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Den nye bestyrelse 
På generalforsamlingen 2015 tiltrådte en bestyrelse med hele 4 nyvalgte ud af 7 medlemmer, deraf ny 
kasserer, sekretær og formand. Det har betydet, at bestyrelsen skulle sætte sig ind i mange nye opgaver, 
men det har også været en bestyrelse fuld af energi og gåpåmod. 
 
Vores nye kasserer skulle til at sætte sig ind opgaverne, efter at selskabet har haft den samme kasserer i 6 
år. Det betyder en masse nye registreringer, fuldmagter og administrative ændringer f.eks. af adgang til 
bankkonti og Nets. Lotte er dog med hårdt arbejde kommet godt igennem det, og vi har i dag fuldstændigt 
overblik over både medlemsdatabase og arbejdsgange. 
 
En konsekvens af kontakten til vores bankforbindelse er dog, at det er blevet klargjort, at selskabets 
tegningsrettigheder ikke er tilfredsstillende beskrevet i vedtægterne. Dette er baggrunden for et af de 
vedtægtsændringsforslag, der skal behandles på generalforsamlingen. 
 
For at dokumentere bestyrelsens arbejdsgange og lette overgangen for fremtidige nye 
bestyrelsesmedlemmer, har bestyrelsen udarbejdet en skriftlig forretningsorden, der gennemgår alle de 
rutinemæssige opgaver og problemstillinger, som bestyrelsen skal løse eller tage stilling til. 
Forretningsordenen har været udarbejdet løbende gennem det første bestyrelsesår og er blevet vedtaget i 
marts. Det er bestyrelsens klare indtryk, at fremtidige bestyrelsesmedlemmer med denne forretningsorden 
i hånden vil kunne overtage opgaver i bestyrelsen både hurtigt og effektivt. 

Medlemsdatabase 
En af kassererens store opgaver har været at kæmpe med følgevirkningerne af den fejl fra 2014, hvor flere 
medlemmer fik betalt kontingent to gange. Det har ganske enkelt ikke været åbenlyst, hvem der betalte 
dobbelt, og hvem der ikke gjorde det. Det har medført en del detektivarbejde, men bestyrelsen har fra 
starten af 2016 trukket en streg i sandet og betragtet kontingentsagen for lukket. Nu ser vi fremad og 
fokuserer derfor på, at medlemsdatabasen i det mindste er korrekt opdateret fremover. 
 
Bestyrelsen er i løbet af året også blevet gjort opmærksom på, at der stod medlemmer i vores database, 
som reelt ikke var medlemmer, f.eks. personer der var afgået ved døden. Årsagen viste sig at skyldes 
pensionistmedlemmer, der ifølge vedtægterne er kontingentfrie, og som derfor ikke får nogen årlig 
kontingentopkrævning. Deres navne vil således stå på medlemslisten til evig tid, hvis man ikke aktivt fjerner 
dem. 
 
Bestyrelsen har derfor vedtaget, at kontingentfrie medlemmer skal have oplyst en gyldig emailadresse til 
selskabet for at bevare sit medlemskab. Har man ikke dette, vil man blive fjernet fra medlemslisten. Man er 
naturligvis velkommen til efterfølgende at henvende sig med en opdateret kontakt-emailadresse, hvorved 
man igen – i overensstemmelse med vedtægterne – kan blive gratis medlem af selskabet. 

ECMP2018 
I november bød DSMF i fællesskab med Svenska SjukhusFysikerFörbundet (SSFF) og Svensk Förening för 
Radiofysik (SFfR) ind på at være vært for 2nd European Congress of Medical Physics (ECMP), der skal 
afholdes i 2018. 
  
ECMP er en ny kongres, der skal afløse den gamle EFOMP Conference on Medical Physics. Hvor den gamle 
konference nærmest var et nationalt møde, som EFOMP officielt deltog i, er den nye kongres en 
selvstændig konference med egen EFOMP videnskabelige komité til at planlægge programmet. 



  
Den første kongres afholdes i 2016 i Athen og bliver en slags overgangsmøde. Kongressen i 2018 bliver 
derfor den første rigtige, og det er således vigtigt, at arrangementet bliver en stor succes. 
 
