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Verksamhetsåret 2004
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
1 januari 2004 till 31 december 2004.
Förbundet, som ingår som en sektion i Naturvetareförbundet, N, har under året haft följande styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Redaktör:
Webredaktör:

Hans-Erik Källman
Leif Karlsson
Agnetha Gustafsson
Henrik Båvenäs
Mikael Gunnarsson
Eleonor Vestergren

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden (varav ett var ett internatmöte på två dagar, två var
endagsmöte, och tre var telefonmöte). Styrelsen har även haft ett gemensamt möte med Svensk
Förening för Radiofysiks styrelse och kursrådet för CPD.
Antalet medlemmar har ökat och var vid verksamhetsårets slut 272 st. De flesta nytillkomna är
studenter. Förbundet har två hedersmedlemmar, Kalle Vikterlöf och Pelle Åsard.
Förbundets informationsskrift Sjukhusfysikern har utkommit med 4 nummer. Den distribueras numera
även ut på arbetsplatserna. Medlemmarna erhåller dessutom N:s tidning Naturvetaren.

Continuous Professional Development, CPD
Arbetet med CPD har fortsatt. Introduktion av CPD programmet och den första kursen inom
programmet hölls den 30 januari 2004 i Linköping. Den var i Tillämpad bildbehandling. Sedan har
ytterliggare 2 CPD kurser hållits under året, en i monitorer och en i radiofarmakadosimetri. Båda var
samarrangemang mellan radiofysikinstitutionerna i Malmö och i Göteborg

Löne- och kompetensstrukturer
Arbetet med löne- och kompetensstrukturer har fortsatt som en naturlig efterföljare till
fortbildningsprogrammet CPD. Styrelsen har sammanställ ett förslag på klinisk kompetensstege för
sjukhusfysiker. Detta skall sändas ut på remiss till berörda myndigheter och medlemmar under först
delen av år 2005.

Lönestatistik
Förbundet har fortsatt arbetet med förfrågan om löner och presenterat egen lönestatistik. Uppgifterna,
som baseras på 21 av 30 avdelningar, har sammanställts och presenterats i kondenserad form i
Sjukhusfysikern. Materialet i sin helhet har skickats ut till kontaktpersonerna i elektronisktformat.
Antalet avdelningar som svarat på enkäten har minskat relativt föregående verksamhetsår.

WEB-sida
Vår hemsida: www.sjukhusfysiker.se har under året fått ett nytt utseende och även lite nytt innehåll.
Den innehåller numera en adresslista till alla radiofysikavdelningar och sjukhusfysiker. Uppdatering till
aktuella uppgifter har påbörjats.

Bidrag till Sjukhusfysikern
Styrelsen vill tacka de som bidragit med material till sjukhusfysikern och vi vill uppmana medlemmarna
att bidra med material och att utnyttja Sjukhusfysikern som debattforum.
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