
Forslag til lovændring for bedømmelsesudvalget 
 
§ 8.2 
Ethvert medlem, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse som uddannet hospitalsfysiker 
eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer, og som yderligere har deltaget i CPD-
systemet de seneste fem år fem års virke inden for faget, kan lade sig indstille til 
bedømmelse til kvalificeret ekspert. Anmodningen sendes til Bedømmelsesudvalget. der 
orienterer selskabets bestyrelse ved sekretæren om modtagelse af anmodningen. 
Bedømmelsesudvalget, som skal afgive skriftlig bedømmelse senest fire måneder efter 
modtagelse af anmodningen. For tilflyttere fra udlandet og i andre særlige tilfælge kan 
bedømmelsen foretages på grundlag af et CV dækkende mindst fem års virke indenfor faget. 
EFOMP's retningslinier for kvalifikationskravene til den medicinsk fysiske ekspert er 
vejledende tillige med EFOMP's beskrivelse af kravene til den kontinuerte uddannelse og 
professionelle udvikling (CPD) i medicinsk fysik. Bedømmelsesudvalget kan lade sig 
supplere med faglig ekspertise og skal i tvivlsspørgsmål om faglig kompetence indhente 
udtalelser fra EFOMP (via formand/sekretær i EFOMP's uddannelseskomite). Bedømmelsen 
skal revurderes hvert 5. år. 
 
 
§ 8.3 
Valg til Bedømmelsesudvalget gælder for en periode af 2 år; genvalg af siddende 
medlemmer kan finde sted op til 3 på hinanden følgende gange. I valgår indkalder selskabets 
bestyrelse forud for generalforsamlingen forslag til kandidater blandt de valgbare 
medlemmer. Der søges opstillet mindst 2 kandidater fra hvert af de tre faglige specialer 
onkologisk strålebehandling, diagnostisk radiologi og nuklearmedicin. Opstilling kan ske 
forud ved henvendelse til bestyrelsen, eller direkte på generalforsamlingen. På 
generalforsamlingen foretages skriftligt valg, hvor enhver stemmeberettiget kan afgive en 
stemme på en kandidat fra hver valggruppe. Valgt til Bedømmelsesudvalget er de 3, der 
indenfor hver deres valggruppe opnår højest stemmetal. Suppleanter bliver tilsvarende de, 
der har opnået næsthøjest stemmetal. Det nye Bedømmelsesudvalg tiltræder senest 1 
måned efter den ordinære generalforsamling og konstituerer sig med en formand. 
 
 
Begrundelse for lovændringerne: 

1) Bedømmelsesudvalget har været belastet af, at nogle deltagere i CPD-systemet ikke 
indsender deres CPD-indberetning hvert år, men i stedet indsender indberetningerne 
i klumper på 2-5 år. Som følge af det stærkt stigende antal ekspertbedømmelser og 
deltagere i CPD-systemet, ønsker Bedømmelsesudvalget at effektivisere arbejdet ved 
at opmuntre til, at CPD-indberetningerne indsendes rettidigt hvert år. 

2) Orientering af selskabets bestyrelse om hver individuel anmodningen om 
bedømmelse har ikke været praktiseret og findes overflødig. Bestyrelsen orienteres 
tilstrækkeligt i form af de årlige beretninger fra Bedømmelsesudvalget. 

3) Bedømmelsesudvalget praktiske arbejde fungere kun optimalt, hvis én person har 
initiativpligten og er kontaktperson udad til. Det foreslås derfor, at 
Bedømmelsesudvalget formeldt konstitueres med en formand i lighed med hvad, der 
gælder for Uddannelsesrådet. 
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