
Beretning fra DSMF bestyrelse for 2001
 
Bestyrelsen har afholdt to møder i den forløbne periode siden sidste generalforsamling.
 
Der er indenfor det sidste år tilkommet en række nye medlemmer til selskabet indenfor henholdsvis det
radiologiske og nuklear medicinske fagområde. Det er særdeles glædeligt, at faget medicinsk fysik styrkes
indenfor disse områder. Det er bestyrelsens holdning, at det er vigtigt at disse nye faggrupper bliver
opmærksomme på og tilknyttet selskabet.
 
Da hospitalsfysikere traditionelt er knyttet tæt til de respektive lægevidenskabelige selskaber, finder
bestyrelsen, at kontakten til de lægevidenskabelige selskaber indenfor radiologi og nuklear medicin styrkes.
Det gøres blandt andet gennem løbende udveksling af informationer til disse selskaber.
 
Derudover har bestyrelsen en række forslag omhandlende initiativer til i højere grad at inddrage eller samle
alle faggrupper ved selskabets arrangementer. Disse initiativer er sat på dagsordenen til generalforsamlingen,
- etableringen af et dosimetri udvalg, - etablering af workshop til afløsning for efteruddannelses-kurset, -
mere effektiv brug af selskabets hjemmeside.
 
Traditionelt har bestyrelsen for DSMF bestået af personer fra Onkologi. Bestyrelsen finder at dette bør
ændres. Bestyrelsen har derfor til hensigt at invitere observatører fra de to andre faggrupper til
bestyrelsesmøderne, med henblik på at få valgt medlemmer fra disse faggrupper ind i bestyrelsen ved det
kommende valg i 2003. De to observatører bliver Erik Andersen, Herlev indenfor radiologi og Theis Bacher,
Århus indenfor klinisk fysiologi, nuklear medicin.
 
Bestyrelsen har defineret det som sin opgave at få etableret strukturerede uddannelser for det øvrige
personale ansat på landets afdelinger for medicinsk fysik. Det er derfor glædeligt, at bestyrelsen kan
præsentere det første resultat af anstrengelserne ved dette års general-forsamling.
 
Den på sidste generalforsamling nedsatte valgbestyrelsen til Det faglige Bedømmelsesudvalg afsluttede deres
arbejde den 27. juni 2001. Det faglige Bedømmelsesudvalg består hereftger af Karl Arne Jessen, Michael
Kragsholm (cheffysikere) samt Søren Baarsgaard Hansen (senior).
 
DSMF har sædvanligvis kun en repræsentant ved EFOMP møderne. Bestyrelsen har hidtil ment, at én
repræsentant er tilstrækkelig. Blandt andet begrundet i dels økonomi da rejseomkostningerne skal dækkes og
dels at det er svært at finde kandidater med interesse for arbejdet. Selskabet bør dog overveje muligheden
for at sende flere repræsentanter. Dels er der økonomi til det og dels giver det mulighed for indflydelse. Der
er i år valg til en del poster i EFOMP, og bestyrelsen har indstillet Kjeld Olsen som kandidat for
registreringskomiteen i EFOMP.
 
Det blev ved sidste års generalforsamling meddelt at referater fra bestyrelsesmøder ville blive lagt på DSMF
webside så medlemmerne vil have mulighed for, at følge bestyrelsens arbejde på tættere hold. Det er ikke
lykkedes konsekvent, men vil blive forsøgt opretholdt i det kommende år.
 
Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) har i den forløbne periode været repræsenteret i  en
arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen er underudvalg i et udvalg der har til opgave at
belyse organiseringen af  Positron Emissions Tomografi scanning i Danmark. Udvalgets arbejde er endnu ikke
afsluttet, men en rapport fra udvalget forventes i maj. Selskabets væsentligste formål har været at sikre dels
fysiker normeringen og dels uddannelsen i relation til denne nye aktivitet.
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