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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SJUKHUSFYSIKERFÖRBUNDET 

Verksamhetsåret 20130701-20140630 
 
Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 1 juli 2013 till 30 juni 2014. Förbundet, som 
ingår som en professionsförening i Naturvetarna har under året haft följande 
styrelse: 
 
Fram till årsmötet den 13 november: 
Ordförande:  Lars Ideström 
Sekreterare:  Berit Wennberg 
Kassör:  Henrik Båvenäs 
Redaktör för Sjukhusfysikern:  Elin Styf 
Webredaktör:  Eleonor Vestergren 
Ledamot:  Tuva Öhman 
Ledamot:  Mattias Nickel 
 
Därefter: 
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 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 8 styrelsemöten per telefon, ett 
tvådagars styrelseinternat i Stockholm samt en styrelseutbildning på 
Naturvetarnas kansli i Nacka. Utöver detta har ledamöter ur styrelsen deltagit i 
arbetsgrupper för Nationellt möte om sjukhusfysik samt ST-programmet.  

ST-programmet 
72 sjukhusfysiker är nu under specialistutbildning i ST-programmet. 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. I slutet av våren 2014 skickades en skrivelse till 
Socialdepartementet där vi föreslog en reglering av specialistnivå för 
sjukhusfysiker. Utvecklingen inom EU har också bevakats, speciellt med 
avseende på det nya direktivet 2013/59/EURATOM där de nationella 
myndigheterna föreskrivs att definiera begreppet Medical Physics Expert. 
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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). För att förbättra vår kontakt och vårt utbyte med EFOMP har Ulrika 
Lindencrona utsetts till SSFF:s delegat i EFOMP. Som delegat står hon som 
mottagare av information och har rösträtt för SSFF:s räkning. 
 
Huvuduppgiften för EFOMP under gångna året har varit att se över EU:s 
Basic Safety Standard (BSS) och Riktlinjerna för Medical Physics Experts 
(MPE) vilket bla. har resulterat i revidering av dokumentet Policy Statement 12 
on the status of Medical Physic Education and Training in Europe. EFOMP är 
också den ledande organisationen för EUTEMPE-RX-projektet som 
finansieras av EU-kommissionen. Detta skall leda fram till framtagandet av en 
uppsättning övningsmoduler inom området diagnostik och interventionell 
radiologi. Här önskas en representant från varje nationell 
medlemsorganisation. Två andra projekt som EFOMP är involverad i är 
PiDRL, European Diagnostic Reference Levels for Paediatrics och ENETRAP 
III, training for Radiation Protection Experts. 
 
Som nationell medlemsorganisation har SSFF under året deltagit i diverse 
omröstningar och sett till att enkäter av olika slag har besvarats angående tex. 
säkerhetsbestämmelser vid MRI-installationer och sjukhusfysikers roll inom 
neurologi. Det har även gått ut ett medlemsutskick angående eventuella 
synpunkter angående ”EFOMP draft protocol on Quality controls in Digital 
Mammography”. 

Nationellt möte om sjukhusfysik 
13-14 november 2013 anordnades det 4:e Nationella mötet om sjukhusfysik i 
Varberg. 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 kursen ”MR inom strålterapi”.  
 
Under våren inleddes planeringen av 2014 års möte som kommer att hållas 
12-14 november i Vann. 

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. En artikelserie med temat ”Landet runt” har startats under året. Vår 
redaktör Elin Styf har gjort en stor insats för att upprätthålla och utveckla 
Sjukhusfysikerns läsvärdhet. 
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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. 
  
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, ordförande 
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