Det var med stor glæde, at bestyrelsen i starten af marts fik besked om, at EFOMP ønsker at tildele os 
kongressen, som således skal afholdes i efteråret 2018 i København. Formelt kan kontrakten først 
underskrives, når EFOMPs repræsentanter har været på site visit, men det forventes at være en detalje. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke især Jens Edmund og Eva Samsøe for deres fantastiske arbejde med at lave 
ansøgningen. 
 
Tildelingen af kongressen har dog nogle ekstraordinære konsekvenser, som vores generalforsamling skal 
tage stilling til. For det første bør generalforsamlingen formelt godkende, at bestyrelsen overhovedet 
arbejder videre med projektet. For det andet skal kongressen erstatte et ordinært DSMF Symposium i 2018, 
og vi ønsker således at flytte generalforsamlingen til at blive afholdt om efteråret. Dette er som 
udgangspunkt i strid med vedtægterne, og det kræver derfor en ekstraordinær dispensation af selskabets 
øverste myndighed. 
 
Der er tale om en helt enestående mulighed for at promovere selskabet og vores fag både i Danmark og i 
resten af verden. 

NACP2017 / NACP2020 
I 2017 er det som udgangspunkt heller ikke meningen, at der skal afholdes almindeligt DSMF Symposium, 
idet der her er ”NACP-år”. NACP Symposiet afholdes denne gang i Oslo. Den lokale organisationskomité har 
lavet et flot forarbejde, og vi må forvente, at den korte afstand fra Danmark sagtens kan tiltrække deltagere 
her fra landet. 
 
Den siddende bestyrelse ønsker dog ikke, at selskabets generalforsamling skal holdes i udlandet, hvilket er 
prøvet før uden den store succes. I 2017 er det særlig vigtigt med en stor opbakning, da dette er et valgår, 
hvor der skal vælges ny bestyrelse og råd. 
 
Præcis hvordan vi afholder generalforsamlingen, således at der stadig vil være stor opbakning, er stadig til 
debat, og gode forslag modtages med glæde. Vi har derfor også sat et debatpunkt på dagsordenen her på 
generalforsamlingen. 
 
Den næste NACP i 2020 forventes tilsvarende at blive helt speciel, idet denne kan forventes afholdt på 
Island, hvor der kun findes ganske få hospitalsfysikere. NACP overvejer derfor i øjeblikket en løsning, hvor 
Norge kommer til at organisere mødet, mens vi i Danmark forventes at levere den videnskabelige komité. 

Samarbejde med DSF 
Bestyrelsen tog i efteråret 2015 kontakt til bestyrelsen for Dansk Fysisk Selskab for at undersøge 
muligheden for et samarbejde. Det har resulteret i, at DSMF har fået stillet et helt temanummer af DFS’ 
medlemsblad Kvant til rådighed om hospitalsfysik.  
 
Bladet vil indeholde artikler fra alle tre fagspecialer og dermed fungere som en rigtig god reklamesøjle for 
DSMF og for vores fag. Der var deadline til temanummer den 3. april, og bladet forventes at udkomme i maj 
med et oplag på 2.500. 
 
DSMF og DFS har også haft en dialog om muligheden for at afholde fælles årsmøde. DFS har haft svært ved 
at samle deres medlemmer til egne årsmøder, og muligheden har derfor været at holde det sammen med 
DSMF. Man kunne ydermere invitere grupper som Astronomisk Selskab, Dansk Optisk Selskab og måske 
endda landets gymnasielærere. Visionen ville i så fald være at samle alle landets fysikere på tværs af 
profession til ét samlet årsmøde. 



 
Desværre har DFS i første omgang valgt at skrinlægge planerne for et fælles møde, men muligheden kan 
genoplives i fremtiden, hvis ønsket skulle opstå hos DFS. 

Sociale medier 
Bestyrelsen har fulgt op på den tidligere bestyrelses forarbejde med at gøre selskabet mere synligt på 
sociale medier. I den forbindelse er der udarbejdet en social medie-strategi, der skriftligt beskriver 
selskabets synlighed på især Facebook og LinkedIn. 
 
