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BERETNING FRA EFOMP’S DELEGEREDE FOR ÅRET 2005 
 
 
Det årlige møde i EFOMP’s Council fandt sted i Nürnberg lørdag d. 17. september 2005 og var – 
som det er tradition – lagt i forbindelse med et kongresarrangement. I dette tilfælde var der tale om 
et stort anlagt fællesprojekt mellem IOMP, EFOMP og de nationale tyske selskaber DGMP og 
DGBMT. Præsident for mødet var Willy Kalender, kendt som pioneren bag spiral-CT. 
 
Et indledende symposium mandag-tirsdag om ”Advances in Imaging and Radiation Therapy” havde 
som medarrangør også AAPM (American Association of Physicists in Medicine). Her deltog ca. 
120 personer, mens hovedmødet resten af ugen trak over 1200 deltagere. 
 
 
Mødet i council: 
 
I mødet deltog i alt 43 personer fra 24 lande, inklusive observatører fra AAPM og IOMP. 
 
Forud for mødet var udsendt beretninger fra præsidenten og de 5 faste komiteer 
 
EFOMP’s (afgående) præsident prof. Alberto del Guerra beskrev fra det forløbne år arbejde med 
definitionerne af ”Medical Physics Expert” og ”Qualified Medical Physicist”, ILO’s klassifikation 
af ”Medical Physicists” som en subgruppe under ”Health Professionals”, den frie bevægelighed i 
Europa for medicinske fysikere, samt forberedelsen af en ”History of EFOMP” til markering af  25 
års jubilæet (1980-2005). 
 
Vicepræsidenten, (nu præsident), prof. Wolfgang Schlegel, redegjorde for en opnået tættere 
forbindelse med IAEA. EFOMP var opfordret til at indstille et medlem til ”IAEA Safety Standards 
Committee, og havde indstillet Herman van Kleffens (kendt fra DSMF symposium 2005). EFOMP 
har også indstillet en person (Günther Hartman) til forberedelsen af et IAEA symposium om QA (i 
Wien, november 2006, se fx DSMF hjemmeside). 
 
(Afgående) Secretary General, Suzanne Naudy gav en status over EFOMP’s medlemmer; ud af 35 
mangler 6 endnu at indsende en beskrivelse af deres ”constitutions”. 
 
Kassereren, prof. Peter Sharp, fremlagde regnskab for 2004 (godkendt). Budget for 2006 godkendt 
med en pris per medlem i de nationale organisationer på €3.50. 
 
Formanden for Scientific Committee, Stelios Christofides redegjorde for EFOMP’s deltagelse i 
kongresser fx ECR. 
 
Formanden for Education Training and Professional Committee, Teresa Eudaldo, fortalte om 
uddelte legater (til ESMP Archamps) og priser, om akkreditering af møder (CPD-point), om 
arbejdet med – ud fra spørgeskemaundersøgelser i medlemslandene – at dokumentere at ”Medical 
Physics” er en ”regulated profession” i de fleste lande i Europa. I diskussionen blev spørgsmålet om 



anbefalede normeringer berørt, det tyske DGMP oplyste, at de arbejder på at opdatere tidligere 
anbefalinger (EFOMP har en ”policy statement”, nr. 7 fra 1997,  med dette indhold) 
 
Formanden for Standing Committee on Registration, Kjeld Olsen,  redegjorde for de 7 NMO’er 
som i det seneste år har fået behandlet deres ”Registration Scheme”. 
 
Formanden for Communications and Publications Committee Markus Buchgeister orienterede bl.a. 
om forbedringerne af hjemmesiden (www.efomp.org) og om udarbejdet ”reklamemateriale” om 
EFOMP. 
 
Formanden for Committee on European Matters, Dr. Hernandez-Armas redegjorde for sin indsats 
for at promovere EFOMPS synspunkter på definition og regulering af ”Medical Physics” ved møder 
arrangeret af EU og andre. 
 
Valg: Renato Padovani (Italien) blev valgt til ny Secretary General fra 1. januar 2006, mens Kjeld 
Olsen og Markus Buchmeister blev genvalgt til deres respektive poster (jfr. ovenfor). 
 
Forslaget om etableringen af en egentlig ”European Journal of Medical Physics”, baseret på det 
eksisterende tidsskrift Physica Medica, blev igen diskuteret (diskussionen har stået på i en årrække). 
Der var denne gang principiel tilslutning fra et flertal, og der blev nedsat en styregruppe til det 
videre arbejde, bl.a. med at nedsætte et editorial board. 
 
Forslag om en European Association of Medical Physics (en egentlig individuel 
medlemsorganisation i modsætning til/supplerende paraplyorganisationen EFOMP) blev vendt; det 
stod klart, at dette ville kræve diskussioner i de enkelte NMO’er. Det blev vedtaget, at der fra 
EFOMP skulle udsendes materiale til de delegerede herom, men dette er ikke sket endnu. 
 
Kommende EFOMP kongresser vil blive afholdt i Pisa (2007) og München (2009). 
 
Næste møde i EFOMP Council er i Malaga, oktober 2006.  
 
 
 
 
Søren Holm / Erik Andersen 
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