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Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 1 juli 2010 till 30 juni 2011. Förbundet, som ingår som en professionsförening i
Naturvetarna har under året haft följande styrelse:
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Redaktör:
Webredaktör:
Ledamot:
Ledamot:

Lars Ideström
Berit Wennberg
Henrik Båvenäs
Åsa Palm
Eleonor Vestergren
Hans-Erik Källman
Agnetha Gustafsson

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 styrelsemöten per telefon, 2 fysiska styrelsemöten
samt 1 två dagars internat.
NACP/ACTA-möte
Förbundet stod tillsammans med Akademiska sjukhuset, Svensk förening för radiofysik som
arrangör för dels ett ACTA oncologia möte den 13-14 april som sedan övergick i ett NACP möte
den 14-15 april 2011 i genuina universitetslokaler på Norrlands Nation i Uppsala. Mötet blev
oerhört uppskattat med över 200 deltagare från de nordiska länderna och 16 företag i
utställningslokalerna. På ACTA mötet fick vi lära oss om partikelterapi med inriktning mot
strålningsbiologi, planering av strålbehandling mm och vi fick även höra om samarbetet i Norden
kring Skandionkliniken. NACP mötet var inriktat mot alla fysikerdiscipliner och innehöll bland
annat det senaste inom rekonstruktionstekniker inom SPECT/PET och CT och vi fick även en
inblick i klinisk användbarhet av ett 7T MRI system. På torsdagskvällen förtrollades vi av både
mat och underhållning på Uppsala slott. Mötets avslutades med föredrag i två parallella sessioner
kring strålbehandling och kring Röntgen/Nuklear/MR.
Specialiseringstjänstgöring
ST-gruppen har under året arbetat med revisionen av all ST-dokumentation och genomförandet
av handledarutbildning. Resultatet är en mer utvecklad målbeskrivning samt beskrivning av
handledarrollen. Den lokala implementeringen får nu ta vid innan dokumenten revideras igen
utifrån de praktiska situationer som kan tänkas uppstå.
Kursrådet och cpd
Kursrådets arbete har under en tid präglats av det stora antal ansökningar om
specialistregistrering som kommit in enligt de övergångsregler som ställts upp. Det arbetet är nu i
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stort sett avklarat och det finns nu ca 130 registrerade specialister i landet och ca 40 personer som
anmält deltagande i specialistprogrammet. Fokus för Kursrådet framöver skall ligga på initierande
av ST-kurser inom olika områden samt förvaltning av CPD-programmet. Från SSFF:sida har det
inrättats en möjlighet att söka bidrag till kurser på upp till 25 000 kr per år och ämnesområde.
Lön
Arbetet med att informera och utbilda medlemmar och chefer om Naturvetarnas löneavtal har
fortsatt. Enkätundersökningar har genomförts för både medlemmar och chefer för att kartlägga
avtalets tillämpning ute i landstingen. Resultatet visade på stora brister i den individuella
lönesättningsmodellen som avtalet föreskriver. Styrelsen har därför låtit en ombudsman från
Naturvetarna hålla en endagars utbildning för chefer och en för medlemmar som är lokalt fackligt
förtroendevalda. Naturvetarna har dessutom verkat för att organisera lokala Naturvetarföreningar
i alla landsting och har hittills lyckats i alla utom fem. Ett ökat samarbete mellan dessa föreningar
har också stimulerats. Vid möte med Naturvetarnas ordförande har vi i styrelsen också påtalat
den bristfälliga tillämpningen av löneavtalet.
Sjukhusfysikern
Utgivningen av förbundets tidskrift Sjukhusfysikern fortsätter med 4 nummer per år och har
under året bland annat fyllts med intressanta rapporter från medlemmar som varit på kurser och
möten och information om avhandlingar i vårt ämne. Vår redaktör gör en stor insats för att göra
Sjukhusfysikern till en läsvärd tidning.
Hemsidan och Adresslistan
Hemsidan fortsätter att vara en välbesökt och informativ knutpunkt för sjukhusfysiker runtom i
landet. Vår webredaktör lägger ner mycket tid på att hålla sidan aktuell, inte minst den
användbara Adresslistan.
Hedersmedlemmar
I förbundet är Kalle Vikterlöf, Pelle Åsard, Inger-Lena Lamm, Bertil Axelsson och Sten Carlsson
invalda som hedersmedlemmar.
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