Kursrådets årsberättelse 2015
Vi i Kursrådet har haft tre sammankomster i år – i januari, april och september. I huvudsak
består vårt arbete av att bedöma och granska kurser, ofta retrospektivt, samt individuella
ansökningar och frågeställningar. Många frågor och oriktiga påstående har återkommit till
oss varför vi i år beslöt oss för att träffas under ett längre sammanhängande möte för att
kunna arbeta med tydlighet och struktur. Mötet i april blev således i form av ett internat där
det beslutades om nya interna regler. Dessa innefattade bland annat rutiner för utfärdande
av specialistbevis, kursgranskning för CPD-kurser och ST-kurser, hantering av epost som
kommer in till Kursrådets brevlåda, publicering av granskade kurser, samt nya regler för
eftergranskning av kurser. Det fastställdes vilka personer i rådet som ansvarar för granskning
av kurser från respektive inriktning, samt hur beslut skall dokumenteras och arkiveras.
Vi har bemött kritiken mot den tidigare korta listan över befintliga ST-kurser genom att i år
avsätta extra insatser för att granska det internationella kursutbudet. Granskningen
resulterade i 41 ST-kurser för 2015 (jmf med 11 ST-kurser under 2014). Även fler nationella
ST-kurser efterfrågas och vi tillhandahåller guidning om någon vill arrangera en kurs. För att
inspirera till detta har Kursrådet i år sammanställt ett brev till potentiella kursarrangörer. För
att tillmötesgå vårt uppdrag att även skapa kurser vid behov kommer vi fortsätta hjälpa till
att organisera ST-kurser bl.a. inför det årligen återkommande nationella mötet. I år ges 2 STkurser inför nationella mötet, varav en arrangeras av representanter i kursrådet.
Kursrådet har fått önskemål om en ökad transparens och strukturering. Vi hoppas på att
uppfylla detta med våra nya interna regler, en ”Rapport från Kursrådet” publicerad i
Sjukhusfysikern i år (nr 2), förtydligande information på hemsidan, samt genom de nu
återkommande sessionerna ”Kursrådet informerar” och ”Hur blir man specialist?” på
nationella sjukhusfysikermötet.
Idag finns 150 färdiga specialister, varav kursrådet godkänt 5 under 2015 (jmf med 5 under
2014). Idag är också 114 ST-fysiker och 50 ST-handledare registrerade i specialistprogrammet, varav 16 nya fysiker har registrerats hittills i år.
Inför vårt arbete 2016 har vi än så länge klassat 17 kurser som ST-kurser.
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