsen efter flera års uppskattat arbete. Andrei 

Malinovschi och Karin Pejic valdes in som nya styrelsemedlemmar. I övrigt kan årsmötets protokoll 

läsas på hemsidan 

 

Styrelsens arbete under året i korthet: 

Även detta år har arbetet präglats av Covid-19 pandemin. Det kardiovaskulära vårmötet som blev 

inställt under 2020 har under 2021 kunnat hållas digitalt som ett antal mötestillfällen fördelade 



under året – ”Kardiovaskulära vårmötet året runt”. Även SLS årsmöte, vid vilket SFKF nu har två 

representanter, hölls digitalt.  

Inom SFKF har vi behövt anpassa vårt arbete och kontakten med medlemmarna till den rådande 

situationen. SFKF play har anordnats av föreningen som ett återkommande utbildningstillfälle för 

landets fysiologiintresserade och vi vill skicka ett stort tack till alla som bidragit. Det nystartade 

instagramkontot med snart 1000 följare har fyllts med trevliga och inspirerande besök på landets 

klinfysavdelningar varvat med information från föreningen, och under sommaren fallgenomgångar.  

I den enkät som föreningen skickade ut till landets studierektorer ser vi att utbildning och 

kurstillfällen har varit lidande av pandemin, även om det med tiden dykt upp många bra digitala 

alternativ. Förändringen av AT/BT och den justering av ST som därigenom uppstår är något som 

föreningen fortsatt engagerar sig i liksom karriärvägar för BMA och bildandet av ett nationellt 

nätverk för specialist BMA. Den nationella sammanställningen av SFKFs verksamhetsenkät för 2020 

och den longitudinella uppföljningen hittar ni på hemsidan. Med hjälp från experter runt om i landet 

har föreningen besvarat remisser bl a avseende vårdförlopp för hjärtsvikt ”personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp: hjätsvikt” och ”Kloka kliniska val”.  

I maj lämnade Thomas Lindow sitt uppdrag som sekreterare för en efterlängtad post doc och Jonas 

Selmeryd steg i samråd med valberedningen in som tf sekreterare i styrelsen. Vi vill rikta ett stort 

tack till Thomas!  

Styrelsen hade länge förhoppning om att höstmötet 2021 skulle kunna hållas, åtminstone delvis, som 

ett fysiskt möte. Reserestriktioner och osäkerhet kring pandemins utveckling under hösten medförde 

dock att vi tillsammans med Uppsala som i år arrangerar mötet har fått planera om för att i stället 

hålla mötet digitalt. 

För ytterligare information om föreningens arbete och rapporter från respektive nämndsekreterare 

besök vår hemsida. 
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