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Styrelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet 2000

Ordförande:Lars Gunnar Månsson Medicinsk fysik och teknik Tel: 031/342 40 25
MFT/Diagnostik Fax: 031/82 24 93
Sahlgrenska UniversitetssjukhusetE-post: larsgm@radfys.gu.se
413 45 Göteborg

Vice ordförande: Hans-Erik Källman Röntgenkliniken Tel: 023/49 26 56
Falu lasarett Fax: 023/49 07 79
791 82 Falun E-post:hans-erik.kallman@ltdalarna.se

Sekreterare:Birgitta Hansson Avd för sjukhusfysik Tel: 08/5177 53 74
Karolinska sjukhuset Fax: 08/5177 49 39
171 76 Stockholm E-post:birgitta.hansson@ks.se

Kassör: Sven Richter Avd för sjukhusfysik Tel: 08/585 86282
Huddinge sjukhus Fax: 08/774 5763
141 86 Huddinge E-post: sven@asf.hs.sll.se

Redaktör:Birgitta Lanhede Radiofysiska laboratoriet Tel: 090/785 2407
Norrlands Universitetssjukhus Fax: 090/785 1588
901 85 Umeå E-post:birgitta.Lanhede.us@vll.se

Övrig ledamot: Leif Karlsson Avdelningen för sjukhusfysik Tel: 019/602 1394
Regionssjukhuset Fax: 019/106738
701 85 Örebro E-post: leif.karlsson@orebroll.se

KONTAKTPERSONER  2000

Boden Magnus Olsson
Borås Gudrun Bankvall
Danderyd Hans-Jerker Lundberg
Eskilstuna Johan Olsrud
Falun Hans-Erik Källman
Göteborg Jonny Hansson
Gävle Anders Dackenberg
Halmstad Ragnar J. Kullenberg
Helsingborg Michael Ljungberg
Huddinge Bruno Sorcini
Jönköping Ebba Helmrot
Kalmar Jan Ove Christoffersson
Karlskrona   Erik Olov Jurvin
Karlstad Hans Olov Rosenbrand
Karolinska sjukhuset Ingmar Lax
Kristianstad Elmer Berggren
Linköping Peter Larsson
Lund Tommy Knöös
Malmö Kerstin Löfvander Thapper
Skövde Bengt Johansson
Sundsvall Joakim Staël von Holstein
Södersjukhuset Monica Lidberg
Trollhättan   Eva Wallström
Uddevalla Sten Carlsson
Umeå Per-Olof Löfroth
Uppsala Lars Jangland
Västerås Dimitrios Kalafatidis
Växjö Aris Tilikidis
Örebro Leif Karlsson
Östersund Viktor Kempi
SSI Wolfram Leitz

Anmäl tillägg och ändringar till den gällande
kontaktpersonlistan till sekreteraren (Birgitta
Hansson)!



Ordföranden har ordet

Äntligen lite debatt i vårt ibland lite sömniga
förbund. Nu gällde det förstås inte oss själva,
men väl ”systersammanslutningarna” Svensk
förening för nuklearmedicin och Svenska
nuklearmedicinförbundet. Min ”ledare” i förra
numret av Sjukhusfysikern resulterade i ett
flertal telefonsamtal från kollegor som ville
uttrycka sitt stöd för synpunkterna om att inte
acceptera en sammanslagning med de villkor
som vi då kände till. Det kom också ett
knastrigt mobiltelefonsamtal från Klas Måre
(roligt att han läser Sjukhusfysikern!), som
bekymrat ville gjuta olja på vågorna och uttala
sin fulla uppskattning för sjukhusfysikernas
insatser inom nuklearmedicinen. Det kom ett
e-mail från en kollega som ansåg att vi borde
acceptera sammanslagningen. Till sist kom
också Ragnar Kullenbergs tydliga inlägg, som
återges på annan plats i detta nummer.

Allt detta kan möjligen uppfattas som
förvirrande. Här finns alla åsikter
representerade. Har vi möjligen sett samma
förslag allihop? Svaret är nog nej! Som
framgår av Jakobina Grétarsdóttirs referat från
årsmötesförhandlingarna i Jönköping (på
annan plats i detta nummer) hade underlaget
för sammanslagningen nu en helt annan
karaktär än tidigare. Borta var det mesta av det
vi kritiserade, och därmed är ju huvudsyftet
med våra brösttoner nådda.

