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Fysiologvänner, 

De senaste dagarna har sommaren gjort sig påmind och det är underbart att få njuta 
av värme, ljumma kvällar och bad, som det åtminstone här i söder bjudits på. Trots 
att Corona fortsatt att prägla vår tillvaro börjar insjuknandetal och antalet 
medmänniskor som behöver vård på sjukhus runt om i landet nu äntligen börjat 
sjunka. Vi delar nog alla en förhoppning att vaccinationerna ska göra att trenden 
fortsätter även under hösten. 

Arbetet i föreningen har fortskridit i digital form. Vi har förutom våra regelbundna 
styrelsemöten även hållit ”internat” i digitalform. Det fungerar förvånansvärt bra, men 
visst saknar vi att kunna träffas fysiskt. Vi har nu sedan årsskiftet gått in som formell 
medlemsförening i svenska läkarsällskapet och det känns som den omorganisation 
SLS gjort leder till att vi som medlemsförening öppet bjuds in till dialog om 
sällskapets framtida inriktning. Vi har även genom vårt medlemsantal tilldelats 
ytterligare en delegat till SLS fullmäktige som hölls digitalt den 25 maj. 

Verksamhetsenkät: Sammanställningen av årets verksamhetsenkät och de 
longitudinella jämförelserna publicerades nu i veckan på vår hemsida. Jag vill rikta ett 
stort tack till er alla för att ni besvarar enkäten. Det är glädjande att vi fortsätter ha en 
mycket hög svarsfrekvens. Enkäten är en viktig informationskälla som väckt intresse 
även utanför vår egen förening. För styrelsen underlättar det verkligen arbetet när vi 
har saklig information tillgänglig då vi besvarar remisser och 
inkommer med yttranden om tex vårdprogram. Vi hoppas att ni har användning för 
enkäten även ute i era verksamheter. 

Tack!: Jag vill passa på att tacka föreningens sekreterare Thomas Lindow för sina 
insatser för föreningen. Thomas har tack vare det förbättrade Coronaläget äntligen 
fått möjlighet att påbörja sin post-doc i Australien och väljer i och med detta att sluta 
som sekreterare. I samråd med valberedningen tar Jonas Selmeryd över som tf 
sekreterare fram tills nästa föreningsmöte i höst. 

SFKF play: Via vår digitala kanal SFKF play har vi under vårterminen bjudit in till fem 
lunchwebinarier med olika teman relaterade till klinisk fysiologi. Ni är många kliniska 
fysiologer, BMA och andra fysiologi-intresserade medarbetare ute i landet som har 
loggat in och tagit del av presentationerna. Vi är glada att dessa webinarier varit så 
välbesökta, med över 100 åhörare vid flera tillfällen! Trots det distansbaserade 
formatet ger de en känsla av samhörighet och gemenskap kring vår specialitet. SFKF 
play kommer från hösten att ges två gånger per termin, med start i september (7/9). 
Vi söker nu en projektgrupp som hjälper till att fortsätta hålla webinarierna levande 
och intressanta. Vill du bidra med ditt engagemang? Maila till anna.carlen@liu.se 
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Inspelade webinarier från det senaste året kan fortfarande ses i efterhand via vår 
hemsida: https://www.sls.se/sfkf/utbildning/sfkf-play/ 

Instagram: Stort tack till alla kliniker som under våren har välkomnat oss alla till sina 
verksamheter genom SFKFs Instagramkonto. Stafetteten går nu på sommarlov men 
är tillbaka igen i höst. Under sommaren så kommer det då och då dyka upp fall/tips-
och-tricks i flödet. Har du ett fall du vill dela med dig av så 
maila lena.k.forsberg@sll.se. Och vill din klinik vara med i stafetten till hösten är det 
samma mailadress som gäller!  

Nätverk för specialist-BMA: Nätverket har haft två digitala träffar. I dagsläget är det 
drygt 20 specialist-BMA som är med, nya medlemmar i nätverket tillkommer efter 
hand. Det vi hittills diskuterat i nätverket är vilka arbetsuppgifter man har som 
specialist-BMA och vad en reglerad specialistutbildning borde innehålla.  I höst 
planerar vi att fortsätta med diskussionen kring utbildning samt vilka utmaningar det 
innebär med en specialist-BMA tjänst. Louise Thorell, Karlskrona har varit 
sammankallande, stafettpinnen går nu över till Malmö  

Svenska hjärtförbundet och Kardiovaskulärt Vårmöte året runt: Svenska 
Hjärtförbundet, inom vilket SFKF är en av sju föreningar, har likt hela resten av 
samhället behövt anpassa sig till rådande pandemi. Därför har 2021 års 
Kardiovaskulära Vårmöte, som skulle ägt rum i Malmö under mars månad, gjorts om 
till ett digitalt möte med webinars en gång i månaden under hela året. En viktig 
del med Vårmötet är att vi skall kunna träffas över specialitetsgränser och 
professioner för att utbyta erfarenheter och skapa ideer för ny forskning inom hjärta-
kärl. Digitala webinarier har, och andra sidan, gett möjligheten för betydligt fler att ta 
del av programmet då hela kliniken runt om i Sverige kunnat anmäla sig till mötet och 
personalen ta del av föreläsning så som det passar verksamheten.  Målsättningen är 
dock att ge Kardiovaskulärt Vårmöte i fysisk form igen i april 2022.  

SFKF höstmöte: Styrelsen för SFKF har förhoppning om att coronasituationen och 
den ökade vaccinationstäckningen ska möjliggöra ett fysiskt SFKFs höstmöte och 
planeringen för detta är därför igång.   Vi ser framemot att träffas i Uppsala 11-12 
oktober för ett spännande höstmöte. Vi kommer att fortsätta med utbildningstema i 
dessa möten och temat för i år är lungfunktionsdiagnostik. I år försöker vi i schemat 
få med även en plattform för mindre parallella möten med fokus (BMA-
kompetensutveckling, ST-utbildning, chefsmöte, forskning och utbildning) samt 
diskussioner runt dessa ämnen. Program och länk till anmälan hittar du 
på https://www.akademiska.se/hostmoteklinfys . Uppsala väntar ivrigt på din 
anmälan! Kom med och dela gemenskapen, se hur man arbetar i Region Uppsala, 
lyssna till vår Torgny Sjöstrand-föreläsare och till vetenskapliga föredrag inklusive 
presentationer av nya avhandlingar samt delta i vårt årsmöte. Nästa vecka öppnas 
det för möjligheten att skicka in dels vetenskapliga abstrakt och dels abstrakt för 
kvalitetsarbete till höstmötet (närmre instruktioner på SFKFs hemsida, deadline 
22/8). Det finns också möjlighet att söka resestipendier från SFKF för presentation av 
vetenskapligt arbete eller deltagande i vetenskapliga konferenser (även digitala 
konferenser går bra att ansöka för). Dessa resestipendier kommer att delas ut i 
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samband med höstmötet. Deadline för ansökan av resestipendier inför höstmötet är 
även detta 22/8. 

Vi i styrelsen för SFKF önskar er alla en riktigt skön sommar 

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi 

Jonas Jögi, Ordförande 

 

 


