ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) får härmed avge följande
berättelse för verksamhetsåret 1 juli 2017 till 30 juni 2018.
Förbundet
Förbundet ingår som en professionsförening i Naturvetarna och har 394
personmedlemmar och 7 organisationsmedlemmar (SSM och 6 universitetsbibliotek).
Medlemsavgiften är 100 kr per år, hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.
Styrelse
Fram till årsmötet den 15 november:

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:
Ledamot, Webbredaktör
Ledamot, Internationella relationer:
Ledamot, Internationella relationer:

Marie-Louise Aurumskjöld
Tuva Öhman
Annie Bjäreback
Ylva Hammarström Larsson
Mattias Nickel
Ulrika Lindencrona
Sonny La

Därefter:

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot, Redaktör för Sjukhusfysikern:
Ledamot, Webbredaktör
Ledamot, Internationella relationer:
Ledamot, Internationella relationer:

Marie-Louise Aurumskjöld
Maja Sohlin
Sebastian Sarudis
Ylva Hammarström Larsson
Mattias Nickel
Helena Lizana
Sonny La

Hedersmedlemmar
I förbundet är Kalle Vikterlöf, Pelle Åsard, Inger-Lena Lamm, Bertil Axelsson, Sten
Carlsson, Gudrun Alm Carlsson och Sören Mattsson invalda som hedersmedlemmar.
Revisorer
Per-Erik Åslund och Karolina Strand.

Valberedning
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Susanna Crafoord-Larsen, Jönköping (sammankallande), Ulrica Lindencrona,
Göteborg och Annie Bjäreback, Stockholm.
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 9 styrelsemöten per telefon, ett två och
en halv dags styrelseinternat i Göteborg varav en halv dag tillsammans med Svensk
Förening för Radiofysik (SFfR) och en halv dag tillsammans med Socialstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten och kursrådet. Utöver detta har ledamöter ur styrelsen
deltagit i arbetsgrupper för European Congress of Medical Physics (ECMP) samt STprogrammet.
Specialist, AID och ST-programmet
Styrelsens arbete med att stärka sjukhusfysikerns roll har fortgått under året bl.a.
genom bevakning av SSM:s arbete med nya författningar och ny strålskyddslag.
Tillsammans med SFfR och kursrådet har vi diskuterat ST-programmet och
specialistkurser.
European Federation of Organisations for Medical Physics
SSFF har arbetat mycket med förberedelserna av ECMP som äger rum i Köpenhamn i
augusti 2018. SSFF tillsammans med SFfR och Dansk Selskab for Medicinsk Fysik
(DSMF) står värd för European Federation of Organisations for Medical Physics
(EFOMP:s) andra sjukhusfysikermöte. Dessa möten äger rum vartannat år.
Sverige är ett av 34 medlemsländer i EFOMP, en paraplyorganisation för nationella
sjukhusfysikerorganisationer inom Europa där SSFF representerar Sverige. Med runt
390 medlemmar har Sverige rätt till två delegater med rösträtt. Dessa har under
verksamhetsåret bestått av Sonny La samt Ulrika Lindencrona. Ulrika ersattes av
Helena Lizana efter årsmötet i november.
I september 2017 deltog Sonny på EFOMP:s årsmöte i York, Storbritannien. Detta
avrapporterades i Sjukhusfysikern nr 3, 2017.
I rapporten om SSFF:s framtid inom EFOMP, som presenterades på EFOMP:s årsmöte
2016, rekommenderades SSFF att arbeta med följande punkter under den
kommande 5-årsperioden:
• Möjliggöra personligt engagemang bland kollegorna genom att klargöra
finansieringsåtaganden från verksamheterna och SSFF vid arbete inom
EFOMP
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•
•
•
•

Fokusera på engagemang i de prioriterade kommittéerna (Science,
Professional Matters Projects och Education and Training Committe)
Genomföra ECMP2018 tillsammans med samarbetsorganisationerna
Säkerställa representation vid EFOMP:s årsmöten
Formulera en plan för att sprida kunskap bland medlemmarna om det arbete
som pågår i EFOMP.