Vissa har uppenbarligen beskyllt oss inom
sjukhusfysikerkåren för att vara paranoida. Jag
vill påstå att vi faktiskt inte brukar odla
konspirationsteorier i vanliga fall. Det är inga
hjärnspöken vi kritiserade. Bara ett fåtal ser ut
att känna till att ett förslag med just det
innehåll som refererades i förra numret av
Sjukhusfysikern cirkulerades inom den gamla
styrelsen i föreningen. Skulle vi då ha bortsett
från detta såsom varande utan betydelse för
den fortsatta processen?  Förslagen om vikta
styrelseposter mm. kom inte från vem som
helst utan från ledande personer i styrelsen.
Vid den dåvarande tidpunkten hade vi inga
andra uppgifter att gå på.

Vi söker inte konfrontation i onödan.
Självfallet förordar vi samarbete med alla
personalkategorier inom alla de discipliner vi
arbetar i. Ofta är det ju vi som är det kitt som
håller ihop olika grupperingar, den olja som
behövs i ibland gnisslande maskinerier. I detta
fallet kanske vi tog i för hårt, kanske inte.
Slutresultatet blev i alla fall att
sjukhusfysikernas intressen och kompetens ser
ut att tas bättre tillvara än i det av oss
kritiserade förslaget. Därmed är vårt syfte nått
och vi ser fram emot en god samverkan med
läkare och alla andra intressenter inom svensk
nuklearmedicin framöver.

Lars Gunnar Månsson
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Här kommer Ragnars inlägg i sin
helhet:

Samverkan eller splittring

  Har arbetat i 20 år med radiofysik och
sjukhusfysik, på flera olika sjukhus och med
olika områden av sjukhusfysiken. Samarbetet
med alla de olika yrkeskategorier man som
sjukhusfysiker kommer i kontakt med; bl.a.
sjuksköterskor, BMA, medicintekniker,
sekreterare, läkare och naturligtvis patienterna
har varit mycket stimulerande och
utvecklande. Detta gäller både
universitetssjukhusen och länssjukhusen. Utan
ett gott samarbete med de olika
yrkeskategorierna är det mycket svårt att
uppnå de mål vi som sjukhusfysiker har i vår
verksamhet. Nuklearmedicinen har i detta
sammanhang en särställning, här är ofta
sammanhållningen och samverkan mellan
t.ex. läkare, sjukhusfysiker och sjuksköterskor
mycket bra, det gör arbetet särskilt
stimulerande. Samarbetet inom disciplinen
inom landet är även den av en speciell
karaktär, vi delar gärna med oss av våra
erfarenheter och har en god kontakt med
varandra, detta har medfört att vi i Sverige
håller en hög nivå inom detta område.

Läste Lars-Gunnar Månssons ledare med
bestörtning. Lars-Gunnar talar bl.a. om att det
inom Svensk Förening för Nuklearmedicin
råder ett förakt för sjukhusfysikernas insatser
inom nuklearmedicinen och att
sammanslagningen med
Nuklearmedicinförbundet är en
krigsförklaring mot Sveriges
nuklearmedicinskt arbetande sjukhusfysiker.
Dessa uttalanden av Lars-Gunnar är baserade
på bristande insikt i faktiska förhållanden och
är mycket olyckliga då de endast gagnar
splittring och polarisering mellan olika
yrkeskategorier.

Som styrelsemedlem har jag deltagit i
framtagandet av de nya stadgarna och hela
tiden haft målet att svensk nuklearmedicin
skall hålla en hög kompetens, vara synligt och
samtidigt behålla den fina sammanhållning
som är kännetecknande för svensk
nuklearmedicin. Lars-Gunnars inlägg
innehåller många sakfel bl.a.

- Vid föreningens årsmöte i Jönköping
kommer man inte att ta något beslut om
nya stadgar, men stagar kommer upp för
diskussion. Vi hoppas att många kommer
till Jönköping.

