
Beretning fra delegerede til EFOMP/IOMP

Afgivet ved ordinær generalforsamling i Middelfart,

lørdag den 17. marts 2001

  

EFOMP møde i Archamps, 2. december 2000.

   

Møderne i Scientific Committee (SC), Education, Training and Professional (ETP) samt Council

blev holdt fra kl. 8 - 18 med korte pauser imellem.

Der er kommet et referat fra Scientific committe. Referater fra de andre møder er måske også

kommet men jeg har ikke set dem. De kan være sendt til Karl Arne Jessen, som er den anden

danske repræsentant.

Jeg deltog som den eneste danske repræsentant i møderne.

   

SC

Udover hvad der fremgår af referatet fra SC vil jeg fremhæve følgende:

- Fra nogle lande (f.eks. Danmark, Schweiz, Frankrig og Holland) mangler liste over eksperter der

kan undervise andre steder. Pågældende skal betragtes som EFOMP-eksperter.

- Der skal vælges ny formand for SC i 2001. Forslag skal sendes fra de nationale selskaber til

EFOMP. Dette vil også komme til at gælde for alle fremtidige valg af EFOMP officers.

   

ETP

- CPD skemaer blev diskuteret meget. Schweiz har f.eks sit eget pointsystem med self-directed

learning, der tager hensyn til, at folk skal arbejde i faget. Der var forslag om at man selv skal anslå

point for deltagelse i møder, afhængig af hvor relevante de er for deltageren. ETP anbefaler, at

Council vedtager EFOMPS policy statement nr. 10 om CPD. Points for kongresser og kurser i

denne passer ikke med det danske system.

- Der var ingen penge fra EU til sommerskole i 2001. I stedet forsøges lavet en sommerskole i

forbindelse med Belfast mødet. AAPM vil gerne fortsætte samarbejdet med EFOMP sommerskoler

der blev startet i Nice.

- Et punkt der ikke blev helt klarlagt var, at der er et EFOMP-register over fysikere, og hvis et land

har et frivilligt CPD-system, kan et fysiker kun være i EFOMPs register, hvis man er tilmeldt CPD.

- Der er stadig problemer med at få godkendt uddannelser fra det ene land til det andet. Det er

nødvendigt at demonstrere sammenlignelige standarder for uddannelse og træning. Måske skal der

defineres en European Medical Physicist ?

- Conduct- Misconduct document skal have høj prioritet.

- F. Nusslin foreslog, at der blev lavet en liste over lande, hvor fysikerne havde officiel anerkendelse.

- P. Dendy gjorde opmærksom på, at der var lavet et dokument om uddannelse af radiologer. Kopi

kan fås hos: Hans Ringertz, Karolinska Sjukhuset, 17176 Stockholm, Sverige: Radiology Training in

Europe.

- Kommunikation fra EFOMP til de nationale organisationer skal forbedres ved brug bl.a. af Internet.

- DSMF skal meddele Alain Noel, hvilken person og e-mail adresse, der skal kommunikeres med.

- Næste møde i Belfast 15. september 2001.
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Council

- Samarbejdet med ESTRO skal forbedres, så der undgås overlap af datoer for møder. Dette er

tilfældet for Belfast, Sevilla og møde i DGMP. A. Mckenzie fra ESTRO deltog i Council og

meddelte, at ESTRO er ked af sammenfald af datoerne. Dato for næste ESTRO-møde er allerede

fastlagt til Prag 18.-23. september 2003.

- Der arbejdes med et bedre samarbejde mellem EFOMP og ESTRO , så der måske kan ske en

indbydelse fra præsident til præsident for de to selskaber om at sende observatør til fysik komiteen i

ESTRO og Council i EFOMP.

- Inga-Lena Lamm vil sende til anmodninger til de nationale selskaber om nominering til vicepræsident

og formand for videnskabelig komite.

- Der skal uddeles en EFOMP medalje til en, der har lavet en ekstraordinær præstation i medicinsk

fysik. Det kan være både inden for videnskab, administration og undervisning. Det behøver ikke at

være en europæer. Indstillingen skal ligge klar til Belfast mødet.

- EFOMP kongres i 2003. Der var 3 forslag: Versailles, Ljubljana og Eindhoven.

- Der var præsentation af de praktiske omstændigheder og økonomi. Efter en lang diskussion blev

afgørelsen lagt til bestyrelsen i EFOMP. Det var oprindelig meningen, at beslutningen skulle træffes i

Council, men detaljerne om kongresserne forelå først på selve mødet. Umiddelbart virker Ljubljana

mest attraktiv.

   

    

Herlev, marts 2001

  

Kjeld Olsen

Delegeret til EFOMP/IOMP
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