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Det går godt med tilgangen af ordinære medlemmer  – selv om endnu ikke alle, der kunne og burde 

være medlemmer, er det. Det går  mindre godt med firmaer. Initiativet med at give firmaer udvidet 

adgang til hjemmeside har endnu ikke haft nogen effekt overhovedet. Økonomien er dog sund, jfr. Årets 

regnskab. 

Det er det første år med den nye hjemmeside, og det er indtrykket, at den generelt er blevet godt 

modtaget og bruges mere end tidligere. Bestyrelsen takker Klaus Seiersen for initiativ og 

vedligeholdelse. 

Ved sidste generalforsamling meldte bestyrelsen ud, at man administrativt havde besluttet, at 

deltagelse i CPD systemet (fra 2010) kun var gratis for medlemmer, men at ikke-medlemmer kunne købe 

sig til ydelsen for 1000 kr/år. Dette synspunkt har vi forladt, dels fordi det gav kassereren nogle 

vanskeligheder med mulige skattekonsekvenser.  Dels fordi det drejede sig om et meget lille antal 

personer, for hvem der efterfølgende er fundet en acceptabel  overgang. 

Sidste års generalforsamling blev holdt i Uppsala. Det var ikke nogen stor succes mht antallet af 

deltagere, og det var særlig uheldigt, fordi der var valg til bestyrelsen. Næste gang der er NACP møde er 

i 2014; det år er der ikke planlagte valg, og derfor er det måske alligevel acceptabelt at holde 

generalforsamling udenlands (Turku). Det vil være op til en senere bestyrelse eller eventuelt  

generalforsamlingen i 2013 at afgøre, hvordan det skal foregå til den tid. Vedtægterne er skrevet, så de 

tillader det. 

Ved den gennemførte ændring af foreningens vedtægter for to år siden blev der indført begrænsninger 

på  funktionsperioder. Det betyder, at der skal ske en betydelig udskiftning både i bestyrelse, i 

uddannelsesråd og  i  bedømmelsesudvalg i 2013. Bestyrelsen skal allerede nu opfordre medlemmer til 

at overveje opstilling til disse interessante hverv. 

I det sidste år har bestyrelsen holdt 5 møder, alle på Rigshospitalet i København, hvilket afspejler den 

fortsatte skæve geografiske repræsentation. Ved 2 af møderne har vi haft Harald (kasserer) med på 

videoforbindelse fra Århus, og en enkelt gang har også Karina (sekretær) været med på telefon. 

Det lykkedes endelig at få afholdt det traditionelle Åbent Hus, denne gang i Århus (Skejby) og det var en 

stor succes. Dog var der trods opfordringer til deltagelse meget få fra de to ikke-onkologiske grene. Vi 

har desværre endnu ikke nogen fast aftale om afholdelsen af det næste i rækken. 

DSMF modtager løbende henvendelser af mange slags fra nationale og internationale organisationer og 

fra privatpersoner.  Nogle kan bare henvises til at søge informationen på hjemmesiden, andre er 

informationer, som kan sættes på hjemmesiden, fx oplysninger om kurser eller lignende, andre igen 

kræver svar eller anden form for aktiv indsats: 



Vi har i årets løb fået og fulgt en opfordring fra Kræftens Bekæmpelse til at sende to personer til 

arbejdsgrupper om højnelse af patientsikkerhed i kræftbehandlingen.  Harald Spejlborg og Erik Andersen 

er gået ind i dette.  

Foreningens indsats i EFOMP - den europæiske paraplyorganisation for med-fys selskaber – har sit eget 

punkt på dagsordenen, men det omfatter bl.a. et møde om definitionen af ”Medical Physics Expert” og 

revision af et EU dokument om ”suspension criteria” for apparatur.  Det sidste var især for 

nuklearmedicin meget uhensigtsmæssigt, og vi bakkede op omkring Markus Lonsdale, der som formand 

for fysikgruppen i EANM havde gjort et stort arbejde, der desværre var blevet overset i første omgang. 

Via SIS har vi modtaget det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv i høring. Det er i det væsentlige en 

implementering af ICRP 103 og indeholder ikke i sig selv de store ændringer; resultatet afhænger helt af 

implementeringen i danske bekendtgørelser, hvor visse danske fortolkninger kan afvige fra 

gennemsnittet i EU. DSMF har afgivet et kort svar baseret på den officielle engelske tekst, og fortrinsvis 

vedrørende nogle mindre teknikaliteter. I den (uofficielle) danske oversættelse optrådte et antal 

forekomster af ordet ”medikofysik” og vi har opfordret til at man generelt anvender termen ”medicinsk 

fysik” . 

Vi har også – i februar - fået en opfordring via EFOMP til en meget hastende lobbyindsats omkring den 

undtagelse fra EMF-direktivet, som er nødvendig for at MR stadig kan lade sig gøre i praksis. Det viste sig 

imidlertid ved en hurtig undersøgelse, at både Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Selskab for Medicinsk 

Magnetisk Resonans allerede havde kontaktet relevante instanser og politikere, så vi afstod fra at 

bidrage.  

Bestyrelsen takker Symposieudvalget for endnu en gang at have organiseret et veltilrettelagt og 

velbesøgt symposium – nr. 10 i rækken. 

 

Bestyrelsen for DSMF 

Nyborg Strand, 17. april 2012 


