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Utredning om SSFFs framtid inom EFOMP
Bakgrund
Svenska sjukhusfysikerförbundet (SSFF) är medlem i European Federation of Organisations
for Medical Physics (EFOMP) som är en paraplyorganisation för nationella
sjukhusfysikerorganisationer inom Europa. För närvarande består EFOMP av 32
medlemsländer och då SSFF har runt 280 medlemmar innehar vi möjligheten att ha 2
delegater som har rösträtt inom i EFOMP.
EFOMP har i dagsläget sex kommittéer:
•
•
•
•
•
•

Education & Training
Professional Matters
European Matters
Communications and Publications
Science
Projects

Utöver kommittéerna kan EFOMP tillsätta ”Special Interest Group” (SIG) för något särskilt
intresseområde eller ”Working Groups” som under en tidsbestämd period skall utreda en
viss specifik frågeställning.
EFOMP arbetar också med att ta fram olika Policy Statements för att utveckla riktlinjer för
utbildnings- och ackrediteringsprogram; och ge rekommendationer om ansvar,
organisatoriska relationer och roller för arbetstagare inom sjukhusfysik. Dessa Policy
Statements måste godkännas av majoriteten av de nationella medlemsorganisationerna
(NMO) innan publicering.
EFOMP har nyligen tillsatt en European Board for Accreditation in Medical Physics (EBAMP)
som skall arbeta oberoende av EFOMP med att ackreditera kurser och utbildningar inom
sjuhusfysik.
Då EFOMPs arbete och uppdrag är så omfattande och det inkommer många förfrågningar till
SSFFs delegater rörande nomineringar till kommittéer, kursråd eller arbetsgrupper,
kontaktpersoner i olika frågor, besvara enkäter, ha synpunkter och godkänna olika Policy
Statements och andra dokument mm, efterfrågades det en tydlighet rörande hur aktiva SSFF
och svenska sjukhusfysiker bör vara inom EFOMP. Om vår delaktighet inom EFOMP önskas
öka efterfrågades riktlinjer om vad SSFF önskar prioritera och att det upprättas ett nätverk
som möjliggör ett bra informationsflöde ut till intressenter som kan vara tänkbara för vissa
uppdrag inom EFOMP.

Vid SSFFs styrelseinternat 3-5/2 2016 beslutade därför styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
för att utreda SSFFs framtid inom EFOMP bestående av Sonny La, Ulrika Lindencrona (båda
SSFFs delegater inom EFOMP) och Hans-Erik Källman (medlem i European Matters
Committee och Education & Training Committee). Arbetsgruppen rekommenderades att
adjungera in alternativt intervjua sakkunniga vid behov.

Uppdrag
Uppdragsbeskrivningen från SSFFs styrelse till arbetsgruppen var:
•

Att skriva en rapport till årsmötet 2016 med en 5-årsplan

•

Utreda vilken roll skall vi ha i EFOMP?
– Vad, var och hur ska vi verka inom organisationen?

•

Utreda hur vi ska värva kollegor nationellt för olika uppdrag?
– Hur skapar vi nätverk för detta?

Utförande och sammanställning
Arbetsgruppen har från februari och fram till november haft 4 telefonmötet och därutöver
inhämtat synpunkter från Anja Almén (medlem i Projects Committee), Itembu Lannes
(medlem i Professional Matters Committee) samt från EFOMPs president John Damilakis.

Vilken roll skall vi ha i EFOMP?
I’m convinced that the success of EFOMP’s work depends on the commitment and expertise
of volunteers. I would like to encourage colleagues from Sweden to join EFOMP’s committees
and working groups.
John Damilakis 2016

Arbetsgruppen anser att Sverige har behov av att få influenser från omvärlden så att vi inte
fastnar i vår utveckling och plötsligt ligger efter våra kollegor i världen. Om Sverige vill synas,
få inflytande etc. bör man bygga upp ett nätverk med sjukhusfysiker som är aktiva inom olika
delar i EFOMPs organisation som i sin tur skapar nätverk ut i Europa.
Om svenska sjukhusfysiker skall verka och synas internationellt behövs resurser i form av tid
och pengar. Gällande tid så varierar förutsättningarna för att svenska sjukhusfysiker via SSFF
skall kunna engagera sig inom EFOMP över landet. Om vi skall kunna få fler engagerade så

behöver landets chefer stå bakom och uppmuntra sådana initiativ. Därför konstaterades
tidigt i utredningen att innan SSFF kan gå vidare i arbetet behöver vi veta hur
chefsfysikergruppen förhåller sig till frågan. Därför kommer arbetsgruppen presenterar
denna utredning för chefsfysikergruppen vid nästa nationella möte i Kolmården 2016.
Utifrån responsen från chefsgruppen kan vi sedan gå vidare med i vilken omfattning vi kan
vara delaktiga inom EFOMP. Det är viktigt att säkerställa att uppdragen sprids ut geografiskt
över hela landet.
SSFF bör inom nästa verksamhetsår se över i vilken omfattning förbundet kan stå för
kostnader för delegaterna och andra aktiva svenska sjukhusfysiker t.ex. i kommittéer och
arbetsgrupper. SSFF bör ta en diskussion med chefsfysikergruppen och se om det går att
klargöra om kostnaderna kan fördelas mellan förbund och arbetsgivare. Frågan bör lyftas på
mötet för chefsfysikergruppen.

