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Bästa Kliniska Fysiologer!  

 
 

Jag vill först tacka för förtroendet att som ordförande få leda föreningens 
arbete de närmsta två åren. Jag har min hemvist i Katrineholm, där jag de 
senaste 12 åren tjänstgjort på Kliniken för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, 
Sörmland, med verksamhet i Eskilstuna, Nyköping och på Kullbergska sjukhuset 
i Katrineholm, varav de senaste fem åren som verksamhetschef. Från och med 
den här hösten har jag dock sadlat om och är divisionschef för primärvården i 
Sörmland, vilket visat sig vara en rejäl utmaning. Men jag är glad för att jag får 
ha ett ben kvar i min egen specialitet, som ordförande i SFKF. 
Jag vill redan nu göra reklam för att även ni kommer få en chans att njuta av 
den sörmländska lustgården vid nästa höstmöte, 2019, som planeras att gå av 
stapeln i Eskilstuna, med preliminära datum 3 – 4/10. Vi lovar ett möte med 
spännande program i inspirerande miljö! 
 
Jag vill även tacka Vo BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin SUS, för ett 
fantastiskt välordnat höstmöte 4 – 5 oktober i Lund. Mötet samlade ca 80 
deltagare, med ökat anmälningstryck precis innan mötet, vilket gjorde att man 
fick byta lokal för att alla skulle på plats! Det var en mycket intressant och 
inspirerande Torgny Sjöstrand föreläsning av dr Juhani Knuuti från Turku PET-
center, som nog väckte mycket fundering hos oss alla.  
Ett nytt inslag på årets möte var dels de intressanta föreläsningar med fokus på 
kvalitetsarbete som hölls på fredagen, i Anette Rickenlunds regi (med uppdrag 
som sekreterare för kvalitetsfrågor i nya styrelsen) samt att även lokala 
förbättringsarbeten lyftes fram, förutom det sedvanliga vetenskapliga 
programmet med posters och presentationer. Den nu givna traditionen från 
föregående höstmöte i Växjö med Quiz, anordnades föredömligt av Thomas Å 
Lindow, i det kluriga ämnet Estebokologi, vilket också var ett bejublat inslag, 
svårt till och med för en ”gammal” studierektor… 



 
Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag och ett konstituerande möte 
genomfördes direkt efter årsmötet. Nya i styrelsen är Kerstin Nisula - 
associerad medlem, Patrik Sundblad - sekreterare i Tekniska nämnden, Anna 
Carlén och Jonas Selmeryd – suppleanter. 
Avgående styrelsemedlemmar tackades i samband med middagen på kvällen. 
Jag vill återigen framföra ett varmt tack för ert engagemang, Ulrika Bitzén 
(Tekniska nämnden) och Inger Ekman (associerad medlem). Även avgående 
ordförande Jan Engvall avtackades, men kommer enligt traditionen att vara 
kvar som ledamot ytterligare ett år i styrelsen. 
Styrelsen har även hunnit ha ett första telefonmöte, och kommer fortsätta ha 
telefonmöten cirka en gång per månad, samt ett internat i januari. Bland annat 
gav årsmötet styrelsen i uppdrag att revidera utbildningsboken för ST-läkare, 
som inte reviderats sedan 2015. Synpunkter kring utbildningsboken mottages 
varmt av styrelsen, gärna via utbildningssekreterare Ragnhild Ahl 
(Ragnhild.Ahl@skane.se). 
 
Vi kommer även inom styrelsen att påbörja arbetet med verksamhetsenkäten, 
som utifrån era önskemål inte kommer att förändras så mycket, utan behålla 
sin form från föregående år, då en större revision gjordes och några 
tidskrävande frågor kring metodutfall utgick.  
Frågan om specialistutbildning för BMA kommer också fortsättningsvis bevakas 
och här önskar Kerstin Nisula, få kontakt med de som arbetar och är 
intresserade av att verka vidare för den här viktiga frågan. Hör av er till Kerstin 
(kerstin.nisula@skane.se). 
 
Förslag på förändringar av hemsidans utformning (www.sfkf.se) har också 
framkommit och välkomnas av vår redaktör Marcell Zsban. Gå gärna in på 
hemsidan för senaste nytt beträffande metoder, platsannonser samt kurser och 
stipendier. 
 

 

För styrelsen i Svensk förening för klinisk fysiologi 

 

Anna Ormegard, ordförande  

http://www.sfkf.se/


 


