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Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 1 november 2002 till 31 december 2003. 
 
Förbundet, som ingår som en sektion i Naturvetareförbundet, N, har under året haft följande 
styrelse: 
 
Ordförande:  Hans-Erik Källman 
Vice ordförande: Leif Karlsson 
Sekreterare:  Elinore Wieslander 
Kassör:  Henrik Båvenäs 
Redaktör:  Åsa Ärlig 
Ledamot:  Eleonor Vestergren 
 
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden samt ett gemensamt möte med Svensk 
Förening för Radiofysiks styrelse. 
 
 
Antalet medlemmar har ökat och var vid verksamhetsårets slut 257 st. Förbundet har två 
hedersmedlemmar, Kalle Vikterlöf och Pelle Åsard.  
 
 
Förbundets informationsskrift Sjukhusfysikern har utkommit med 4 nummer. Medlemmarna 
erhåller dessutom N:s tidning Naturvetaren. 
 
 
 
Continuous Professional Development, CPD 
Arbetet med CPD, som på börjades under förra verksamhetsåret, har fortsatt. Det har bildats ett 
kursråd som tillsammans med SSFF och SFR under året har arbetat med att sjösätta 
fortbildningsprogrammet CPD. Introduktion av CPD programmet och den första kursen inom 
programmet kommer att hållas den 30 januari 2004 i Linköping och är ett samarbete mellan 
Radiofysikinstitutionen i Linköping, SFR och SSFF.. 
 
 
 
100 års jubileumsfest 
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För att fira att SFR’s och SSFF’s 50 års jubileum anornas en Jubileumsfest i samband med 
introduktionen av CPD. 
 
 
Löne- och kompetensstrukturer  
Arbetet med löne- och kompetensstrukturer har påbörjats som en naturlig efterföljare till 
fortbildningsprogrammet CPD. Under året har löne- och kompetensstrukturer från flera avdelningar i 
landet presenterats i Sjukhusfysikern. För att inhämta medlemmarnas åsikter i denna fråga har en enkät 
gällande nationellt system för kompetens- och lönenivåer skickats ut. Enkätsvaren kommer att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet inom löne- och kompetensstrukturer. 
 
 
Lönestatistik  
Förbundet har fortsatt arbetet med förfrågan om löner och presenterat egen lönestatistik. 
Uppgifterna, som baseras på 25 av 30 avdelningar, har sammanställts och presenterats i 
kondenserad form i Sjukhusfysikern. Materialet i sin helhet har skickas ut till kontaktpersonerna 
i elektronisktformat. Antalet avdelningar som svarat på enkäten har ökat relativt föregående 
verksamhetsår.  
 
 
Bidrag till Sjukhusfysikern 
Styrelsen vill tacka de som bidragit med material till sjukhusfysikern och vi vill uppmana 
medlemmarna att bidra med material och att utnyttja Sjukhusfysikern som debattforum.  
 
 
 
Hans-Erik Källman   Henrik Båvenäs 
Leif Karlsson   Åsa Ärlig 
Elinore Wieslander   Eleonor Vestergren 