Strategien betyder for eksempel, at historier fra hjemmesiden publiceres på Facebook med et medhørende 
foto, som øger synligheden, og som har forøget trafikken på vores hjemmeside. 
 
Det er i det forløbne år lykkedes os at mere end fordoble antallet af følgere på Facebook, så vi i dag har 89. 
Blandt disse finder vi også mange personer, som ikke er medlem af selskabet, hvorved vi har nået en 
kontaktflade, vi ikke tidligere har berørt. 

DSMF.org 
Hjemmesiden DSMF.org har været flittigt brugt, og der er i årets løb lagt en hel del ekstra materiale på 
siden. For eksempel har medlemmer nu fået gratis adgang til tidsskriftet Health and Technology. Det er 
også lykkedes at samle oversigter over alle DSMFs – mange – aktive medlemmer, det vil sige både 
Symposieudvalg, Uddannelsesråd, Bedømmelsesudvalg, faglige kontaktpersoner og bestyrelsen. Som regel 
med tilhørende foto. 
 
I bestyrelsen har vi ønsket at styrke samarbejde på tværs af afdelinger, og især på tværs af de store 
stråleterapicentre er der et stort samarbejdspotentiale. For at synliggøre de muligheder, der er, har 
bestyrelsen udarbejdet en udførlig liste over fordeling af ansvarsområder i de danske stråleterapier. Det er 
håbet, at listen vil bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af afdelinger til gavn for alle 
landets patienter. 
 
I bestyrelsens forretningsorden beskrives det, hvordan hjemmesiden fremover officielt indgår i selskabets 
arkiveringssystem. I den anledning har vi indscannet knap 140 dokumenter fra papirarkivet og gjort dem 
tilgængelig på hjemmesiden. Der er for eksempel generalforsamlingspapirer helt tilbage til selskabets 
stiftelse i 1981, der er fyldige Årsrapporter fra slutningen af 80’erne og starten af 90’erne, Nyhedsbreve fra 
slutningen af 1990erne, en detaljeret status over alt dansk strålebehandlingsudstyr pr. 31. december 1998 
og referat fra selskabets møde med indenrigsminister Knud Enggaard i 1986. 
 
Samlingen er desværre ikke komplet. Vi mangler f.eks. stadig dokumenter fra generalforsamlingerne 1992-
1995. Skulle nogen medlemmer ligge inde med nogen af de gamle papirer, så send endelig en besked til 
bestyrelsen. 

Special Interest Groups (SIGs) 
Bestyrelsen har også besluttet at fortsætte den tidligere bestyrelses arbejde med at støtte op om flere 
Special Interest Groups (SIGs), det vil sige landsdækkende, faglige arbejdsgrupper, hvis mødeaktiviteter kan 
støttes økonomisk af selskabet. 
 
I årets løb har de enkelte grupper fået en selvstændig plads på hjemmesiden, hvorved arbejdet synliggøres 
for medlemmerne. Der er blevet oprettet en ny gruppe om national patientsikkerhed, og vi har ydermere 
efterspurgt forslag til nye grupper blandt medlemmerne via nyhedsmail. Der har tilsvarende været en hel 
session her på Symposiet om SIGs. 

  



Åbent Hus 
En af selskabets populære aktiviteter er Åbent Hus-arrangementerne, der afholdes på skift mellem de syv 
stråleterapi-centre. Vi var i 2015 for første gang på besøg i stråleterapien i Næstved, hvor cheffysiker Søren 
Lassen og hans ansatte var vært ved et velbesøgt og virkelig spændende arrangement. 
 
Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at Åbent Hus til efteråret vil foregå i Aalborg, hvor vi er blevet  
inviteret indenfor. Aalborg har holdt en lille pause, så vi har faktisk ikke haft Åbent Hus her siden 2003. 
Bestyrelsen håber derfor på en rigtig stor opbakning fra hele landet. 
 
Vi skal i øvrigt understrege, at Åbent Hus er åbent for alle medlemmer på tværs af grenspeciale, så man er 
velkommen til at deltage, også selv om man arbejder inden for diagnostik eller nuklearmedicin.  


