
Referat fra DSMF generalforsamling 2. maj 2013 kl 17-19 
på Ledernes konference center. 58 medlemmer til stede. 

 
1. Valg af dirigent: 

• Markus Nowak Lonsdale fra Nuklearmedicin Bispebjerg blev foreslået af bestyrelsen og 
valgt til dirigent. Han konstaterede med henvisning til udsendte e-mails og hjemmesiden 
at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og nedsatte derefter et stemme-
optællingsudvalg bestående af Thomas Levin Klausen og Jonas Hermansen. Sekretær i 
bestyrelsen, Karina Lindberg Gottlieb, OUH tager referat. 

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

• Dagsorden godkendtes uden bemærkninger 
 

3. Bestyrelsens årsberetning: 
• Formanden Søren Holm, fra Nuklear medicin på Rigshospitalet, aflagde bestyrelsens 

årsberetning, som kan læses i separat dokument på DSMFs hjemmeside. 
 

4. DSMF regnskab 2012: 
• Harald Spejlborg fra Onkologisk afdeling Århus gennemgik DSMFs reviderede 

årsregnskab for 2012, som blev godkendt af generalforsamlingen (regnskabet for 2012 
kan ses på DSMFs hjemmeside) 

 
5. Beretning fra fonden: 

• Harald Spejlborg gennemgik fondens regnskab – som også blev godkendt (kan også ses 
på hjemmesiden). 

 
6. DSMF budget 2013: 

• Harald Spejlborg fremlagde DSMFs budget for 2013 (kan også ses på hjemmesiden). 
Følgende blev foreslået fra Harald og fra salen under gennemgang af punkterne 4.-6.:  
• Bestyrelsen bedes overveje kriterierne for, hvornår man kan være ordinært eller 

ekstraordinært medlem af DMSF 
• Om der kan søges om fri-plads eller sponsorat til deltagelse i DMSF årsmødet for 

f.eks. PhD studerende, som ikke kan få deres udgifter til symposiet betalt at 
afdelingen. 

 
7. Uddannelsesrådets beretning: 

• Formand for uddannelsesrådet, Klaus Seiersen, Onkologisk afdeling Århus, aflagde 
uddannelsesrådets beretning, som kan læses på DSMFs hjemmeside. 

 
8. Bedømmelsesudvalgetsberetning: 

• Formanden for Det Faglige Bedømmelsesudvalg, Søren Baarsgaard Hansen, fra PET 
centret i Århus, aflagde beretning fra udvalget, som også kan læses på hjemmesiden. Her 
skal det specielt bemærkes at det ser ud til at der er ca. 45 personer, der ”mangler” i 
systemet. Da der er ca. 44 under uddannelse, 78 registeret i CPD systemet og i alt er der 
ca. 167 ordinære medlemmer. Det foreslås at der gøres indsats for at disse 45 kommer 
med i CPD systemet, hvis muligt.  



 
9. Forslag til vedtægtsøndring fra Det faglige bedømmelsesudvalg: 

• Forslag til vedtægtsændringer for Det faglige Bedømmelsesudvalg vedr. §8.2 og §8.3, 
hvor det ønskes beskrevet eksplicit, at udvalget konstituerer sig med en formand, og 
specificeret at man kun kan blive indstillet til bedømmelse til kvalificeret ekspert, hvis 
man har deltaget i CPD-systemet de seneste fem år (se bilag hjemmeside). Da det fra 
salen blev kritiseret at den foreslåede tekst stadig kunne mistolkes, stillede bestyrelsen 
ændringsforslag, der præciserede at ”deltagelse” indebærer årlige indberetninger. Den 
tilrettede tekst blev vedtaget at være: ”Ethvert medlem, der har Sundhedsstyrelsens 

godkendelse som uddannet hospitalsfysiker eller tilsvarende dokumenterede 

kvalifikationer, og som yderligere har deltaget i CPDsystemet de seneste fem år igennem 

årlige indberetninger, kan lade sig indstille til bedømmelse til kvalificeret ekspert. (...)”.  
• Fra salen blev foreslået at der skulle være en overgangsordning; formanden svarede, at 

den automatisk var der i et år pga reglerne for vedtægtsændringer. Forslaget blev sat til 
afstemning. For vedtægtsændringen stemte 45, 6 i mod og 7 blankt. Dvs vedtægts 
ændringen blev vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, men da under halvdelen af 
foreningens medlemmer var til stede, vil ændringen først gælde, hvis den bekræftes af et 
simpelt flertal på næste generalforsamling. 

