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Svensk Förening för Klinisk Fysiologis ÅRSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har under året haft styrelsemöten via
telefonkonferens en gång per månad, träffats vid ett tvådagarsinternat för initiering av
styrelsearbetet i januari och i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet (SKV) i Malmö 2017, då
också ett öppet medlemsmöte hölls. I fyra ordförandebrev har styrelsearbetet och aktuella frågor
spridits till medlemmarna med e-post och lagts på hemsidan, tillsammans med övrig aktuell
information. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste frågorna som har behandlats, inklusive
rapport från våra olika nämnder.

Höstmötet SFKF 2016
Höstmötet arrangerades i Stockholm 13-14 oktober. Mötet samlade drygt 80 deltagare på Huddinge
sjukhus. Under Maria Eriksson och medarbetares ledning fick vi ta del av tankarna kring
värdebaserad vård vilka präglat uppbyggnaden av Nya Karolinska och alla förväntningar kring de nya
vårdstrukturerna. Vi diskuterade med hetta spirometri-metoden i dagens kliniska situation med
förenklad diagnostik av KOL. Vår högtidsföreläsning tillägnad Torgny Sjöstrand hölls av Eva Nylander
med titeln ”40 år med klinisk fysiologi. Fysiologin, forskningen, föreningen”. Mer om det
vetenskapliga programmet återfinns i vetenskapliga nämndens rapport.
Vid SFKFs årsmöte beslutades bl.a. om nästa års stipendier och om oförändrad årsavgift (se protokoll
på hemsidan). Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag och beslut togs att förlägga nästa
årsmöte till Växjö, 12-13 okt 2017.

Svenska Hjärtförbundet (SHF) och kardiovaskulära vårmötet (SKV) 2017
SHFs huvudsakliga uppgift är att arrangera kardiovaskulära vårmötet vilket kräver ett nära samarbete
mellan delföreningarnas vetenskapliga sekreterare. SHFs årsmöte genomfördes 30 mars 2017 på
”Turning Torso” i Malmö. Årsberättelser lämnades, SHFs stipendier delades ut och ekoarbetsgruppen lämnade rapport genom dess ordförande Meriam Åström Aneq. En ny arbetsgrupp
har inrättats för cardiac imaging (i huvudsak MR, CT och SPECT). Ett för de ingående föreningarna
gemensamt kanslistöd i samverkan med Svenska Läkaresällskapet har börjat ta form där Svensk
förening för klinisk fysiologi är testpilot. Medlemsregistret kommer att successivt överflyttas till
Svenska Läkaresällskapet som också kommer att sköta hemsidan. SHFs viktigaste aktivitet
Kardiovaskulära vårmötet genomfördes i Malmö 26-28 april 2017, (mer om vårmötet i vetenskapliga
nämndens rapport). 2018 arrangeras kardiovaskulära vårmötet i Stockholm och 2019 i Göteborg.

Röntgenveckan 2017
Röntgenveckan arrangerades12-15 september i Linköping. Artificiell intelligens och deep learning
fanns på programmet men också klinisk fysiologi och utredning av bröstsmärta med olika metoder.
Omfattande programpunkter riktades också till andra professioner inte minst sjukhusfysiker och
röntgensjuksköterskor
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Equalis
Equalis har under året haft fyra arbetsgrupper med klinisk fysiologisk inriktning: 1) ekokardiografi
(ordf. Eva Nylander), 2) fysiologisk kärldiagnostik (ordf. Tomas Jogestrand), 3) nuklearmedicin (ordf.
Agnetha Gustafsson, sjukhusfysiker) och 4) arbets- & lungfysiologi (ordf. Hans Hedenström).
Arbetsgrupperna producerar utskick av fall för benchmarking och tar fram nationella
rekommendationer.

Utbildning
Förverkligande av utbildningsplanen för klinisk fysiologi har varit en viktig punkt i styrelsens
verksamhet. Vi har inventerat kursbehov och stimulerat potentiella kursarrangörer att inrätta kurser
för att skapa fokus på vidareutbildning av både läkare och BMA, i en situation där en minoritet av
kurserna arrangeras med central finansiering.
SFKFs aktiviteter i utbildningsnämnden, i de vetenskapliga och fackliga nämnderna och genom
representanten för associerade medlemmar framgår i rapporter nedan. Utbildningsmaterial och
kursverksamhet uppdateras fortlöpande på hemsidan.
En viktig aspekt i utbildningsverksamheten är att låta SPUR inspektera ST-utbildningen på klinikerna.
Det kan ge beröm och ibland hjälp till att förbättra resurstilldelningen till den viktiga uppgiften att
undervisa nästa generations kliniska fysiologer.
Fortbildning och karriärvägar för associerade medlemmar
Styrelsen har bevakat frågan om skapandet av karriärvägar för biomedicinska analytiker i ljuset av
olika specialistsjuksköterskeutbildningar. Regeringen har i september 2017 utsett Kenth Nauclér,
ordförande vid Röda Korsets sjuksköterskeskola, till att utreda existerande
specialistsjuksköterskeutbildningar och behovet av att eventuellt inrätta en
specialistsjuksköterskeutbildning för röntgensjuksköterskor. Utredningen skall vara klar i november
2018. Styrelsen för SFKF ser som sin uppgift att påverka utredningens direktiv till att omfatta även
utbildningsbehovet för biomedicinska analytiker.

Verksamhetsenkät
Verksamhetsenkäten till landets kliniskt fysiologiska verksamheter år 2016 redovisades på vårmötet
och ytterligare diskussion är möjlig i samband med höstmötet. Den longitudinella rapporten har
uppdaterats med ett år till så att det nu finns möjlighet att följa trenden för några utvalda
undersökningar mellan åren 2009-2016. Rapporterna finns upplagda på SFKFs hemsida
(http://www.sfkf.se/verksamhetsenkaeter) tillsammans med 2013, 2014 och 2015
verksamhetsrapporter. Tekniska nämnden efterfrågar nu användarnas synpunkter i samband med
årsmötet 2017. Regionernas samverkansorgan Inera har initierat ett arbete att harmonisera
benämningar och innehåll i bilddiagnostik för att möjliggöra ökad valfrihet för såväl
remittenter/vårdgivare som för patienter. Något konkret förslag har ännu inte framlagts.

Hemsida
Hemsidan (www.sfkf.se) underhålls men kommer att kring årsskiftet 2017-18 läggas i anslutning till
Svenska Läkaresällskapets hemsida. Detta är en del av det kanslistöd SHF har förhandlat med SLS och
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SLS kan helt eller delvis därefter underhålla hemsidan. Sökbarheten av hemsidan blir oförändrad,
men en förändrad layout är möjlig. En demo-version kommer att presenteras i samband med
årsmötet. På hemsidan finns senaste nytt om utbildningar, kontaktvägar och besvarade remisser
mm. Styrelsen har under året besvarat remisser fr.a. från Socialstyrelse, regering, Svenska
Läkarsällskapet och Läkarförbundet. Föreningens sekreterare förmedlar vid förfrågan hela
remissvaren och efter styrelsebeslut även aktuell kontaktinformation till medlemmar,
verksamhetsföreträdare och utbildningsansvariga.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i SFKF för engagemang i vår verksamhet och för
förtroendet att vara föreningens ordförande. Varmt tack till styrelsen för det gångna året!

Jan Engvall
Ordförande
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