- Styrelsen har nu arbetat fram ett nytt
diskussionsunderlag som mer bygger på
tidigare stadgar för Föreningen, för
eventuellt beslut 2001

- Svensk Förening för Nuklearmedicin har
ända från starten varit en sektion inom
Svenska läkaresällskapet

- Det finns inget i stadgarna som säger att
en sjukhusfysiker inte kan vara ordförande

- Beskrivningen att ” Föreningen utgör en
sammanslutning av för nuklearmedicin
intresserade i Sverige” kvarstår i det nya
förslaget

Att sammanföra förening och förbund ger
många fördelar
- Vi kan gemensamt utforma utbildning och

fortbildning av alla kategorier inom
nuklearmedicinen

- Föreningen får en starkare ställning då vi
även blir en specialistförening

- De olika yrkeskategorierna får ännu större
möjlighet att hjälpa varandra

Läkarkollektivet är förvisso starkt, även i
föreningen, men jag har aldrig i arbetet i
föreningen sett eller hört att läkarna inte varit
lyhörda för sjukhusfysikernas åsikter eller för
BMA:s. Ett bra exempel är utarbetande av
Målbeskrivningen för läkare inom
nuklearmedicin, här ingår
strålskyddsutbildning, dosimetri, radiofysik
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och detekteringstekniker, nuklidterapi under
ledning av onkolog och sjukhusfysiker t.ex.
Föreningen söker på många sätt påverka och
göra utbildningen inom nuklearmedicin för
BMA mer attraktiv och tillgänglig.

Att så frön till splittring och polarisering
gagnar inte svensk nuklearmedicin. Att
använda ord som skandal, krigsförklaring och
förakt tjänar inte sjukhusfysikernas sak. Bättre
då att söka påverka genom samverkan, att
framföra synpunkter baserade på saklig grund.
En god sammanhållning och samverkan gör
sig inte självt, den kräver mer av tillit och
respekt än den enklare vägen med
revirtänkande och nej-sägande.

Ragnar Kullenberg
Docent, sjukhusfysiker

Lars Gunnars kommentar till Ragnar
Kullenbergs inlägg

Bäste Ragnar!

Vi känner varandra väl och tror att du vet att
jag är en samarbetsperson som inte i onödan
söker splittring och konfrontation. Som Du ser
av min ”ledare” i detta nummer baserades
mina hårda ord på ett faktiskt förslag till
arbetsordning för den nya styrelsen. Enligt
förslaget, skrivet av en ledande
styrelseledamot, skulle viktiga poster, bl.a.
ordförande, vice ordförande, ”past-president”
och utbildningssekreterare innehas av läkare.
Jag tror att flertalet i förbund och förening inte
känt till att detta förslag faktiskt existerat.
Många uppfattade dessutom det förra årsmötet
i Svensk förening för nuklearmedicin som ett
”kuppartat” försök att slå samman de två
föreningarna med tveksamma villkor för bl.a.
sjukhusfysiker.

Nu ser allt ut att ordna sig, men jag hoppas du
förstår att vi inte kunde acceptera de

ursprungliga förslagen. Jag inbillar mig
faktiskt att vår reaktion på något sätt bidrog
till att förbättra villkoren och stadgarna i den
nya sammanslagna föreningen. Dessutom
hade detta det goda med sig att vi fick lite
debatt, en nog så god ”sidovinst” för vårt ofta
lite beskedliga medlemsorgan
”Sjukhusfysikern”.

Lars Gunnar Månsson

Jakobina berättar hur det gick på
årsmötet i Jönköping:

Rapport ifrån Årsmöte för
Svenska förening för
nuklearmedicin.

I förra numret av sjukhusfysikern berättade
Lars Gunnar Månsson kortfattat
om den föreslagna sammanslagningen av
Svensk förening för nuklearmedicin
och Svenska nuklearmedicinförbundet. Som
underlag till hans inlägg fanns
det material som ordföranden för båda
ovannämnda föreningar skickade till
Svensk förening för radiofysik, med önskemål
om att få in synpunkter från
sjukhusfysiker.Det material som presenterades
på årsmötet i Jönköping den 12 maj var dock
av helt annan karaktär än det som tidigare
skickats ut. Man har justerat
stadgeförslaget som nu liknar mycket
nuvarande stadgar i Svensk förening
för nuklearmedicin. Ett tidigare "förslag till
arbetsordning" där vissa
styrelseposter t.ex. ordförande och vice
ordförande var utpekade som poster
som "bör innehas av läkare" har nu ersatts av
ett "förslag till instruktion
för valberedning" där man förespråkar en väl
ballanserad sammansättning av
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styrelsen vad gäller yrkeskategorier,
verksamhetsområden och geografisk
placering. Vi kan hoppas att våra
invändningar, som visserligen benämndes
som icke konstruktiva och paranoida, har lett
till att den långa tradition
av samarbete över yrkesgränsern som funnits
inom Svensk förening för
nuklearmedicin kan fortsätta långt in på det
nya årtusendet. För att trygga
detta måste den viljan framgå klar av de nya
stadgarna som Sten Carlsson
påpekade vid årsmötet.

