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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET 
 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 1 juli 2015 till 30 juni 2016. 

 

Förbundet 

Förbundet ingår som en professionsförening i Naturvetarna och har ca 380 medlemmar. ST-
programmet har ca 120 sjukhusfysiker registrerade varav ett 20-tal anslutit sig under året. 
Medlemsavgiften är 100 kr per år, hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.  

 

Styrelse 

Fram till årsmötet den 13 november: 
Ordförande:   Marie-Louise Aurumskjöld 
Vice ordförande:   Lars Ideström 
Sekreterare:   Tuva Öhman 
Kassör:   Annie Olsson 
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:  Ylva Hammarström Larsson 
Ledamot, Webredaktör   Mattias Nickel 
Ledamot, Internationella relationer:   Ulrika Lindencrona 
 
Därefter: 
Ordförande:   Marie-Louise Aurumskjöld 
Sekreterare:   Tuva Öhman 
Kassör:   Annie Olsson 
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:  Ylva Hammarström Larsson 
Ledamot, Webredaktör   Mattias Nickel 
Ledamot, Internationella relationer:   Ulrika Lindencrona 
Ledamot, Internationella relationer:   Sonny La 
 

Hedersmedlemmar 

I förbundet är Kalle Vikterlöf, Pelle Åsard, Inger-Lena Lamm, Bertil Axelsson, Sten Carlsson, 
Gudrun Alm Carlsson och Sören Mattsson invalda som hedersmedlemmar.  

 

Revisorer 

Per-Erik Åslund och Anders Montelius, Uppsala.  

 

Valberedning 

Eleonor Vestergren, Göteborg (sammankallande), Susanna Crafoord-Larsen, Jönköping 

och Elias Lindbäck, Stockholm.  
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Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 styrelsemöten per telefon, ett två och en halv 
dags styrelseinternat i Ystad varav en halv dag tillsammans med Svensk Förening för 
Radiofysik (SFfR). Utöver detta har ledamöter ur styrelsen deltagit i arbetsgrupper för 
Nationellt möte om sjukhusfysik samt ST-programmet. Ett gemensamt telefonmöte med 
SSFF, SFfR samt kursrådet har också hållits under året. 

 

Specialist, AID och ST-programmet 

Styrelsens arbete med att stärka sjukhusfysikerns roll har fortgått under året. Parallellt med 
arbetet att upprätthålla och utveckla vårt ST-program, t ex genom att ST-gruppen skickat in en 
beskrivning av programmet till SSM, har styrelsen arbetat för att påverka implementeringen av 
det nya strålskyddsdirektivet i svensk lag.  
 
Den 25 september träffade delar av SSFF:s styrelse personer från Naturvetarnas kansli på 
karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Syftet med mötet var både att diskutera aktuella 
frågor och erbjuda en inblick i vårt yrke. En stor del av diskussionerna rörde specialist, 
yrkeskvalifikationsdirektiv, yrkeskort och medical physics expert, MPE.  
 
Utöver detta har styrelsen som ett stöd till Naturvetarna, som arbetar med en förändring av 
AID-koder, lämnat in en skrivelse som förtydligar behovet av utökat antal AID-koder för 
sjukhusfysiker. 
 
Under verksamhetsåret har även kontinuerlig bevakning och annonsering av kurser skett på 
sjukhusfysiker.se 

 

EFOMP 
 
SSFF är medlem i European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP), en 
paraplyorganisation för nationella sjukhusfysikerorganisationer inom Europa, för närvarande 
med 35 medlemsländer. Då SSFF har runt 380 medlemmar har vi rätt till två delegater med 
rösträtt, som under verksamhetsåret varit Ulrika Lindencrona och Lars Ideström (fram till 
151113)/ Sonny La (efter 151113). I början av år 2016 startade SSFF en arbetsgrupp rörande 
“SSFFs framtid inom EFOMP”. Arbetsgruppen består av Hans-Erik Källman, Sonny La och 
Ulrika Lindencrona med möjlighet att koppla in sakkunniga i olika frågor.  
Uppdraget består i att utreda: 

 Vad, var och hur vi på bästa sätt skall verka inom EFOMP 

 Hur vi nationellt skall lobba personer för olika uppdrag inom EFOMP och hur vi skapar 
ett närverk för detta.  

Detta arbete skall redovisas via rapport till årsmötet 2016 med en 5-årsplan. 
 
EFOMP har sex kommittéer. Tre av dessa har under verksamhetsåret haft svenska 
representanter:  
Education & Training Committee – Hans-Erik Källman, Falun  
Professional Matters Committee – Itembu Lannes, Stockholm  
Projects Committee – Anja Almén, Lund 
 
De övriga kommittéerna är “European Matters Committee”,”Communications and Publications 
Committee” och ”Science Committee”. 
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I september 2015 deltog Ulrika Lindencrona och Itembu Lannes (proxy för Lars Idestöm) på 
EFOMP Council Meeting i Marburg, Tyskland. Detta avrapporterades i Sjukhusfysikern nr 3, 
2015. 

 

Nationellt möte om sjukhusfysik 

11-13 november 2015 anordnades det 6:e Nationella mötet om sjukhusfysik i Falkenberg, 
Halland. Det anordnades av SSFF tillsammans med Svensk förening för radiofysik (SFfR) och 
lockade ca 170 deltagare och 20 utställande företag. I anslutning till mötet anordnades även 
två kurser: Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken och 
Protonbehandlingsfysik och dosimetri  
 
Under våren inleddes planeringen av 2016 års möte som kommer att hållas 16-18 november 
på Kolmårdens Vildmarkshotell, Östergötland. 

 

Sjukhusfysikern 

Tidningen Sjukhusfysikern har under året utkommit med fyra nummer. 
 
I tidningen har debatten om sjukhusfysikerns kompetens har fortgått under året. Tidningen har 
kontinuerligt rapporterat från EFOMP:s verksamhet, publicerat aktuella avhandlingar, 
mötesrapporter, information från SSM mm.  
Tidningen har distribuerats per post till samtliga medlemmar, hedersmedlemmar, 
universitetsorterna samt till Strålsäkerhetsmyndigheten. Digitalt finns tidningen även på 
hemsidan. 

 

Hemsidan och Adresslistan 

Både hemsidan och adresslistan fortsätter att vara viktiga redskap för landets sjukhusfysiker 
för att få reda på kurser och möten och för att få kontakt med andra sjukhusfysiker. 

 

Jobbannonsering 

SSFF:s samarbete med SFfR kring försäljning av jobbannonser har under året fortsatt med 
god inströmning (46 inkomna) av annonser som har annonserats på hemsidan och skickats ut 
med e-post till medlemmarna. 

 

Kursrådet 

I samband med styrelsens möte med SFfR:s styrelse så inleddes arbetet med en policy för 
kursrådet innehållande uppdragsbeskrivning, struktur, ekonomi samt resor och 
representation. I maj hölls ett telefonmöte med representanter för de båda styrelserna samt 
kursrådet för att diskutera frågan och arbetet fortsätter under nästa verksamhetsår.  
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Styrelsen vill passa på att tacka alla som bidragit till Sjukhusfysikern, arrangerat kurser, 
planerat möten och på andra sätt bidragit i förbundsarbetet under året. 

 
 
 
2016-11-15 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet 

 
 
 
 
Marie-Louise Aurumskjöld   Tuva Öhman 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Annie Bjäreback fd Olsson   Mattias Nickel 
Kassör    Ledamot 
 
 
Ulrika Lindencrona   Sonny La 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Ylva Hammarström Larsson 
Ledamot 

 
 


