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Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling i Odense i marts 2007 holdt 5 møder, 1 i København, 
1 i Vejle og 3 i Odense, men i øvrigt har vi mest arbejdet per mail. 
 
Fra visionsmødet i januar 2007 havde bestyrelsen 3 centrale opgaver, nemlig "synlighed", 
"uddannelse", og "afgrænsningen af medicinsk fysik". De to første har vi gjort en del for, navnlig i 
forhold til SIS og Sundhedsstyrelsen, det sidste er vi endnu ikke gået videre med. 
 
Den mest synlige begivenhed for medlemmerne, og det der kræver den største koncentrerede 
arbejdsindsats, er det årlige symposium; det er imidlertid ikke bestyrelsen som sådan, men 
symposieudvalget, der er ansvarlig for dette, og bestyrelsen er meget taknemmelig for den store 
indsats, som udvalget har lagt i forberedelsen af årets kombinerede NACP/DSMF symposium. 
 
Et kritikpunkt både fra den siddende bestyrelse og fra medlemmer ved sidste generalforsamling i 
2007 var manglende koordination mellem bestyrelse og uddannelsesråd, og til dels rådets autonomi 
- ifølge lovene refererer rådet til generalforsamlingen, ikke til bestyrelsen. For at løse det problem 
valgte jeg som ny formand at blive siddende i uddannelsesrådet. Samtidig har formanden for rådet, 
Carsten Brink, været inviteret med til flere bestyrelsesmøder, hvor uddannelsesspørgsmål har været 
diskuteret - og uddannelse  har på mange måder været et meget vigtigt tema i årets løb. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen blev bestyrelsen gjort opmærksom på en rapport fra 
Sundhedsstyrelsen om "Sikring af kapaciteten inde for det stråleterapeutiske område", en rapport 
som var i høring og med svarfrist i ugen efter. Det lykkedes at få sammensat en fornuftig kritik, at 
få ændret rapporten på en række punkter, og det affødte samtidig en invitation til mere arbejde, idet 
der kom til at stå, at DSMF skulle udarbejde en rapport, der nærmere kunne beskrive behovet for 
uddannelse af hospitalsfysikere i fremtiden. Rapporten skulle være klar i løbet af efteråret 2007. 
 
Den blev afleveret d. 30. november 2007, hvilket er i overensstemmelse med en gængs 
meteorologisk definition af efterår - og den kan i øvrigt læses på hjemmesiden. Vi gik et skridt 
videre i rapporten, end vi var blevet bedt om, og listede en række punkter, hvor vi mener at 
uddannelsen bør moderniseres. Efter nogen korrespondance frem og tilbage med SIS og 
Sundhedsstyrelsen - og en død periode, hvor rapporten øjensynlig var forlagt i et chefskifte - er vi 
nu inviteret til et møde 12. juni, hvor hele uddannelsen, efteruddannelsen, autorisation m.v. er til 
debat, også set i et europæisk perspektiv med basis i EFOMP's "policy statements". Detaljerne i 
vores oplæg fremgår af uddannelsesrådets beretning, der er udsendt som bilag og bliver lagt på 
nettet. Det er efter vores opfattelse den største åbning i forholdet til Sundhedsstyrelsen, vi har set i 
mange år, og vi håber naturligvis, at der kan komme noget godt ud af det. 
 
Omtrent samtidig med Kapacitetsrapporten var Acceleratorbekendtgørelsen i høring, og også her 
modtog DSMF den kun via de onkologiske afdelinger og afgav svar, som - må vi erkende - ikke 
satte sig afgørende spor. Det undrede os, at vi ikke havde modtaget forslaget direkte, fordi vi 
tilsyneladende stod på fordelingslisten. Det viste sig angiveligt at skyldes en fejl i 
Sundhedsstyrelsens firewall, der i en ukendt periode havde blokeret for udgående mails med 
attachede pdf-filer. Siden da, har vi fået de oplysninger, vi burde have, men formentlig er det også 



årsagen til, at Bekendtgørelsen om lukkede kilder kom noget bag på os og trådte i kraft uden at vi 
havde haft lejlighed til at komme med indvendinger. 
 
Endelig har vi arbejdet med udkastet til Bekendtgørelse om uddannelse inden for stråleterapi - de 
kommer nu til at hedde stråleterapeuter - hvor vi entydigt afviste, at det på kun 1 år skulle være 
muligt at uddanne professionsbachelorer  til at varetage ikke bare behandling ved acceleratorerne, 
men også fuld CT-skanning og dosisplanlægning. Det endelige resultat - som trådte i kraft 15. maj - 
er i virkeligheden ikke ændret meget i forhold til den tidligere vejledning. Vi havde foreslået 
muligheden af at lave flere grene i uddannelsen, og dermed også en, der rettede sig mod 
dosisplanlægning, men det er ikke blevet fulgt op. 
 
Et møde på fysisk institut i Århus om mulige uddannelsestiltag inden for medicinsk fysik har 
foreløbigt resulteret i det acceleratorkursus, som blev afholdt i foråret 2008; måske vil der senere 
kunne oprettes tilsvarende kurser inden for andre relevante emner. 
 
Vi har fornyet vores samarbejde med DSKO, haft et enkelt fællesmøde med deres bestyrelse, og 
undersøger mulighederne for samarbejde om forskellige kurser. Håkan Nystrøm er afløst af Jens 
Peter Bangsgård som medlem af DSKO's bestyrelse. 
 
Senest har vi sikret, at DSMF er repræsenteret i de to udvalg i Sundhedsstyrelsens 
specialegennemgang vedrørende Diagnostisk Radiologi hhv. Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, 
som starter i denne måned, og skal være afsluttet i løbet af efteråret. 
 
Hjemmesiden opdateres løbende med information om bestyrelsens arbejde, møder af interesse, 
stillingsopslag m.v., men en nyhedsavis som sådan for medicinsk fysik bliver det ikke.  
 
I lyset af den store interesse sidst og med tanke på de potentielt store ændringer, som medicinsk 
fysik kan stå over for i de kommende år, forslår bestyrelsen, at der afholdes et nyt ”visionsmøde”, 
fx i januar 2009 (forslaget blev drøftet under et selvstændigt punkt på dagsordenen, og stemningen 
var entydigt positiv) 