Det beslutades att man skulle arbeta vidare för
att kunna lägga fram ett
förslag till sammanslagning vid årsmötet
2001. Det är därför viktigt att
uppmärksamma de utskick som görs ifrån
Svensk förening för nuklearmedicin
under det närmaste året för att kunna lämna
synpunkter i god tid före nästa
årsmöte.
Jakobina Gretarsdottir

Svensk förening för nuklearmedicin har haft års-och

vårmöte i Jönköping. Alla deltagare nyfrälsta.

Ett mycket välorganiserat vårmöte samlade ca
170 deltagare och 15 utställande företag.
Alla föreläsare var mycket väl förberedda med
tydliga framställningar. Snart kan man väl inte
framträda utan animerade Powerpoint
presentationer

Onsdagen bjöd tradionsenligt på utbildning i
Svensk förening för Radiofysiks regi.
Årets tema var njurarna, från diagnostik till
uppföljning efter behandling.
Tyngdpunkten låg på undersökningar av barn.
Göteborgarna gjorde en presentation av sin
genomtänkta verksamhet. Jan Olsson visade
på en intressant och framkomlig(?) väg till det
”perfekta svaret”.

Torsdag och fredag
Totalt sett handlade mycket av programmet
om de fysikaliska aspekterna på tomografi.
Fördelar och nackdelar med
attenueringskorrektion och
spridningskorrektion demonstrerades.

Olika sätt att rekonstruera och filtrera
tomografier presenterades också.
Slutsatsen blir att det som i teorin och vid
modellförsök verkar bäst kanske inte fungerar
bäst i diagnostiken. Förhoppningsvis kommer
man senare att presentera rekomendationer för
ett optimerat tillvägagångssätt.
Två inbjudna föreläsare stod för engagerande
översiktsföreläsningar. Erik Ryding talade om
blodflödesmätningar på hjärnan och Richard
Baum presenterade möjligheterna med PET.
Hans föreläsning tillsammans med en
presentation från Linköping om PET med
gammakamera gjorde alla deltagare helfrälsta
för PET.

Övrigt ur minnet:
Tjusig bankett, trevliga deltagare, mycket
underhållning. Men så’na texter, i
Jönköping… ?!
Erik Aaro i Karlstad har mätt SeHCAT upptag
med thyreoideastativ och med gammakamera.
Efter 20 patienter har han en korrelation på
0,98, och har slutat mäta med gammakameran.
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http://195.163.34.10/dunder/index.html =
virtuell patientinformation
www.WeAidU.com spännande om neurala
nätverk i Lund.
Sven-Erik Strand sitter i en kommittee som
ska ersätta ICRU 32 om interndosimetri. Klara
2001?
Posterpriset gick till Karlstad.

Nästa gång nordiskt möte i Aarhus 25-27
april.

Tack till Sven-Åke Starck och medarbetare för
ett väl genomfört möte.
Sven Richter

En del tyckte att materialet om pensionsavgångarna var lite svårt att tyda i
förra numret av sjukhusfysikern. Vi gör ett nytt försök.

Pensionsavgångar uttryckt i antal per år.

Inventering av kommande pensioneringar

År 2000 7 st
År 2001 3 st
År 2002 2 st
År 2003 2 st
År 2004 3 st
År 2005 3 st

År 2006 2 st
År 2007 7 st
År 2008 7 st
År 2009 3 st
År 2010 4 st

Ovanstående är hämtat från medlemsregistret. Ett fåtal sjukhusfysiker är inte med i SSFF
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Löneenkät
Eftersom en generell sammanställning av
materialet i löneenkäten efterfrågats har
styrelsen gjort tabeller över de vanligaste
kategoriseringarna i dessa sammanhang. Om
du vill vet mer ska det kompletta underlaget
finnas tillgängligt hos din lokala representant.
Har du av någon anledning svårigheter att få
tag på materialet kan du rekvirera det hos Leif
Karlsson i Örebro.

