
 
 
 
 
 
 
 

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik 

Odense, den 18. marts 2006 
 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Bestyrelsens årsberetning 
4. Beretning fra fonden 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 
6. Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter 
7. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
8. Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP 
9. Beretning fra Uddannelsesrådet 

10. Beretning fra Dosimetriudvalget 
11. Diskussionsoplæg om etiske retningslinier 
12. Orientering og diskussion af Danlite-projektet 
13. Indkomne forslag – Forslagene skal være sekretæren i hænde senest den 2. 

marts 2006 
14. Valg af delegerede til IOMP 
15. Forslag til kandidater til Uddannelsesrådet 
16. Valg af valgbestyrelse på 3 ordinære medlemmer (Uddannelsesrådet) 
17. Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget 
18. Eventuelt 
 
 

Ad. 1 Valg af dirigent 
Harald Spejlborg blev valgt til dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at Generalfor-
samlingen var lovlig indkaldt.  
 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
Ad. 3 Bestyrelsens årsberetning 
Håkan Nyström aflagde årsberetningen (bilag). 
 
Ad. 4 Beretning fra fonden 
Flemming Kjær-Kristoffersen aflagde beretning for fonden. Der er kun udbetalt midler i 
forbindelse med DSMF-prisen. Prisen blev givet første gang i 2005. 
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Ad. 5 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 
Flemming gennemgik regnskabet for det forløbne år. 
 
Der er siden sidste Generalforsamling optaget 3 firmamedlemmer og 15 ordinære 
medlemmer. 
 
Ad. 6 Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter 
Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2006 (samme kontingenter som for 2005): 

Ordinært medlemskab    kr. 200,- 
Ekstraordinært medlemskab   kr. 50,- 
Firmamedlemskab   kr. 3.500,- 

Der var ingen indvendinger mod de foreslåede kontingenter. De foreslåede kontingenter 
dermed vedtaget.. 
 
Ad. 7 Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
Søren Baarsgaard Hansen aflagde beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg (bilag).  Der 
blev udtrykt ønske om tilbagemelding fra de fastsatte point tildelinger. Søren mente at det 
ville være muligt. 
 
Ad. 8 Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP 
Søren Holm aflagde beretning for EFOMP (bilag).  
 
Niels Ulsø (IOMP) var ikke til stede. Han ønsker at udtræde af IOMP efter denne 
generalforsamling. 
  
Ad. 9 Beretning fra Uddannelsesrådet 
Henriette Honoré aflagde beretning for Uddannelsesrådet (bilag). Henriette ønsker ikke at 
genopstille til Uddannelsesrådet. Henriette videresender en uddannelsesbetænkning for 
hospitalsfysikere fra 1985 udarbejdet af blandt andet Karl A. Jessen. 

 
Ad. 10 Beretning fra Dosimetriudvalget 
Carsten Brink aflagde beretning for Dosimetriudvalget. Der er godt at se, at dosimetriarbejdet 
inden for planparallelle og cylindriske ionkammer er afsluttet med en skriftlig rapport 
”Rekommandationer for anvendelse af ionisationskamre og tilhørende udstyr”. Statens Institut 
for Strålehygiejne vil sørge for trykning og distribution blandt relevante afdelinger. Endvidere 
ventes det, at rapporten bliver tilgængelig på DSMF’s hjemmeside. Tovholder på den 
foreslåede audit er forslagsstillerne – Kjeld Olsen og Marika Björk. Martin Berg er tovholder 
på IAEA TRS-398 studiekreds. 
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Ad. 11 Diskussionsoplæg om etiske retningslinier 
Erik gav et oplæg om etiske retningslinier. De etiske retningslinier har været sendt ud til  
høring den 26. januar 2006 via mail. Der er kun indkommet to kommentarer til høringen. Det 
ser ikke ud til, at medlemmerne har været engageret i diskussionen om udformning af de 
etiske retningslinier. Derfor vil de etiske retningslinier blive sendt ud til ny høring med en 
forventning om indarbejdelse i DSMF’s love ved næste Generalforsamling. 
 
