Den kommande specialistutbildningen
I samband med Sjukhusfysikerförbundet, Kursrådet och Svensk förening för radiofysiks gemensamma
internat deltog representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen. Under en
eftermiddag diskuterades det förmodat kommande införandet av specialiseringstjänstgöring (ST) för
sjukhusfysiker i Socialstyrelsens regi.

Nuläget
Just nu väntar Socialstyrelsen på bemyndigande från regeringen för att formellt kunna starta
processen med att ta fram föreskrifter för ST för sjukhusfysiker. Ett sådant beslut om bemyndigande
förväntas kunna fattas inom de kommande månaderna. Samtidigt väntar SSM på att riksdagen ska
fatta beslut om den nya strålskyddslagen. Först därefter kan SSM fortsätta sitt arbete med de nya
föreskrifterna genom vilka kompetenskraven för rollen som strålningsfysikalisk ledningsfunktion
kommer att framgå.

Socialstyrelsen sonderar terrängen
Under mötet ville SSM och Socialstyrelsen få till en diskussion kring möjliga specialistinriktningar,
som jämförelse har tandläkarna nio och läkarna 63 stycken inriktningar. För sjukhusfysiker
diskuterades flera alternativ på inriktningar såsom t ex allmänspecialist, diagnostikspecialist,
behandlingsspecialist men även det mer traditionella med röntgen-, nuklearmedicin-, MR- och
strålbehandlingsspecialist. Även att behålla det nuvarande upplägget diskuterades. Det finns tankar
på att vissa utbildningsmål skall vara gemensamma oavsett inriktning och dessa skulle då utgöra en
gemensam bas i specialiseringstjänstgöringen. Diskussionerna fördes förutsättningslöst utan hänsyn
till den kommande rollen som strålningsfysikalisk ledningsfunktion.
Vi framförde även att det finns fler intressenter i frågan, såsom arbetsgivarna och akademin, vilket de
noterade.

Nuvarande specialister
För det fall Socialstyrelsen får bemyndigande att ta fram föreskrifter för ST för sjukhusfysiker och en
sådan specialiseringstjänstgöring kommer till stånd kommer de som vidareutbildats i nuvarande
informella system att behöva ansöka om specialistkompetensbevis hos Socialstyrelsen. Troligen
kommer det att finnas någon form av övergångsregler, men det är ännu för tidigt att säga något om
vad som kommer att krävas ytterligare av de som vidareutbildats i det informella systemet.

Ett gott diskussionsklimat
Diskussionerna var givande och flera infallsvinklar belystes såsom; patientsäkerhet,
kompetensförsörjning, teknikutveckling, professionsutveckling och ledande för målbeskrivningarna
sades vara den framtida patientens behov.
Vi ser positivt på Socialstyrelsens och SSMs samarbete och välkomnar att man vill involvera
professionen i utvecklingen av specialistsjukhusfysiker.

/Styrelserna för SFfR och SSFF

