
                                     Referat fra EFOMP delegat 2002.

 

 Det årlige EFOMP møde blev holdt i Ljubljana 22.juni.

 Forud for mødet blev der den 21 juni holdt et EFOMP short course, hvori jeg også deltog.

Kurset var arrangeret i samarbejde mellem det slovenske og østrigske selskab for medicinsk fysik.

Programmet var:

 QA in diagnostic radiology.

 Optimization of protection in interventional radiology.

Targetted nuclear medicine therapy.

A dedicated cyclotron center for PET radiopharmaceuticals.

The role of EFOMP in maintaining standards and status of medical physicists in Europe.

Virtual simulation in radiation oncology.

The implementation of IMRT in Leuven.

 IMRT from research to routine,

 The use of an EPID for QA of IMRT.

 

 Kurset havde gode undervisere og godt fagligt niveau.

Det er planen, at ved alle EFOMP møder skal der være et short course. 

I forbindelse med kurset var der en poster præsentation af status for medicinsk fysik i de forskellige lande.

Jeg havde lavet en poster sammen med Jesper Carl over uddannelse og antal fysikere i DK.

 

 

Strukturændringer.

 EFOMP består af over 30 medlemsorganisationer ,og det er nødvendigt at sikre god kontakt mellem disse

og EFOMP. Hidtil har de delegerede været tilmeldt en af komiteerne , ETP(education,training and

professional), Scientific Comm.,  Standing Comm.for Registration, European Liaison Comm. samt

Communications Comm.

 Arbejdet i grupperne har væsentligst været udført af formanden og sekretæren.

Den nye struktur er ,at ethvert medlem skal melde sig som enten Core eller corresponding medlem i en af

komiteerne. Hver komite består af formand, 2-3 core medlemmer samt et antal corresponding medlemmer.

Arbejdet vil så blive udført af formand og core medlemmerne, mens corresponding medlemmer holdes

underrettet om aktiviteterne i komiteen.

Alle medlemmer får opgørelse over arbejdet i alle komiteerne i forbindelse med det årlige møde i council.

 

  Undertegnede blev på mødet valgt som formand for Standing Comm. for Registration.Der var ikke andre

kandidater stillet op. Dette medfører ,at der bør vælges nye delegerede for Danmark ,da de forskellige lande

opfordres til at sikre, at komiteformænd og andre EFOMP officers ikke samtidig er delegerede for deres

land.

 

Kommende møder.

 Der blev drøftet næste EFOMP kongres i 2005. Der var fem lande ,der kom med tilbud. Efter en

præsentation af hvert af tilbuddene var der flertal for kongres i Nurnberg i efteråret 2005.

 

 

 

 

 

Policy statements.
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 Der blev vedtaget en ny Policy Statement ( nr. 11) om Guidelines for Professional Conduct. Den vil blive

publiceret i Physica Medica og på EFOMPs hjemmeside.

 

En arbejdsgruppe hvori undertegnede deltog  har set på policy statement nr. 1 om uddannelse. Vi

konkluderede ,at den var forældet ,og det aftaltes ,at ETP komiteen skulle lave en revideret udgave til næste

council møde.

 

 Næste møder:

 

 EFOMP møde 2003. 24.5 i forbindelse med EFOMP kongressen i Eindhoven.

 

EFOMP møde 2004. Holdes på Cypern i foråret. Der arrangeres et kursus i forbindelse med mødet.

 

 

 Med udgangen af 2002 overtager Alberto del Guerra stillingen som præsiden for EFOMP.

 

 

 Referater fra møderne kan fås hos undertegnede

 

 

 

 

  Herlev, 6.3 2002

 

   Kjeld J.Olsen
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