
 

 

Årsberättelse från Vetenskaplig sekreterare SFKF verksamhetsåret 2020/2021 

Vi lägger ännu ett verksamhetsår präglat av covid-19-pandemin bakom oss. Ingen har 
undgåtts och alla har på ett eller annat sätt behövt anpassa sig till rådande omständigheter. 
Sjukvården, hjärtsjukvården inkluderad, har på rekordtid tvingats till extraordinära 
omställningar för att möta behovet av covid-19-relaterad sjukvård. Det är inte bara vården 
som tvingats ställa om utan samhället i stort; hur vi möts, kommunicerar och socialiserar. 
Skype, Zoom och Teams var innan pandemin vaga begrepp och sällan förekommande men 
har blivit en naturlig del av vardagen. Digitala möten, digitala konferenser, digitala 
disputationer och digitala relationer har gått från främmande företeelser till en del av livet. 

Med anledning av pandemin blev vi tvungna att ställa in SFKFs höstmöte som planerats äga 
rum i Uppsala på temat Lungfunktion. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till den lokala 
organisationskommittén i Uppsala för ert fina jobb med förberedelser för mötet som tyvärr 
inte blev av. Mötet kommer istället att äga rum 11-12 oktober i år i digital form, med våra 
kollegor i Uppsala som värdar. 

 

Kardiovaskulära Vårmötet som inte blev av 

2020 års Kardiovaskulära Vårmöte skulle ha ägt rum i Malmö under april månad. Med 
anledning av pandemin fick mötet med kort varsel ställas in. Detta innebar att ett helt mötes 
förberedelser, planering och investering gick om intet. Mötet planerades ursprungligen till 
10-12 mars 2021, men även detta fysiska möte fick ställas in med anledning av pandemin. 
Istället genomförs mötet under 2021 som en serie webinarier med varierande teman en 
gång i månaden under parollen ”Kardiovaskulära Vårmötet året om”. Det Kardiovaskulära 
Vårmötet planeras att ges i fysisk form igen I Malmö 6-8 april, 2022. 

 

Låt oss tillsammans hålla i och hålla ut och bidra till att vi går starka ur denna pandemi. Låt 
oss komma ihåg 2020/2021 som de år då vi med all önskvärd tydlighet blev påminda om hur 
det vi tar för givet snabbt kan glida oss ur händerna. Låt oss därför vara tacksamma för det vi 
har och ödmjuka inför morgondagen. 

 

 



Ett stor tack till alla er som engagerar er för Klinisk fysiologi och dess vetenskapliga profil 
som för oss in i framtiden! 
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Henrik Engblom, 

Vetenskaplig sekreterare, SFKF 


