
Beretning fra delegerede til EFOMP/IOMP
afgivet ved ordinær generalforsamling i Vejle

  

Som DSMF's delegerede til EFOMP's komité- og rådsmøde i Brügge den 9. - 11. oktober 1998
deltog Kjeld Olsen og Karl Arne Jessen. Der blev for første gang ikke afholdt parallelmøder i de to
hovedkomitéer: Den videnskabelige Komité og Uddannelseskomitéen, hvilket betød, at det var
muligt for de to delegerede at deltage i begge møder, hvilket var en styrkelse. Der foreligger
udførlige referater fra de to møder, som er overgivet til selskabets sekretær, hvorfor kun nogle
enkelte punkter skal omtales her:

  

Den videnskabelige Komité

Der var i alt 20 deltagere. Relationerne til ECR (European Congress of Radiology) blev grundigt
debateret. Der har været et samarbejde over en årrække, og for første gang arrangerede EFOMP
en workshop, "Detector Technologies for X-ray Diagnostics" om lørdagen før ECR-99 kongressens
start,- det blev en succes med over 50 deltagere! ECR kongresserne vil fremover blive årlige
begivenheder, og derfor vil kravene til EFOMP's engagement forøges tilsvarende. ESMP (European
School for Medical Physics) startede i 1998 med det første 3-ugers modulopbyggede kursus. Det er
meningen, at kurset skal gentages årligt og således blive et væsentligt aktiv i uddannelsen af
hospitalsfysikere i Europa. Næste større videnskabelige møde bliver 'Medical Physics 99' i Patras til
september. Med 3 års mellemrum afholdes disse møder, og der er indkommet 400 abstracts. Der vil
blive afholdt flere satelitmøder med forskellige temaer.

  

Uddannelseskomitéen

Der var i alt 26 deltagere. Et væsentligt punkt på mødet var etablering af CPD retningslinier, der ville
være brugbare for de nationale organisationer. EFOMP har publiceret en 'Policy Statement' i 1998 i
Physica Medica, og vil i slutningen af 1999 udsende mere detaljerede retningslinier, men der blev
stærkt opfordret til at arbejde på sagen i de nationale organisationer. Også den uafsluttede
diskussion af kompetenceniveauer, specielt niveauet for den fysiske ekspert, blev genoptaget og
foreslået revideret, hvilket blev overladt til bestyrelsen. Der blev aflagt rapport vedrørende
registreringsskemaerne. To nye lande (Spanien og Schweiz) havde ansøgt om at få deres systemer
godkendt. De blev begge godkendt betinget for tre år. Undertegnede orienterede om status for såvel
det opdaterede EFOMP-survey og for revisionen af 'Policy Statement' vedrørende det nye
patientdirektiv. Begge dokumenter vil blive publiceret i Physica Medica.

  

Rådsmødet

Der foreligger endnu ikke et færdigt referat. Et af hovedspørgsmålene var nyvalg af bestyrelsen. Det
var ikke lykkedes at finde en afløser for prof. Nüsslin, hvorfor han accepterede at fortsætte indtil
dette problem var løst. Efterfølgende har Inger-Lena Lamm fra Lund accepteret at stille op til posten
ved næste rådsmøde i Patras. Selv har jeg meddelt, at jeg ikke vil fortsætte som 'past president'
længere end de tre år, som oprindelig aftalt, hvorfor min plads reelt er ledig i 1999.

  

Næste møderunde bliver i Patras, Grækenland, i september 1999. Støtte til min deltagelse i Brügge
blev givet af EFOMP og af 'Fondet Til Fremme Af Dansk Radiologi'.
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Århus, den 28. april 1999
  

K.A. Jessen

Delegeret til EFOMP/IOMP
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