ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET
Verksamhetsåret 20110701-20120630
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande
berättelse för verksamhetsåret 1 juli 2011 till 30 juni 2012. Förbundet, som
ingår som en professionsförening i Naturvetarna har under året haft följande
styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Redaktör:
Webredaktör:
Ledamot:

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

Under tiden januari t.o.m. juni, då Lars Ideström var föräldraledig, tog Agnetha
Gustafsson över ordförandeskapet.
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 6 styrelsemöten per telefon, 4
fysiska styrelsemöten varav 1 två dagars internat som avslutades med
gemensamt möte med Svensk förening för Radiofysik (SFfRF). Styrelsen har
också under året besvarat två remisser; en om nytt EU-direktiv om
strålsäkerhet och en om Socialstyrelsens förslag om förbättrad
behörighetskontroll inom sjukvården.

ST-programmet
Arbetet med ST-programmet fortsätter på flera olika plan. Eftersom det nu
finns 47 deltagare registrerade som ST-fysiker har den administrativa delen av
arbetet ökat med registrering av CPD-poäng, handledarfrågor m.m. Här har
framförallt Kursrådet gjort en stor insats för att få det hela att fungera. För att
Kursrådet skall kunna fokusera mer på utformningen av specialistkurser togs
beslut under våren att SSFF och SFfRF skall bidra med medel till ett
administrativt stöd i form av en person som på deltid ansvarar för
administration av ST-programmet.
Arbetet med att förankra specialistbegreppet hos berörda myndigheter och
organisationer har fortsatt och drivs med hjälp av ST-gruppen. Bl.a. har en
motion om AID-kodning för specialistfysiker skrivits till Naturvetarnas kongress
i november 2012. Motionen har skrivits tillsammans med Sveriges
Sjukhusgenetiker, Dietisternas riksförbund, Biomedicinska
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analytikerföreningen och Naturbrukslärarna. I motionen yrkas det på att
Naturvetarna skall tillsätta en arbetsgrupp som verkar för att påverka AIDkodningen.

3:e nationella mötet i Sjukhusfysik
I november 2012 kommer det 3:e Nationella mötet om sjukhusfysik anordnas
på Djurönäset i Stockholms skärgård. Detta anordnas av SSFF tillsammans
med SFfRF. Vi ser detta forum som viktigt för att få våra medarbetare att
träffas såväl på det yrkesmässiga som på det individuella planet. Alla
inblandade har lagt ner mycket tid och entusiasm för att mötet skall bli bra.

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
Under verksamhetsåret har en stor omkonstruktion av hemsidan genomförts.
En webbyrå har anlitats för att bygga en mer lättnavigerad och tilltalande
hemsida för våra medlemmar men framför allt en hemsida som är lättare att
hålla uppdaterad och där flera personer kan arbeta med innehållet. Lansering
planeras till oktober 2012. Den befintliga hemsidan och adresslistan har under
tiden hållits uppdaterad av vår webredaktör som gjort en stor insats.

Hedersmedlemmar
I förbundet är Kalle Vikterlöf, Pelle Åsard, Inger-Lena Lamm, Bertil Axelsson,
och Sten Carlsson invalda som hedersmedlemmar.
Styrelsen vill passa på att tacka alla som bidragit till Sjukhusfysikern,
arrangerat kurser, planerat möten och på andra sätt bidragit i förbundsarbetet
under året. Ett speciellt tack riktas till deltagarna i kursrådet som, som vanligt,
har haft ett hektiskt år.

För styrelsen
_____________________________________
Lars Ideström, ordförande
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