Ad. 12 Orientering og diskussion af Danlite-projektet 
Håkan Nyström orienterede om Danlite-projektet (The Danish Light Ion Therapy Project). 
Projektet har været sendt ud til høring. Ud fra denne høring kan det konkluderes, at det er 
vigtigt at projektet er national forankret. Ligeledes er det væsentligt at der er en klar tidsfrist 
for indgivelse af svar i forbindelse med høringen. Dette var der ikke ved den foreståede 
høring. Rapporten vil blive revideret og primo april 2006 vil den revidere rapport udkomme. 
Høringsperioden vil være cirka 1 måned. Den revidere rapport vil kunne findes på DSMF’s 
hjemmeside, når den foreligger. 
 
Ad. 13 Indkomne forslag 
Der var indkommet to forslag. Disse er: 

i) Forslag til justering af retningslinier for CPD-systemet, forslagsstiller: Det faglige 
Bedømmelsesudvalg 

ii) Forslag til dispensation i forbindelse med ekspertbedømmelsen, forslagsstiller: 9 
fysikere fra Århus Sygehus 

Forslagene kunne ikke komme til afstemning i henhold til lovene. Forslagene blev diskuteret 
og der blev foretaget vejledende afstemninger. 
Søren Baarsgaard Hansen gennemgik forslag i). Ved sidste generalforsamling blev man enig 
om at stramme op omkring tidsperioden for ekspertbedømmelsen. Førhen stod der i 
retningslinierne 2-5 år. Generalforsamlingen i 2005 gik ind for en stramning til 5 år. Dette 
blev ved fejl ikke rettet alle steder i retningslinierne og har givet anledning til nogen 
forvirring. Det væsentlig i dette her er at få foretaget de rettelser som blev besluttet i 2005 i 
retningslinierne. Ved en vejledende afstemning var der opbakning til CPD-udvalget. 
Henriette Honoré var ordfører for forslag ii).  Der blev diskuteret om der er mulighed for 
dispensation i henhold til gældende regler. Dette er lidt uklart – fordi det ikke eksplicit 
fremgår af reglerne. Ved vejledende afstemning var der flertal for, at der bør være 
dispensationsmuligheder i forbindelse med ekspertbedømmelsen. 
 
Ad. 14 Valg af delegerede til IOMP 
Den siddende IOMP delegerede ønsker at udtræde – valgperioden løber til 2007. Bestyrelsen 
foreslog følgende kandidat: 
 Erik Andersen, Radiologi 
Der er ingen modkandidater. Kandidaten blev valgt. 
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Ad. 15 Forslag til kandidater til Uddannelsesrådet 
Bestyrelsen foreslår følgende sammensætning af Uddannelsesrådet:  

  Forslag til kandidater: 
  Carsten Brink, Odense (genvalg) – onkologi 

Jolanta Hansen, Århus (genvalg) – radiologi 
Søren Baarsgaard Hansen, Århus (genvalg) – nuklear medicin 
Brian Kristensen, Herlev – onkologi 
Søren Holm, Rigshospitalet – nuklear medicin 

Forslag til suppleanter: 
Ole Møller-Larsen, Rigshospitalet – radiologi 
Mirjana Josipovic, Rigshopsitalet – onkologi 
Claudio Caldera, Aalborg – onkologi 

 
Der var ingen modkandidater. Uddannelsesrådet er sammensat som foreslået. 
 
Ad. 16 Valg af valgbestyrelse på 3 ordinære medlemmer (Uddannelsesrådet) 
Punktet udgår, idet der ikke var behov for at foretage skriftlig afstemning i forbindelse med 
valg af Uddannelsesrådet - grundet ingen modkandidater. 
 
Ad. 17 Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget 
Bestyrelsen foreslår følgende kandidater:  

Anne Vestergaard, Onkologi 
Søren Holm (genvalg), Nuklearmedicin 
Jolanta Hansen (genvalg) Radiologi 

Der var ingen modkandidater. Dosimetriudvalget har dermed nævnte sammensætning. 
 
Ad. 18 Eventuelt 
Intet. 
 
Der var fremmødt 37 personer til Generalforsamlingen. Mødet sluttede kl. 18:00. 
 
 
På vegne af bestyrelsen for DSMF 
 
Hans Lynggaard Riis 
 
24. marts 2006
    

 


	Søren Holm (genvalg), Nuklearmedicin

