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Dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent 
  2. Godkendelse af dagsordenen 
  3. Bestyrelsens årsberetning 
  4. DSMF regnskab 2007 
  5. DSMF budget 2008 ( herunder fastlæggelse af kontingenter ) 
  6. Beretning fra Fonden  
  7. Beretning fra Uddannelsesrådet 
  8. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
  9. Beretning fra Dosimetriudvalget 
10. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP 
11. Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget  
12. Forslag om afholdelse af 2. DSMF Visionsmøde i januar 2009 
13. Eventuelt 
 

 
Ad. 1. Valg af dirigent 
Harald Spejlborg blev valgt til dirigent.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og varslet senest 14 dage inden 
mødet. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Ad. 3. Bestyrelsens årsberetning 
Søren Holm aflagde bestyrelsens årsberetning, som efterfølgende blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Årsberetningen kan ses på DSMF´s hjemmeside www.dsmf.org . 
 
Ad. 4. DSMF regnskab 2007 
Flemming Kjær-Kristoffersen gennemgik foreningens regnskab for 2007 ( Bilag ), og orienterede 
om justeringen i regnskabet pga. dobbelt registrering af indbetaling af deltagergebyr for tre personer 
ved DSMF Symposium 2007.  
 
 
 
 

http://www.dsmf.org/


 
5. DSMF budget 2008 ( herunder fastlæggelse af kontingenter ) 
Flemming Kjær-Kristoffersen gennemgik budgettet for 2008. ( Bilag ) 
Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2008 ( Bilag ): 
Ordinært medlemskab  200 kr. 
Ekstraordinært medlemskab 50 kr. 
Firmamedlemskab  3.500 kr. 
De foreslåede kontingenter blev vedtaget af generalforsamlingen.  
 
6. Beretning fra Fonden  
Flemming Kjær-Kristoffersen aflagde beretning fra Fonden for året 2007. ( Bilag ) 
Fonden har brugt midler til DSMF´s Ung Fysiker Pris. 
Der er ikke udarbejdet et budget for Fonden for 2008. Der kan ske udbetalinger svarende til 
indtægter fra symposium og renter, hvis bestyrelsen finder en ansøgning ok. 
 
 
7. Beretning fra Uddannelsesrådet 
Carsten Brink aflagde beretning fra Uddannelsesrådet ( Bilag ). 
Ved den efterfølgende debat berørtes emner som 

- koncentrerede forløb ( ~ 1 uge ) ved relevante universitetskurser i stedet for kurser spredt ud 
over et semester 

- ændring af uddannelsesvejledningen specielt inden for diagnostisk radiologi 
- krav til samme uddannelsesmæssige niveau for de tre specialeretninger 
- vikarordning ved uddannelse/efteruddannelse af personale 
- efteruddannelse af personale inden for PET/CT og MR 
- autorisation af hospitalsfysikere 
- økonomi  

Carsten Brink orienterede om det kommende møde mellem DSMF og Sundhedsstyrelsen 
vedrørende uddannelse af hospitalsfysikere i Danmark, og om DSMF´s ønsker og forventninger til 
dette møde. Flere af ovenstående punkter vil naturligt blive drøftet på mødet med SST. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til revision af 
uddannelsesvejledningen inden for diagnostisk radiologi. Hans Bomholt Rasmussen tager initiativ 
til at samle arbejdsgruppen. 
 
8. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
Søren Baarsgaard Hansen aflagde beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg ( Bilag ). 
Udvalget vil fremover forsøge at give en hurtigere tilbagemelding på de indsendte CPD 
indberetninger, specielt for 1. gangs ansøgninger til ekspertbedømmelse. 
Lederkurser for cheffysikere pointsættes inden for kategori 3. 
 
9. Beretning fra Dosimetriudvalget 
Anne Vestergaard aflagde beretning fra dosimetriudvalget. 
Ionisationskammer gruppens rapport er offentliggjort på DSMF´s hjemmeside. 
Der er etableret en ny gruppe til måling af dosis ved CT undersøgelser. 
” 398 Vandprotokol ” dosimetrigruppen er ikke nedsat endnu. 
 
10. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne fra NACP og EFOMP. 
Erik Andersen orienterede om, at IOMP´s ” Medical Physics World ” fremover kan hentes på 
IOMP´s hjemmeside. 
 
 
 



 
11. Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget  
Følgende blev valgt til dosimetriudvalget: 
Jolanta Hansen, Radiologi 
Markus Nowak Lonsdale, Nuklearmedicin 
Joakim Medin, Onkologi 
 
12. Forslag om afholdelse af 2. DSMF Visionsmøde i januar 2009 
Søren Holm orienterede om bestyrelsens planer om at afholde et nyt DSMF visionsmøde i januar 
2009. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget. 
 
13. Eventuelt 
Flemming Kjær-Kristoffersen fremviste en liste over ny medlemmer i DSMF. Generalforsamlingen 
godkendte alle. 
Der blev formuleret et ønske om mere tid til drøftelse af de enkelte punkter på mødet i 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Der var 42 medlemmer til stede ved mødets start. 
 
 
På vegne af DSMF´s bestyrelse 
 
Erik Andersen 
Sekretær 


