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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET 
 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 1 juli 2016 till 30 juni 2017. 

 

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 16 november: 
Ordförande:   Marie-Louise Aurumskjöld 
Sekreterare:   Tuva Öhman 
Kassör:   Annie Bjäreback 
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:  Ylva Hammarström Larsson 
Ledamot, Webbredaktör   Mattias Nickel 
Ledamot, Internationella relationer:   Ulrika Lindencrona 
Ledamot, Internationella relationer:   Sonny La 
 
Därefter: 
Ordförande:   Marie-Louise Aurumskjöld 
Sekreterare:   Tuva Öhman 
Kassör:   Annie Bjäreback 
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:  Ylva Hammarström Larsson 
Ledamot, Webbredaktör   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 Karolina Lindskog, Uppsala 
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Valberedning 

Susanna Crafoord-Larsen, Jönköping (sammankallande), Elias Lindbäck, Stockholm och 
Henrik Holmgren, Växjö 

 

Styrelsemöten  

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 styrelsemöten per telefon, ett två och en halv 
dags styrelseinternat i Ystad varav två möten motsvarande 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.  

 

Specialist, AID och ST-programmet  

Styrelsens arbete med att stärka sjukhusfysikerns roll har fortgått under året bl a genom 
bevakning av SSM:s arbete med nya författningar och ny strålskyddslag. Tillsammans med 
Svensk förening för Radiofysik och kursrådet har vi diskuterat ST-programmet och 
specialistkurser.   

Styrelsen har fortlöpande informerat Naturvetarna om arbetet med implementeringen av MPE 
i svensk lag och arbetar för att få en kontaktperson för att samarbetet med Naturvetarna ska 
fungera ännu bättre. 
Styrelsen har lämnat synpunkter till Naturvetarna angående hur processen att få svensk 
legitimation som sjukhusfysiker för personer utbildade utanför EU/EES ska se ut. 
Styrelsen har under året även följt upp Naturvetarnas arbete gentemot SKL angående en 
förändring av AID-koder. 
 
Styrelsen har skickat ut en enkät för att se hur lönen påverkas av specialistregistrering och en 
sammanställning av denna publicerades i Sjukhusfysikern (Nr 2/2017). 
 
Representanter från styrelsen har tillsammans med andra organisationer för legitimerade 
vårdyrken deltagit vid ett dialogmöte initierat av Socialstyrelsen rörande samverkan kring 
kompetensförsörjningsfrågor i hälso-och sjukvården.  
 
Kontinuerlig bevakning och annonsering av kurser och konferenser har skett via hemsidan 
sjukhusfysiker.se.  

 

European Federation of Organisations for Medical Physics   
 
SSFF är medlem i European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP), en 
paraplyorganisation för nationella sjukhusfysikerorganisationer inom Europa, för närvarande 
med 34 medlemsländer. Då SSFF har runt 380 medlemmar har vi rätt till två delegater med 
rösträtt, som under verksamhetsåret varit Ulrika Lindencrona och Sonny La. 
 
I september 2016 deltog Ulrika Lindencrona och Sonny La på EFOMP Council Meeting i Aten, 
Grekland. Detta avrapporterades i Sjukhusfysikern nr 3, 2016. 
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EFOMP har sex kommittéer. Under verksamhetsåret har dessa haft följande svensk 
representation:  
Science Committee – Hans-Erik Källman, Falun (från maj 2017) 
Education & Training Committee – Hans-Erik Källman, Falun (fram till maj 2017) 
Professional Matters Committee – Itembu Lannes, Stockholm  
Projects Committee – Anja Almén, Lund 
De övriga kommittéerna är European Matters Committee och Communications and 
Publications Committee  
 
Vid SSFFs årsmöte i november 2016 presenterades en rapport rörande “SSFFs framtid inom 
EFOMP” utfört av en arbetsgrupp bestående av Hans-Erik Källman, Sonny La och Ulrika 
Lindencrona. Följande punkter rekommenderades SSFF att arbeta med under den 
kommande 5-årsperioden: 
 

 Möjliggöra personligt engagemang bland kollegorna genom att klargöra 
finansieringsåtaganden från verksamheterna och SSFF vid arbete inom EFOMP 

 Fokusera på engagemang i de prioriterade kommittéerna i rapporten (Science, 
Professional Matters och Projects och Education and Training Committe) 

 Genomföra ECMP2018 med samarbetsorganisationerna 

 Säkerställa representation vid EFOMP:s årliga Council Meeting 

 Formulera en plan för att sprida kunskap om det arbete som pågår i EFOMP bland 
medlemmarna.  