Av EFOMP:s sex kommittéer har vi svensk representation i fyra och ytterligare en
med en svensk nominering:
1. European Matters Committee - (saknar svensk representation, en svensk
nominering inskickad)
2. Communications and Publications Committee - (saknar svensk
representation)
3. Projects Committee – (Anja Almén, Lund)
4. Education & Training Committee – (Marie Sydoff, Lund)
5. Science Committee – (Hans-Erik Källman, Falun)
6. Professional Matters Committee – Itembu Lannes, Stockholm)
Nationellt möte om sjukhusfysik
Nationellt möte om sjukhusfysik anordnades 15–17 november 2017 på STEAM Hotel
i Västerås. Det anordnades av SSFF tillsammans med SFfR och lockade ca 180
deltagare och 20 utställande företag. I anslutning till mötet anordnades även två
kurser: Odontologisk strålningsfysik och diagnostik samt Elektromagnetiska fält och
MR-säkerhet för sjukhusfysiker, med 28 respektive 21 deltagare.
Det beslutades att inte anordna något Nationellt möte om sjukhusfysik 2018
eftersom ECMP arrangeras hösten 2018 där SSFF och SFfR är medarrangörer.
Sjukhusfysikern
Tidningen Sjukhusfysikern har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer.
För att underlätta arbetet med tidningen annonserades det efter layouthjälp under
våren 2017 och sedan nummer 2 2017 görs Sjukhusfysikerns layout av Anna
Ärlebrand, Uppsala.
Sjukhusfysikern har kontinuerligt rapporterat från EFOMP:s verksamhet, publicerat
aktuella avhandlingar, mötesrapporter, information från Strålsäkerhetsmyndigheten
mm. Sjukhusfysikern har distribuerats per post till samtliga medlemmar,
hedersmedlemmar, universitetsorterna samt till Strålsäkerhetsmyndigheten. Digitalt
finns tidningen även på websidan.
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Websidan och Adresslistan
Både websidan och adresslistan fortsätter att vara viktiga redskap för landets
sjukhusfysiker för att få reda på tjänster, kurser och möten och för att få kontakt
med andra sjukhusfysiker.
Websidan har under skalet genomgått ett antal säkerhetsuppdateringar, via
konsulthjälp. Till följd av den nya dataskyddsförordningen GDPR har en policy
utarbetats som beskriver hur hanteringen av adresslistan lever upp till de nya kraven,
och det är också infört att skriftligt samtycke är obligatoriskt för att vara med på
listan.
Jobbannonsering
SSFF:s samarbete med SFfR kring försäljning av jobbannonser har fortsatt med god
inströmning av annonser. Under året har 57 annonser (t.o.m. maj -18) annonserats
på websidan och skickats ut med e-post till medlemmarna.
European Congress of Medical Physics
ECMP hålls 23–25 augusti 2018 i Köpenhamn där SSFF, SFfR, DSMF och EFOMP
anordnar mötet ihop. SSFF:s representant i organisationskommittén är Sonny och i
programkommittén sitter Crister Ceberg. Organisationskommittén har under
verksamhetsåret haft 6 videomöten. ECMP2018 ersätter det Nationella mötet om
sjukhusfysik. Information till medlemmarna om detta har meddelats på årsmötet
2017 samt via e-postlistan och via notiser i tidningen Sjukhusfysikern.
Kursrådet
Kursrådets sammansättning:

Sekreterare: Birgitta Hansson, Stockholm
Röntgen: Gudrun Alm Carlsson och Michael Sandborg, båda Linköping
Nuklearmedicin: Sofi Wikström, Stockholm
MR: André Ahlgren, Lund. Ersattes fr.o.m. maj av Johan Olsrud, Lund
Strålterapi: Jakob Eriksson, Jönköping
Av kursrådets medlemmar är Michael Sandborg och Johan Olsrud utsedda av SSFF.
En ny gemensam policy för kursrådet har arbetats fram gemensamt med SFfR och
gäller sedan 1 feb 2018. I policyn framgår kursrådets uppdragsbeskrivning, struktur,
ekonomi, och vad som gäller vid resor och representation.
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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.
2018-06-12

Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet
Marie-Louise Aurumskjöld
Ordförande

Maja Sohlin
Sekreterare

Sebastian Sarudis
Kassör

Mattias Nickel
Ledamot

Helena Lizana
Ledamot

Sonny La
Ledamot

Ylva Hammarström Larsson
Ledamot
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