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Årsberättelse för år 2018 
 

Styrelsen med mera 

Det senaste årsmötet hölls onsdagen den 25 april 2018 i samband med Vårmötet i Klinisk kemi 

den 24-26 april på Uppsala konsert & kongress, Uppsala. Det var 13 medlemmar närvarande.  

 

På årsmötet valdes Mats Ohlson till ordförande, Cecilia Gälman, och Sofie Haglund omvaldes 

till ledamöter, och Helena Stenling valdes till ledamot. Styrelsen har under 2018 bestått av; 

Mats Ohlson - ordförande, Cecilia Gälman – kassör, Helena Stenling– sekreterare och Sofie 

Haglund – ledamot. Styrelsen har haft fem styrelsemöten. Dessutom har styrelsen haft 

telefonkontakter och utväxlat e-mail under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har jobbat 

vidare med struktur och dokument för en svensk sjukhuskemistutbildning och haft separata 

telefon- och skypemöten samt ett internat för att jobba med detta. 
 

Under året har medlemmarnas e-postadresser använts för att skicka ut gruppmeddelanden. På 

detta sätt har cirka 10 meddelanden skickats ut med varierande information om 

Laboratoriemedicinen, på nationell och internationell nivå. 
 

Antalet medlemmar var vid 2018 års slut 107 stycken Uppskattningsvis så finns det runt 200 

sjukhuskemisttjänster i landet. Var och en som är medlem i Svenska sjukhuskemistförbundet 

bör ”bevaka” sin arbetsplats och informera om vårt förbund och försöka att få med den 

nyanställde som medlem. Det är fortfarande så att ju fler vi är, desto tyngre väger vår röst i 

olika sammanhang. 
 

Hemsidan har nu varit i bruk i några år och smärre förändringar införs kontinuerligt. Hemsidan 

finns på adressen www.sjukhuskemisterna.se. Det är tänkt att all information om Svenska 

sjukhuskemistförbundet skall läggas på hemsidan. Ambitionen är att hemsidan kommer att 

utökas och utvecklas hela tiden. Det är viktigt att medlemmarna kommer med förslag på 

synpunkter hur hemsidan skall se ut. 
 

Årsavgiften var oförändrad 100 kronor. Tyvärr var det några medlemmar som hade dålig 

disciplin med betalning av årsavgiften! 

 

Vårmötet i Klinisk kemi, 

hölls på Uppsala konsert & kongress, Uppsala, den 24-26 april 2018, där Mats Ohlson var 

SSKFs kontakt gentemot den vetenskapliga kommittéen. 

 

Sjukhuskemispriset 

SSKFs sjukhuskemistpris är ett stipendium och delas årligen ut för att hylla den sjukhuskemist 

som föreningen anser ha gjort betydande insatser och gärningar inom laboratoriemedicin. Efter 

medlemmars förslag enades styrelsen om att utse Therese Hansson till 2018 års mottagare av 

sjukhuskemistpriset med motiveringen ”för sitt träget vidareutvecklande av (främst) 

http://www.sjukhuskemisterna.se/
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kromatografiska metoder, djupa engagemang i harmoniseringen av B-PEth och cut-off-nivåer 

för missbruksmedel. Samt att hon gärna uppmuntrar och hjälper kollegor runt om i landet att 

lösa problem.” Priset, består av diplom och 5000 kronor, delades ut på Vårmötet i Klinisk 

kemis kongressmiddag på Uppsala konsert & kongress. Therese var ej närvarande så priset med 

tillhörande diplom förmedlades till henne via en av hennes kollegor. 

 

Utbildning 

SSKFs styrelse har under 2018 fortsatt arbetat på vår svenska modell för en 

sjukhuskemistutbildning. Arbete har skett via telefon- och skypemöten samt ett internat. 

 

Nationella aktiviteter 

 

SFKK 

Under året var Mats Ohlson SSKFs representant i SFKKs styrelse. 

 

SIS (Statens Standardiserings Institut) 

Maria Lohmander är representant för SSKF i den tekniska kommittén TK331 

Laboratoriemedicin i SIS, vilka träffas ca 3-4 gånger per år.  

 

Internationella aktiviteter 

 

EFLM – General Meeting 

Mats Ohlson är sedan 2012 den svenske representanten i EFLMs, European Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, generalförsamling. EFLMs utskick har under 

året skickats vidare till SSKFs medlemmar. 

 

EFLM - WG: Accreditation and ISO/CEN standards 

Maria Lohmander är corresponding member sedan 2013 i arbetsgruppen för ackreditering och 

ISO/CEN frågor.  

 

EFLM – WG Postanalytical Phase 

Andreas Hillarp är member, 2nd term 2017-2018 i arbetsgruppen som fokuserar på den 

postanalytiska fasen av laboratoriekedjan.  

 

IFCC – WG: CSF- Proteins  

Johan Gobom är ny chair (1st term 2018-01 – 2020-12) och Ulf Andreasson och Erik Portelius 

är fortsatt svenska medlemmar i arbetsgruppen som jobbar vidare med referensmaterial och 

dess utskick för cerebrospinalvätska (CSV). 

 

Mats Ohlson 

Ordförande 