 
10. Beretningen fra de delegerede til NACP og EFOMP: 

• Beretningen fra de delegerede til NACP og EFOMP kan læses på hjemmesiden. Fra 
IOMP var der ikke noget at berette, da Erik Andersen ikke har deltaget i nogen møder. 
Det blev diskuteret på generalforsamlingen hvorvidt DSMF skal fortsætte medlemskab i 
IOMP (da medlemskabet EFOMP automatisk følger IOMP). Det koster 4000kr årligt. 
Den generelle holdning til generalforsamlingen var at vi beholder medlemskab og følger 
med i hvad der foregår i IOMP. 

 
11. Beretning fra Særlige interessegrupper (SIG):  

• Ole Møller (radiologi) aflagde rapport fra mammografigruppen. Der findes en 
Europæisk Guideline for mammografi som er en meget tung og teknisk vejledning. 
Derfor er der nedsat en gruppe til at udarbejde retningslinjer for hvordan man skal tolke 
og udføre disse guidelines. Ole har deltaget i møder omkring denne vejledning og der er 
et udkast til tolkning af guidelines godt på vej for at ensrette mammografi screeningen. 
Ole opfordrede nogen til at gå ind i dette arbejde og man kan henvende sig til Ole eller 
DSMFs bestyrelse hvis man er interesseret i dette. 

 
12. Valg af formand:  

• Brian Kristensen fra Onkologisk afdeling i Herlev blev valgt ved fredsvalg, da ingen 
andre kandidater opstillede. 

 
13. Valg til DMFS bestyrelse:  

• Der var 7 kandidater opstillede til 6 pladser, derfor blev der stemt om hvem af de 7 
kandidater skulle i den nye bestyrelse. Følgende kandidater blev valgt efter reglerne i 
vedtægterne:  
• Harald Spejlborg, Onkologi, Århus 
• Karina Gottlieb, Onkologi, Odense 
• Heidi Rønde, Onkologi, Vejle 
• Asger Greval Petersen, Radiologi, Region Nordjylland 



• Lars Jødal, Nuklearmedicin, Ålborg 
• Poul-Erik Braad, Nuklearmedicin, Odense 

 
14. Valg af revisorer:  

• Knud Aage Werenberg, Onkologi, Odense og Mette Skovhus Thomsen, Onkologi, 
Århus fortsætter. Morten Nielsen, Onkologi, Odense blev valgt som suppleant. 

 
15. Valg af uddannelsesråd:  

• Selvom de opstillede kandidater til uddannelsesrådet internt var enige om hvem der 
skulle være egentlig kandidater og suppleanter, kræver vedtægterne at der er en 
afstemning til generalforsamlingen.  Følgende kandidater blev valgt: 
• Formand, Klaus Seiersen, Onkologi, Århus 
• Næstformand: Henrik Robenhagen, Onkologi, Odense 
• Birgitte Hinge, Radiologi,  
• Thomas Levin Klausen, Nuklearmedicin, 
• Jakob Borup Thomsen (nyuddannet) 
• Suppleanter: onkologi Rune Hansen, Radiologi Stine Groth, Nuklearmedicin 

Claire Fynbo og af nyuddannede Hella Sand. 
 

16. Valg til bedømmelsesudvalget: 
• Til bedømmelsesudvalget var der fredsvalg af følgende kandidater: Markus Nowak 

Lonsdale (NUK), Erik Andersen (DIA) og Mette Skovhus Thomsen (ONK). Der 
mangler dog suppleanter, men der var ingen opstillede. 

 
17. Eventuelt – ingen emner bragt op. 

 
Mødet sluttede kl. 18:55 
 
 


