
Beretning fra bestyrelsen i DSMF til generalforsamlingen 15. maj 2009 
 
 
 
Siden sidste generalforsamling ved NACP/6. DSMF symposium i Århus i juni sidste år, har 
bestyrelsen holdt 4 interne møder i Odense - fordelt over året - og ét medlemsmøde, Visionsmødet, i 
Middelfart i januar. 
 
For de, der deltog i Visionsmødet vil denne beretning i nogen grad være en gentagelse. 
 
Vi har igen sammet med Uddannelsesrådet brugt meget tid på uddannelsen, og der er udsendt en 
skriftlig beretning fra uddannelsesrådets formand Carsten Brink. Jeg skal bare kort fortælle: 
 
Vi holdt et møde med repræsentanter fra Sundhedstyrelsen og SIS hos SIS d. 12. juni 2008. Trods 
forståelse og opbakning hos SIS, var det skuffende, at vi ikke umiddelbart kom langt med vores 
gode forslag til ændringer. Til gengæld blev det klart, at der hos Sundhedsstyrelsen var et væsentligt 
ukendskab til, hvad en hospitalsfysiker er og beskæftiger sig med. Derfor inviterede vi den ny 
kontorchef Birthe Obel (som tiltrådte i august) sammen med juristen Søren Thorning, som har 
skrevet den oprindelige vejledning i 1995 til et møde på Rigshospitalet 9. oktober 2008 , hvor 
Carsten Brink, Stine Korreman og undertegnede med powerpoint og rundvisning gav dem et godt 
indtryk af variationen og kompleksiteten i faget - en forståelse af de sikkerhedsmæssige aspekter og 
ikke mindst af vores betydning for udviklingen af nye metoder gennem forskning. Der var en god 
og positiv stemning og mødet trak ud langt over den forventede tid. Vi fik bestemt opfattelsen af, at 
de pricipielt gerne ville hjælpe os, og at det bl.a. kunne ske ved at ophøje vejledningen til en 
bekendtgørelse med ny høringsrunde. 
 
Skuffelse nummer to var, at vi alligevel kort efter fik et udkast til ny vejledning med meget få 
ændringer, som ganske vist er nogen, vi har bedt om, men langt fra tilstrækkelige. Reelt har den nok 
været skrevet inden vores andet møde. Vi sendte så i november et høringssvar, hvor vi på den ene 
side udtrykte, at det var en ommer og på den anden side for en sikkerheds skyld forholdt os 
konstruktivt til teksten. DSKO skrev et høringssvar, der støttede vores synspunkter om bl.a. 
autorisation. Jeg har flere gange siden rykket Sundhedsstyrelsen, men der er ikke sket meget endnu. 
Vi ved, at der har været en intern debat mellem styrelse og ministerium, fordi en bekendtgørelse 
kræver en lovhjemmel, og alle de andre sundhedsuddannelsesbekendtgørelser er udstedt med 
baggrund i autorisationslovens §16 - men vi er jo ikke autoriserede. Ministeriet har nu åbenbart 
givet sig, og det betyder, at vi får en bekendtgørelse, men styrelsen er ikke kommet videre. Når jeg 
ringer og rykker, beklager de dybt, at de har for travlt med andre opgaver. Vi mener stadig, at det 
nuværende system grundlæggende skal bevares, men at der skal skaffes midler til finansieringen i 
form af frikøb, at hospitalsfysikere skal autoriseres, og at CPD system og ekspertniveau skal 
anerkendes. Det sidste har nok lange udsigter. 
 
På visionsmødet fik vi vendt en lang række emner. De fleste har dog endnu ikke udmøntet sig i 
noget konkret. Vi diskuterede blandt andet det eksistentielle spørgsmål: Hvem er vi? Skal vi tage 
vores navn alvorligt, og søge at udbrede foreningen til at dække andre områder af medicinsk fysik 
end de 3 eksisterende grenspecialer, som anvender ioniserende stråling. Der var enighed om, at det 
ville være naturligt til en start at spørge MR-fysikere om eventuel interesse. Det har bestyrelsen 
gjort ved henvendelse til sekretæren i DSMMR, og det har symposieudvalget gjort på en meget 
konkret måde ved at indlægge en MR-gren på dette møde. 



 
Vi har rettet hjemmesidens indledning, så den nu citerer lovenes formålsparagraf korrekt, men vi 
har ikke i øvrigt formuleret ny "missioner og visioner". Det er planen med sponsorstøtte at lave en 
modernisering af hjemmesiden, som måske kan gøre den lidt mere dynamisk. 
 
Der ligger et stort arbejde i den kommende bestyrelsesperiode med at prøve at konkretisere nogle af 
de ideer, der blev fremsat på visionsmødet. Et meget vigtigt punkt er den foreslåede skrivegruppe, 
som skulle bidrage til at synliggøre medicinsk fysik og DSMF i offentligheden, og være parat til at 
kommentere aktuelle emner. 
 
Bestyrelsen er på valg i år. Tre medlemmer genopstiller ikke. Det er sekretæren, Erik Andersen, 
kassereren Flemming Kjær-Kristoffersen, og endelig Claire Fynboe, som har været primus motor i 
planlægning og afholdelse af visionsmøderne. Alle tre takkes for deres store indsats for foreningen. 
 
 
Søren Holm 
formand 


