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Styrelsemöten under året 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte 2021-10-11 haft 9 digitala styrelsemöten via zoom. 

Dessutom hade vi ett digitalt styrelseinternat 22-01-27 för att planera arbetet under året, samt ett 

fysiskt internat i Västerås 22-09-12 – 13 

Redovisning av antalet medlemmar i SFKF 

Totalt har föreningen nu 429 medlemmar: 

Yrkesaktiva läkare 211 st, Pensionerade läkare 113 st, Studenter 11 st, Associerade medlemmar 94 st 

Medlemsantalet ger föreningen, som sektion i Svenska läkarsällskapet, 2 mandat vid SLS fullmäktige 

(Tidigare hade föreningen 1 mandat) 

Årsmöte 2021 

Årsmötet 2021 fick hållas digitalt i samband med det digitala höstmötet som arrangerades av 

Uppsala. Tema för höstmötet var lungfunktionsdiagnostik. Vi hade länge förhoppningen om att 

höstmötet skulle kunnat hållas fysiskt, men en uppgång i antalet Covid-19 fall medförde att 

höstmötet fick hållas digitalt, något Uppsala tog sig an och genomförde på ett mycket uppskattat 

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

beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Anna Ormegard, Patrik Sundblad, Marcell Zsbán, Anna 

Carlén och Per Lindqvist lämnade styrelsen efter flera års uppskattat arbete. David Kylhammar, 

Magnus Lundin, Sara Svedberg, Eva Maret, Johan Economou Lundeberg, Erik Öström och Linda Ek 



valdes in som nya styrelsemedlemmar i enlighet med valberedningens förslag vilket också innebar en 

mindre utökning av antalet styrelsemedlemmar. I övrigt kan årsmötets protokoll läsas på hemsidan 

Styrelsens arbete under året i korthet: 

Även under 2022 präglades arbetet initialt av Covid-19 pandemin. Det sedvanliga styrelseinternatet i 

början av året, för att planera årets arbete, fick hållas digitalt. Vi har dock, glädjande och behövligt, 

lyckats få till stånd ett fysiskt internat i Västerås här i mitten av september. Det kardiovaskulära 

vårmötet, som blev inställt under 2020 och som fick hållas digitalt 2021, kunde i år äntligen hållas 

fysiskt i Malmö. Deltagarantalet var stort och det märktes att det var efterlängtat! SFKF höll sitt 

öppna styrelsemöte i samband med vårmötet och klinisk fysiologi var välrepresenterat både bland 

föreläsare och abstractpresentationer. Deltagare från klinisk fysiologi lyckades även i år ta hem flera 

av priserna för bästa presentation och abstract. Det är trevligt att se vilket fint forsknings och 

utvecklingsarbete som bedrivs runt om i landet. Även SLS årsmöte, vid vilket SFKF nu har två 

representanter, hölls digifysiskt.  

De senaste två åren har det genomförts en digital omställning av SFKFs arbete och kontakten med er 

medlemmar. SFKF-play har fortsatt att anordnas av föreningen som ett återkommande 

utbildningstillfälle för fysiologiintresserade runt om i landet. Vi har fått positiva tillrop att detta är 

något som uppskattas från er i verksamheterna. Vi vill skicka ett stort tack till alla som bidragit! För 

att SFKF-play ska fortsätta att vara givande för er alla och hålla hög kvalitet efterlyser vi fler som 

engagerar sig och vill helst ha en bättre geografisk spridning. Vill du engagera dig kontakta Johan 

Economou Lundeberg! Till Johan kan du också lämna förslag på ämnen och föreläsare. 

Föreningens hemsida innehåller idag mycket matnyttig information och där hittar ni också 

verksamhetsenkäten och de longitudinella uppföljningarna som nu har samlat många års data. 

Verksamhetsenkäten är ett ovärderligt material att ha tillgång till och en stor del av de förfrågningar 

SFKF får från andra föreningar och via remisser till föreningen från bla Socialstyrelsen och SLS kan 

besvaras på ett sakligt och smidigt sätt tack vare de uppgifter som finns i enkäten. Tack till alla 

verksamheter för er medverkan! 

Föreningens instagramkonto har kontinuerligt över 1000 följare och vi försöker fylla det med trevliga 

och inspirerande verksamhetsbesök och fall, varvat med information från föreningen.   

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. Nätverket för specialist-BMA har haft regelbundna möten under året och vi har från 

föreningen försökt initiera en dialog med utbildningsställena med tanke på den brist vi ser på BMA 

med klin fys inriktning. Inför årsmötet 2022 har föreningen tagit fram ett förslag på Utbildningsbok 

för ST 2021. Förslaget har skickats ut till studierektorer och chefer inom klinisk fysiologi men finns 

också upplagt på SFKFs hemsida. I enlighet med det beslut som fattades i samband med förra 

årsmötet kommer vi även fortsättningsvis att rekommendera genomförande av vetenskapligt arbetet 

under ST. Vi hoppas kunna ta beslut om att anta denna i samband med årsmötet.  

Med hjälp från er experter runt om i landet besvarar och bevakar SFKF remisser avseende 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vi har också deltagit i de workshops som hållits 

kring SLS initiativ ”Kloka kliniska val”. Vi bjöd under våren även in Hans Hjelmqvist som är ordförande 

i SLS delegation för utbildning till ett av våra styrelsemöten för en diskussion kring 

kompetensutveckling och fortbildning under yrkeslivet. Detta är något vi från föreningen kommer 

arbeta vidare med under det kommande året. 

 

https://www.sls.se/globalassets/sfkf/dokument/remissvar-sfkf-hjartsvikt.docx
https://www.sls.se/globalassets/sfkf/dokument/remissvar-sfkf-hjartsvikt.docx


Höstmöte och årsmöte 2022. 

Vi ser äntligen fram mot att få träffa er alla fysiskt i samband med höstmötet som i år arrangeras i 

Umeå. Det blir ett spännande program och tillsammans med bidrag och inspel från er alla hoppas vi 

på ett fantastiskt möte. Vi hälsar er också välkomna till SFKFs årsmöte som hålls i samband med 

höstmötet 

För ytterligare information om föreningens arbete och rapporter från respektive nämndsekreterare 

besök vår hemsida. 
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