
Bestyrelsens beretning 2001 afgivet ved ordinær

generalforsamling i Middelfart

  

Bestyrelsen har afholdt fire møder i den forløbne periode. I kraft af, at selskabet etablerede en
hjemmeside i 1999 har bestyrelsen ændret praksis på en række områder. Således vil anmodning om
optagelse i DSMF finde sted gennem selskabets kasserer, der orienterer de øvrige
bestyrelsesmedlemmer per e-mail. Web-redaktøren lægger anmodningerne ud på webstedets
medlemssider. Efter en 14-dages periode er ansøgeren at betragte som medlem såfremt, der ikke er
indkommet indsigelser.

   

Referater fra bestyrelsesmøder vil i fremtiden blive lagt på DSMS’s webside så medlemmerne vil
have mulighed for, at følge bestyrelsens arbejde på tættere hold. Årsrapporterne er genoplivet på
web-siden. Årsrapporterne skulle gerne udvides med både de radiologiske og kliniske fysiologiske /
nuklearmedicinske afdelinger.

    

Bestyrelsen har arbejdet aktivt på at forbedre kontakten til de lægevidenskabelige selskaber
indenfor radiologi og nuklear medicin. Der er rettet skriftlige henvendelse til de lægelige selskaber og
de respektive lægevidenskabelige selskabers web-redaktører er blevet anmodet om et oprette links
til DSMF’s hjemmeside.

Som et led i strategien med at synliggøre Dansk Selskab for Medicinsk Fysik har bestyrelsen ved
sidste generalforsamling udskrevet en logokonkurrencen. Reglerne for logo konkurrencen er
offentliggjort på hjemmesiden. Deadline for indkomne forslag er 1. december. Det blev besluttet at
bestyrelsesmedlemmer kan deltage, dog kan de ikke modtage prisen på de 3000 kr. Bestyrelsen har
tillige diskuteret, og fremsætter forslag om ændring af fondens formålsparagraf, med henblik på at
etablere og uddele en DSMF-pris.

Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen for DSMF pålagt følgende:

- Ønskeligt med mere socialt samvær i forbindelse med efteruddannelseskurser.

- Det faglige niveau på efteruddannelseskurserne for lavt; ønskeligt med flere udenlandske
foredragsholdere.

- Placeringen af den ordinære generalforsamlingens sammen med Åbent Hus arrangementet betyder
at der ofte er for lidt tid.

For at imødegå kritikken har bestyrelsen vedtaget at afholde den ordinære generalforsamling lørdag
aften i forbindelse med efteruddannelseskurset. Kurset er forsøgsvist et weekend internat kursus.
Samtidigt flyttes åbent hus arrangement til efteråret for, at undgå sammenfald. Næste arrangementet
er planlagt til september og vil i år bliver afholdt i Odense.

    

I henhold til acceleratorbekendtgørelsen (“Bekendtgørelse om elektronacceleratorer til
patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV”, Bekendtgørelse nr. 48 af 25. januar
1999) skal radiografer og sygeplejersker, der udfører strålebehandling, have en anerkendt
supplerende uddannelse. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af TAUBS rapporten meddelt, at man
ville udarbejde en vejledning på baggrund heraf. Vejledningen ville også indeholde
overgangsbestemmelser for det personale, der i dag fungerer i stråleterapien. Sundhedsstyrelsen
fremsendte udkast 7. juli 2000 til høring, med krav om svar 18 august. DSMF fremsendte
høringssvar til Sundhedsstyrelsen den 16 august 2000. Sundhedsstyrelsen har dags dato endnu ikke
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udsendt endelige uddannelsesvejledning for betjeningspersonalet. I denne forbindelse skal nævnes at
bestyrelsen for DSMF har udpeget en uddannelseskoordinator, med henblik på at udarbejde
strukturerede uddannelsesforløb for de øvrige personale grupper på afdelingerne for medicinsk fysik.
Foreløbig plan for elektronik teknik/mekanik.

   

Statens Institut for Strålehygiejne (SIS), Sundhedsstyrelsen, udsendte i foråret 2000 et udkast til
“Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.” til høring.
DSMF har fremsendt sammenfattende kommentarer til bekendtgørelsen til SIS. Efterfølgende deltog
DSMF i et afklarende møde indkaldt af SIS med baggrund i de indkomne høringssvar.

