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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET 

Verksamhetsåret 20140701-20150630 
 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 1 juli 2014 till 30 juni 2015. Förbundet, som 
ingår som en professionsförening i Naturvetarna har under året haft följande 
styrelse: 
 
Fram till årsmötet den 13 november: 
Ordförande:  Lars Ideström 
Sekreterare:  Tuva Öhman 
Kassör:  Annie Olsson 
Redaktör för Sjukhusfysikern:  Elin Styf 
Webredaktör  Mattias Nickel 
Internationella relationer:  Ulrika Lindencrona 
Adresslista och medlemsutskick: Manda Genell 
 
Därefter: 
Ordförande:  Marie Louise Aurumskjöld 
Vice ordförande  Lars Ideström 
Sekreterare:  Tuva Öhman 
Kassör:  Annie Olsson 
Redaktör för Sjukhusfysikern:  Ylva Hammarström 
Webredaktör  Mattias Nickel 
Internationella relationer:  Ulrika Lindencrona 
 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 styrelsemöten per telefon, ett 
tvådagars styrelseinternat i Stockholm. Utöver detta har ledamöter ur 
styrelsen deltagit i arbetsgrupper för Nationellt möte om sjukhusfysik samt ST-
programmet.  

ST-programmet 
98 sjukhusfysiker är nu under specialistutbildning i ST-programmet. Samtliga 
landsting har nu anmält deltagare vilken är en stor framgång. Under 
verksamhetsåret har Lars Ideström deltagit vid två av Kursrådets möten och 
diskuterat ST-programmet. Arbetet med att förankra ST-programmet har 
fortsatt genom ST-gruppen. Den skrivelse som i slutet av våren 2014 
skickades till Socialdepartementet där vi föreslog en reglering av 
specialistnivå för sjukhusfysiker besvarades med att departementet inte vill ta i 
frågan för närvarande p.g.a. pågående utredning om EU:s nya 
yrkeskvalifikationsdirektiv. Styrelsen valde då att byta strategi och istället 
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försöka få in specialistutbildningen via det nya strålskyddsdirektivet 
(2013/59/EURATOM). I denna fråga har Lars Ideström och Sara Olsson 
(SFfR) deltagit i möte på SSM och berättat om ST-programmet och diskuterat 
specialist i förhållande till direktivets krav på MPE. 
 
Under verksamhetsåret har även kontinuerlig bevakning och annonsering av 
kurser skett på sjukhusfysiker.se 

EFOMP 
 
SSFF är medlem i European Federation of Organisations for Medical Physics 
(EFOMP), en paraplyorganisation för nationella sjukhusfysikerorganisationer 
inom Europa, för närvarande med 35 medlemsländer. Då SSFF har runt 340 
medlemmar har vi rätt till 2 delegater med rösträtt, Lars Ideström och Ulrika 
Lindencrona. Under året som gått har det införts en informationsruta ”Aktuellt 
från EFOMP” i Sjukhusfysikern med syfte att nå ut med uppdaterad 
information till SSFF:s medlemmar. Vi annonserar även kurser både i 
Sjukhusfysikern och på SSFF:s hemsida. En aktuell fråga från EFOMP är att 
det skall tillsättas en oberoende grupp, EBAMP (European Board for 
Accreditation in Medical Physics), bestående av 9 personer som ska granska 
kurser som anordnas inom EFOMP. De nationella medlemsorganisationerna 
uppmanas nominera lämpliga kandidater. 
 
Under året har vi har arbetat med att öka representationen från Sverige både i 
arbetsgrupper och i kommittéerna. I början av verksamhetsåret utsågs Anja 
Almén och Sara Brockstedt till att vara representanter i arbetsgruppen för 
framtagandet av riktlinjer för hur Basic SafetyStandard (BSS) för strålskydd 
införlivas i ländernas lagstiftning. 
 
EFOMP har sex kommittéer. Fyra av dessa har nu svenska representanter 
nominerade av SSFF:  
 
European Matters Committee – Hans-Erik Källman, Falun  
Education & Training Committee – Hans-Erik Källman, Falun  
Professional Matters Committee – Itembu Lannes, Stockholm  
Projects Committee – Anja Almén, Göteborg 
De övriga kommittéerna är ”Communications and Publications Committee” 
och ”Science Committee”. 
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Nationellt möte om sjukhusfysik 
12-14 november 2014 anordnades det 5:e Nationella mötet om sjukhusfysik i 
Vann, Bohuslän. Det anordnades av SSFF tillsammans med Svensk förening 
för radiofysik (SFfR) och lockade ca 130 deltagare och mer än 20 utställande 
företag. I anslutning till mötet anordnades även två kurser: ”CT – möjligheter 
med nya tekniker” och ”Monte Carlo inom nuklearmedicin” .  
 
Under våren inleddes planeringen av 2015 års möte som kommer att hållas 
11-13 november i Falkenberg. 

Sjukhusfysikern 
Tidningen Sjukhusfysikern har under året utkommit med fyra nummer. I början 
av året gjordes layouten och logotypen om för att harmonisera med 
förbundets grafiska profil, och i samband med styrelsens internat togs en 
policy för vad som publiceras fram.  
 
Under våren gjordes en satsning på Sjukhusfysikerns historia. Samtliga 
nummer från tidningens start digitaliserades och finns nu att läsa på 
förbundets hemsida.  
 
I tidningen har debatten om sjukhusfysikerns kompetens har fortgått under 
året. Tidningen har kontinuerligt rapporterat från EFOMP:s verksamhet, 
publicerat aktuella avhandlingar, mötesrapporter, information från SSM mm.  
 

Tidningen har distribuerats per post till samtliga medlemmar, 
hedersmedlemmar, universitetsorterna samt till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Digitalt finns tidningen även på hemsidan. 

Hemsidan och Adresslistan 
Både hemsidan och adresslistan fortsätter att vara viktiga redskap för landets 
sjukhusfysiker för att få reda på kurser och möten och för att få kontakt med 
andra sjukhusfysiker. 

Jobbannonsering 
SSFF:s samarbete med SFfR kring försäljning av jobbannonser har under året 
fortsatt med god inströmning av annonser som har annonserats på hemsidan 
och skickats ut med e-post till medlemmarna. 

Hedersmedlemmar 
I förbundet är Kalle Vikterlöf, Pelle Åsard, Inger-Lena Lamm, Bertil Axelsson, 
Sten Carlsson, Gudrun Alm Carlsson och Sören Mattsson invalda som 
hedersmedlemmar. 
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Styrelsen vill passa på att tacka alla som bidragit till Sjukhusfysikern, 
arrangerat kurser, planerat möten och på andra sätt bidragit i förbundsarbetet 
under året. 
 

För styrelsen 
 
_____________________________________ 
 
Lars Ideström, vice ordförande 