Utifrån den representation vi idag har av svenska sjukhusfysiker inom EFOMP samt ansvaret
som ligger under respektive kommitté anser arbetsgruppen att, om förutsättningarna finns,
vi inom de närmaste 5 åren bör finnas representerade i följande organ:

1. Kommittéer:
•

•

•

•

Education & Training Committee: Verkar vara ett fokusområde inom EFOMP. Är en
kommitté som vi bör engagera oss i om vi vill vara med i det EU vida arbetet rörande
de utbildningar som EFOMP bedriver och kunna påverka EFOMPS hantering av
kurser. EUTEMPE-RX är ett exempel. Ett annat motiv är vårt problem att få till stånd
specialistkurser inom Sverige som vi bör lyfta inom EFOMP. Hans-Erik Källman är
representant i denna kommitté idag.
Projects Committee: Anja Almén har under sommaren 2016 blivit invald som Vice
Chair i Projects Committee. Detta innebär att hon under 2017 kommer vara Vice
Chair som övergår till Chair under 2018. Projects Committee diskuterar vilka projekt
som EFOMP skall engagera sig i och vi anser att det är av stor betydelse att kunna
påverka och bevaka vad som händer för att tidigt informera och möjliggöra att
svenska sjukhusfysiker blir delaktiga. Projekten behandlar frågor som kan engagera
även Svensk förening för radiofysik.
Professional Matters Committee: Arbetar för att EU skall uppmärksamma
sjukhusfysiker som yrke. Kommittén har nyligen arbetat fram två stycken policy
statement (6.1 ”Recommended Guidelines on National Registration Schemes for
Medical Physicists” samt 10.1 “Recommended Guidelines on National Schemes for
Continuing Professional Development of Medical Physicists”.). Itembu Lannes är aktiv
i denna kommitté.
Science Committee: En kommitté som SSFF idag inte har någon representant i men
som Arbetsgruppen anser att SSFF inom en femårsperiod bör försöka få någon svensk
sjukhusfysiker engagerad i. Denna kommitté initierar flera arbetsgrupper och det är
önskvärt att dessa tidigt fångas upp i processen för att kunna verka för svenskt
deltagande i de arbetsgrupper som vi finner vara av vikt.

2. EBAMP (European Board for Accreditation in Medical Physics):
Då vi i Sverige har erfarenheter av ett oberoende kursråd hade det varit önskvärt att vi är
delaktiga i Europas motsvarighet. SSFF lyckades inte nominera någon till uppstarten av
EBAMP i år. Arbetsgruppen anser att det inför nästa valomgång när ledamöter skall bytas
ut vore bra att fokusera på att värva svenskt deltagande.

3. ECMP2018:
1st European Congress of Medical Physics gick av stapeln i Aten, September 2016
(ECMP2016). Som ett led att utöka vårt engagemang och närverk ute i Europa och att
förflytta aktiviteter mer norröver inom Europa kommer SSFF, tillsammans med Svensk
förening för radiofysik samt Dansk selskab for medicinsk fysik, vara medarrangörer till
mötet 2018 i Köpenhamn.

4. EFOMP Annual Council meeting:
EFOMP har ett årsmöte som infaller en dag under hösten och där hela EFOMPs styrelse
samlas med kommittéernas ordförande samt delegater från medlemsländerna.
Arbetsgruppen anser att SSFF bör säkerställa att vara representerade vid EFOMPs
årsmöten. Förslagsvis skickar SSFF varje år två styrelsemedlemmar tillika delegater inom
EFOMP. Alternativt kan en av styrelsemedlemmarna ersättas med att en person som
sitter med i någon av kommittéerna åker med som ersättare. Detta då kommittéernas
ordförande alltid är med under årsmötet och avlägger rapporter och det är ett bra
tillfälle att utöka nätverket inom EFOMP om man sitter med i någon av kommittéerna.

Hur värvar vi personer nationellt för olika uppdrag?
SSFF har velat begränsa medlemsutskick via e-post så det vore fördelaktigt om information
från EFOMP kunde gå ut via andra kanaler. SSFF bör utnyttja tidningen Sjukhusfysikern
bättre för att utveckla kontakten mellan medlemmar och EFOMP-delegater/kommittérepresentanter. Sedan vore det önskvärt om det kunde byggas upp ett nationellt nätverk
som kunde bli delaktiga när det efterfrågas nomineringar för olika uppdrag inom EFOMP.

Slutsats
SSFF rekommenderas av utredarna att under den kommande 5-årsperioden
-

Möjliggöra personligt engagemang bland kolleger genom att klargöra
finansieringsåtaganden från verksamheterna och SSFF vid arbete inom EFOMP
Fokusera på engagemang i de prioriterade kommittéerna i rapporten
Genomföra ECMP2018 med samarbetsorganisationerna
Säkerställa representation vid EFOMPs årliga Council Meeting
Formulera en plan för att sprida kunskap om det arbete som pågår i EFOMP bland
medlemmarna

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 EFOMPs arbete är känt inom
professionen.