 
Årsmötet slog även fast att ett generellt mål bör formuleras utifrån dessa att-satser med 
innebörden att vi år 2021 har en aktiv representation i de kommittéer vi bedömer som viktiga, 
att deltagandet är finansierat med gemensamma krafter och att kunskap om EFOMP:s arbete 
är känt inom professionen. Detta arbete har påbörjats under verksamhetsåret. 

 

Nationellt möte om sjukhusfysik  

16-18 november 2016 anordnades Nationellt mötet om sjukhusfysik på Kolmårdens 
Vildmarkshotell, Östergötland. Det anordnades av SSFF tillsammans med Svensk förening för 
radiofysik (SFfR) och lockade ca 180 deltagare och 17 utställande företag. I anslutning till 
mötet anordnades även två kurser: Radiologi för sjukhusfysiker – vad är bra bildkvalitet för en 
radiolog? och Programmering för sjukhusfysiker – problembaserat lärande med MATLAB och 
andra verktyg. 
 
Under våren inleddes planeringen av 2017 års möte som kommer att hållas 15-17 november 
på STEAM Hotell, Västerås. Detta möte blir det tionde sedan starten. 

 

Sjukhusfysikern  

Tidningen Sjukhusfysikern har under året utkommit med fyra nummer. Tidningen har 
kontinuerligt rapporterat från EFOMP:s verksamhet, publicerat aktuella avhandlingar, 
mötesrapporter, information från Strålsäkerhetsmyndigheten mm. Sjukhusfysikern har 
distribuerats per post till samtliga medlemmar, hedersmedlemmar, universitetsorterna samt till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Digitalt finns tidningen även på hemsidan. 
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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. Under året 
har diskuterats att starta upp ett diskussionsforum på hemsidan, vilket är tänkt att öppnas 
under 2017. 

 

Jobbannonsering 

SSFF:s samarbete med SFfR kring försäljning av jobbannonser har under året fortsatt med 
god inströmning av annonser (49 inkomna) som har annonserats på hemsidan och skickats ut 
med e-post till medlemmarna. Ett nytt formulär för annonsbeställning har införts på hemsidan.  

 

European Congress of Medical Physics 

European congress of medical physics (ECMP) ska hållas den 23-25 augusti 2018 i 
Köpenhamn. SSFF, SFfR, Dansk selskab för medicinsk fysik och EFOMP anordnar mötet 
ihop. SSFF:s representant i organisationskommittén är Annie Bjäreback och i 
programkommittén sitter Crister Ceberg. Organisationskommittén har under verksamhetsåret 
haft 4 telefonmöten. Beslut har tagits att ECMP kommer att ersätta 2018 års Nationella möte. 
Information till medlemmarna detta har distribuerats genom e-postlistan och via notiser i 
tidningen Sjukhusfysikern.  

 

Kursrådet  

Kursrådets sammansättning:  
Sekreterare: Birgitta Hansson, Stockholm 
Röntgen: Gudrun Alm Carlsson och Michael Sandborg, båda Linköping 
Nuklearmedicin: Catherine Jönsson, Stockholm. Ersätts from juni av Sofi Wikström, 
Stockholm 
MR: Tufve Nyholm, Umeå. Ersätts from maj av André Ahlgren, Lund 
Strålterapi: Sofie Ceberg, Lund. Ersätts from juni av Jakob Eriksson, Jönköping 

 Av kursrådets medlemmar är Michael Sandborg och André Ahlgren utsedda av SSFF.  

Arbetet med att gemensamt med SFfR färdigställa en policy innehållande 
uppdragsbeskrivning, struktur, ekonomi samt resor och representation för kursrådet har 
fortgått under året och ett möte med SFfR, kursrådet och SSFF:s styrelse hölls i samband 
med Nationellt möte om sjukhusfysik. 

Styrelsen har under året beslutat att information ska gå ut till medlemmarna i samband med 
att en ny ledamot i kursrådet ska utses. Efter en nomineringsprocess beslutar styrelsen vem 
av de föreslagna kandidaterna som tillfrågas och förhoppningsvis även utses. Under året har 
en ny ledamot (André Ahlgren) utsetts på detta sätt som ersättare för avgående Tufve 
Nyholm. 
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En diskussion kring ST-klassning av kurser har pågått under året och styrelserna för SSFF 
och SFfR har gemensamt besvarat en debattartikel i Sjukhusfysikern för att förtydliga vilka 
kriterier som ska uppfyllas för att kurser ska ST-klassas. 
 
 
 
 
Styrelsen vill passa på att tacka alla som bidragit till Sjukhusfysikern, arrangerat kurser, 
planerat möten och på andra sätt bidragit i förbundsarbetet under året. 

 
 
2017-09-10 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet 

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


