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Bestyrelsen har afholdt tre møder i den forløbne periode. Af væsentlige emner i den forløbne

periode skal nævnes

   

Uddannelse

Hospitalsfysikere: Den danske hospitalsfysikeruddannelse blev godkendt af EFOMP med

dispensation i 1996 for en tre årig periode. I relation til EFOMP mangler uddannelsen fortsat regler

for god faglig standard, samt konsekvenser af misligholdelse af den faglige standard, hvorfor

bestyrelsen måttet ansøge EFOMP om en fornyet dispensation. I den forløbne periode er

retningslinierne for ekspertbedømmelse blev udarbejdet i et samarbejde mellem

bedømmelsesudvalget og bestyrelsen. Ekspertbegrebet er introduceret med EU-direktivet

97/43/Euratom, men ikke implementeret i den danske lovgivning, hvor betegnelsen ansvarlig fysiker

kan varetages af uddannede hospitalsfysikere eller i visse tilfælde af uddannede kliniske ingeniører.

Uddannelsen af kliniske ingeniører er defineret i Sundhedsstyrelsens vejledning nr.187, som udkom

primo 1999.

    

Betjeningspersonale: I forbindelse med den nye udgave af acceleratorbekendtgørelsen skal
betjeningspersonalet ved elektronacceleratorerne gennemgå en anerkendt uddannelse, som forventes

at blive lig det uddannelsesforslag der blev skitseret i TAUBS rapporten. Et uddannelsesforløb

svarende til TAUBS er startede ved årsskiftet i øst-Danmark, og en tilsvarende uddannelse starter i

vest-Danmark til september. Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid arbejdet med et udkast til

en uddannelsesvejledning. Dansk Selskab for Onkologi og DSMF rettede i august 1999

henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at påpege det uheldige i at endnu ikke forelå en færdig

uddannelsesvejledning med en klar definition af den styregruppe, der var anbefalet i TAUBS

rapporten. Det er specielt uheldigt fordi kapacitesudvidelsen på strålebehandlingsområdet har

forceret centrene til at starte på uddannelsen.

   

Øvrige personalegrupper: I forlængelse af sidste års generalforsamling beslutning om at udarbejde
et uddannelseskatalog for de øvrige personalegrupper på de radiofysiske/medicinsk fysiske

afdelinger nedsatte bestyrelsen i DSMF en arbejdsgruppe.

   

Høringssvar: Implementering af EU-direktivet 97/43/Euratom i dansk lovgivning er endnu ikke
afsluttet. DSMF har afgivet høringssvar for bekendtgørelser vedr. dentale røntgenanlæg og

røntgenterapianlæg. I forbindelse med høringsrunde for udkast til bekendtgørelse om åbne kilder har

DSMF afgivet et omfattende høringssvar. Statens Institut for Strålehygiejne har efterfølgende

indkaldt til møde på SIS d. 26 april 2000, med henblik på en drøftelse af de indkomne høringssvar.

    

!ationale kræftplan: Kræftbehandling og specielt strålebehandlingen i Danmark har været
genstand for en massiv mediebevågenhed i 1999. Dette kulminerede med offentliggørelsen af den

nationale kræftplan. Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) har medvirket aktivt i

udarbejdelsen af første del af den Nationale Kræftplan, Synopsis og delrapport 1: Strålebehandling,

der udkom i juni 1999. Rapporten indeholder en række anbefalinger for normering, uddannelse og

efteruddannelse. I relation til kræftplanens offentliggørelse er i medierne en pågående debat om
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hvorvidt strålebehandling fortsat skulle foregå centralt eller en decentralisering skal finde sted. Den

faglige rådgivning i delrapporten var entydig, udbygningen skal foregå centralt. Politisk er der stærke

kræfter der arbejder på en decentralisering. I forbindelsen hermed fremkom der på et tidspunkt

oplysninger fra Sønderjyllands Amt, der antydede at man i Danmark købte behandlingsapparaturet

for dyrt. Dansk Selskab for Onkologi og DSMF rettede derfor henvendelse til Sønderjyllands amt

og bad om uddybende kommentarer, da selskaberne ikke kunne genkende disse oplysninger. Der

blev aldrig modtaget noget svar fra Sønderjyllands Amt. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende nedsat

endnu et udvalg under kræftstyregruppen, som skal belyse konsekvenserne af etableringen af

decentral strålebehandling, dvs. placering behandlingsudstyr udenfor de eksisterende centre.

Udvalget forventes at afgive rapport i løbet af år 2000. DSMF har på sit ordinære bestyrelsesmøde

den 24. marts udpeget formanden for selskabet til at deltage i udvalget.

    

�ye Tiltag

  

Web-siden: Bestyrelsen for DSMF har taget initiativ til oprettelsen af en web-side. Bestyrelsen

udnævnte Søren Lassen til web-redaktør. Web-siden fik sin debut i oktober 1999. Bestyrelsen

finder at web-siden er blev godt modtaget og har en væsentlig betydning i forbindelse med

‘synliggørelse’ af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik. Udover at være organ for løbende orientering

fra bestyrelsen skulle web-siden gerne fremme menings- og videnudveksling mellem selskabets

medlemmer. Nyhedsbrevet som blev startet for to år siden vil fremover være at finde på web-siden.

    

Logo-konkurrence: I forbindelse med oprettelsen af web-siden har der vist sig et behov for et nyt
logo til selskabet. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskrive en logokonkurrence. Da bestyrelsen

finder at et godt logo er vigtigt i bestræbelserne på at ‘markedsføre’ selskabet er en præmie udlovet

for bedste logo. Reglerne for logokonkurrencen vil blive offentliggjort på web-siden.

   

Indsatsområder i næste periode: Implementering af EU-direktivet 97/43/Euratom i den danske
lovgivning medfører at der vil blive oprettet nye hospitalsfysikerstillinger og at der er en spirende

interesse for uddannelsen. DSMF bør tilstræbe at yde den maksimale faglige og

uddannelsesmæssige rådgivning til disse nye kolleger for derigennem sikre disses tilknytning til

selskabet.

   

DSMF fonden: Bestyrelsen har ikke modtaget ansøgninger om økonomisk støtte fra fonden i den
forløbne periode.

   

    

Aalborg, 7. april 2000

   

Jesper Carl

På vegne af bestyrelsen
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