Den nye bekendtgørelser omkring åbne radioaktive kilder har affødt en generel misopfattelse
omkring godkendelse af hospitalsfysikere. Det har bredt sig den fejlagtige opfattelse, at
uddannelsesrådet under Dansk Selskab for Medicinsk Fysik godkender hospitalsfysikere. Det
fremgår imidlertid klart af bekendtgørelserne, at den ansvarlige fysiker alene godkendes af SIS. Dog
er det således at en gennemført uddannelse i overensstemmelse med hospitalsfysiker vejledningen er
kvalificerende. Uddannelsesrådet under DSMF har kun til opgave at overvåge, at uddannelsen af
hospitalsfysikere følger vejledningen, og indstiller til Sundhedsstyrelsen, at der udstedes et
uddannelsesbevis, efter gennemført uddannelsesforløb.

I forbindelse med uddannelsesvejledningens ikraftrædelse i 1995 blev en et-årig overgangsregel for
daværende hospitalsfysikere aktiveret. Kun få indenfor det nuklear medicinske og radiologiske
område benyttede sig dengang af overgangsreglen. Der er siden opstået et ønske om reaktivering af
uddannelsevejledningens overgangsparagraf. Bestyrelsen i DSMF fremsendte derfor, i brev af 26
maj 2000, en anmodning til Sundhedsstyrelsen med henblik på reaktivering af overgangsordningen. I
samme brev tilbød DSMF at revidere uddannelsesvejledningen og samtidigt definere et
ekspertniveau for hospitalsfysikere i uddannelsesvejledningen, i overenstemmelse med EFOMP.
Sundhedsstyrelsen blev opfordret til at indføre en autorisation eller legitimering i lighed med den der
er etableret i Sverige.

Sundhedsstyrelsen har pr. 18. August 2000 svaret på DSMF’s brev af 26.april 2000.
Sundhedsstyrelsen finder i sit svar ikke, at der er grund til at reaktivere overgangsregelen. Ligeledes
finder styrelsen hverken anledning til at definere et ekspertniveau eller indføre en
autorisationsordning.

    

Den danske hospitalsfysikeruddannelse blev i 1997 midlertidigt godkendt af EFOMP.
Godkendelsen er betinget, da uddannelsen ikke opfyldte samtlige krav specificeret i EFOMP’s
policy statement nr. 6. Siden 1997 er uddannelsen blevet suppleret med et system til registrering af
uddannelsens vedligehold (CPD systemet). DSMF har søgt EFOMP om en fornyet godkendelse af
uddannelsen. EFOMP har givet en ny 3-årig godkendelse. Uddannelsen mangler stadig regler og
konsekvenser i tilfælde af malpraksis indenfor faget medicinsk fysik. En autorisationsordning kunne
være en løsning. Da Sundhedsstyrelsen har afvist en sådan har DSMF henvendt sig til EFOMP med
henblik på rejse dette spørgsmål gennem internationale kanaler.

Dansk Selskab for Onkologi (DSO) og DSMF fremsendte juli 2000 en fælles
dispensationsansøgning til Statens Institut for Strålehygiejne i forbindelse med ikrafttræden af nye
bekendtgørelse. SIS har svaret at dispensation kun kan give, når der foreligger en formel ansøgning
om dispensation fra de ansvarlige på de enkelte berørte afdelinger. SIS er imidlertid indstillet på at
imødekomme ansøgninger, der henviser til den fælles ansøgning. Dispensation vil dog være
tidsbegrænset på følgende punkter:

1) Generel kvalitetssikring: dispensation frem til udgangen af 2001.

2) Patientdosimetri: dispensation frem til 1. august 2001.
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3) Supplerings kurser for betjeningspersonale ansat før 1. maj 2000 skal først være gennemført i
løbet af 2-3 år.Et nationalt samarbejde vedr. udvikling af en kvalitetsmanual under Evalueringscenter for sygehuse er
blevet etableret gennem dels en ekspert og en arbejdsgruppe. Endelig udgave af manualen er netop
offentliggjort januar 2001. Efterfølgende ønsker Evalueringscenteret at lave en analyse af i hvor høj
grad de enkelte afdelinger opfylder bekendtgørelsens krav til kvalitetssikring.

    

DSMF er blevet anmodet af SIS om en repræsentant til en arbejdsgruppe med henblik på at
undersøge behov og muligheder decentral strålebehandling. Bestyrelsen valgte formanden til at
repræsentere DSMF. Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder. Arbejdsgruppens endelige rapport blev
den 19. januar 2001 overgivet til Sundhedsministeriet. I rapportens afsnit om uddannelsen af
hospitaldfysikere er gjort opmærksom på at hospitalsfysikere efter endt uddannelse skal gennemgå
en modning på 3-5 år for at nå ekspertniveau på lige fod med uddannelsen til speciallæge.
Bestyrelsen mener således at have efterkommet generalforsamlingens pålæg om at gøre
Sundhedsstyrelsen opmærksom på dette forhold snarest muligt. Læs rapporten her.

    

    

Aalborg, 16. marts 2001

   

Jesper Carl

På vegne af bestyrelsen
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