Gensvaret på underlaget har varit över
förväntan. De flesta har svarat, och alla har
fått tagit del av resultaten.
Vi hoppas att alla ska lämna fullständiga
uppgifter nästa år när nu nyttan är uppenbar
för alla. Speciellt har möjligheten att filtrera
fram sin personliga profil varit uppskattad vid
löneförhandlingar.
leif.karlsson@orebroll.se
hans-erik.kallman@ltdalarna.se

Befattning antal medellön
Sjukhusfysiker 66 25500
1:e sjukhusfysiker 32 29540
Chefsfysiker 16 32820

Kön antal medellön
Kvinna 30 26665
Man 91 28430

Vanligast arbete antal medellön
Strålterapi 43 26580
Nuclearmed. 33 29480
Röntgen,MR och
strålskydd

47 25450

Utbildning antal medellön
Disputerad 54 31020
Ej disputerad 64 25435

Utbildning och tjänsteår antal medellön
Disputerad,  15 år och mer 32 33085
Disputerad, mindre än 15 år 22 27710
Ej disputerad, 15 år och mer 30 27510
Ej disputerad, mindre än 15 år 34 23490

Storlek antal medellön
Länsdelslasarett 13 27520
Centrallasarett 20 30800
Region- och
Universitetssjukhus

89 27360
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.

Den ekonomiska redogörelsen för Svenska Sjukhusfysikerförbundet som
redovisades på årsmötet i höstas kom tyvärr inte med i förra numret av
Sjukhusfysiker. Vi publicerar den nu tillsammans med revisionsberättelsen.
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Det har till redaktionen kommit in program och inbjudningar till ett flertal kurser och
konferenser under hösten. Vi publicerar här tider, platser och uppgifter om var det går att
få tag i mer information om det som verkar intressant…….
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Sjukhusfysikermöte 2000
17-18 oktober

Statens strålskyddsinstitut inbjuder landets sjukhusfysiker till möte på Hasseluddens konferens,
Stockholm.

Förutom de nya författningarna inom röntgendiagnostik, nukleärmedicin och strålbehandling,
kommer vi att diskutera kategoriindelning av lokaler och arbetstagare, nya kalibreringsprotokollet
för strålterapi, vilka kalibreringstjänster SSI ska tillhandahålla, referensdoser inom
röntgendiagnostik och nukleärmedicin. Jack Valentin, vetenskaplig sekreterare för ICRP, kommer
att tala om ICRP 60 och det nya begreppet "Controllable Dose",
(www.hps.org/hpspublications/controllable.cfm).

Förslag till egna programpunkter liksom frågor till SSI anmäles senast 15 juni till Helene Jönsson,
(helene.jonsson@ssi.se).

Tid
Tisdagen 17 oktober kl 10.00 till onsdagen 18 oktober kl 15.00.

Plats
Hasseludden Konferens, Saltsjö-Boo, Stockholm.

Pris
3000:- inklusive logi

Anmälan
Anmälan sker genom betalning till SSI:s postgiro 18 21 18-0, märk talongen med ditt namn samt
"Sjukhusfysikermöte 2000". Betalning ska vara SSI tillhanda senast 8 september. Om avbeställning
sker senare än 4 veckor före mötet återfås 750:-, vid avbeställning senare än två veckor före mötet
återfås inget.
Har du speciella krav vad gäller mat eller dylikt, anmäl detta till Helene Jönsson
(helene.jonsson@ssi.se).

Välkomna

Torsten Cederlund Helene Jönsson



12

broschyrer kan man få från Inger-Lena (inger-lena.lamm@skane.se) och hos
Birgitta  (birgitta.lanhede.us@vll.se)

Mer information kan man få på
http:.//newton.itn.pt/itn/Meetings/MERPE/default.html

eller genom att skicka ett e-mail till
merpe@itn1.itn.pt eller Fax: +351-21-9941525 (Dr. Carlos Oliveira)
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broschyrer kan man få från Inger-Lena (inger-lena.lamm@skane.se) och hos
Birgitta  (birgitta.lanhede.us@vll.se)

Mer information kan man få på
http://www.cur-Archamps.fr/esi

eller av Sigrid Kranawetter på ESMP:s kontor
E-mail: Sigrid.kranawetter@cur-archamps.fr
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Tagungssekretariat:
Dips.Phys.Jürgen Kopp

e-mail: jkopp.medphys@kzva.de
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