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BERETNING FRA EFOMP´s  DELEGEREDE FOR ÅRET 2009. 
 
Referat fra det årlige møde i EFOMP´s Council , 2009 : 
 
Mødet fandt sted i Freising nær München, Tyskland i forbindelse med afholdelsen af World Congress on 
Medical Physics and Biomedical Engineering i perioden 7. – 12. september 2009. 
 
Idet EFOMP er registreret som et firma ( Company Limited by Guarantee ) med en bestyrelse bestående af 
EFOMP officerer og formænd for EFOMP´s komiteer, blev der først afholdt en formel Generalforsamling i 
selskabet. Præsidentens årsberetning og EFOMP´s regnskab for året 2008 var punkter på dagsordenen. 
Valget til EFOMP´s bestyrelse blev udskudt til efter mødet i EFOMP´s Council, hvor nye formænd for tre 
komiteer skulle vælges. 
 
Mødet i Council d. 13. september 2009. 
 
Der var 30 deltagere fra 15 medlemslande ( NMO National Member Organization ) til mødet i Council. 
 
EFOMP´s præsident orienterede om, at policy statements PS: 12: “The Present Status of Medical Physics 
Education and Training in Europe. New Perspectives and EFOMP Recommendations “ snarest vil blive 
publiceret i European Journal of Medical Physics. 
 
Kurserne ved European School for Medical Physics ESMP i Archamp i Frankrig er med succes blevet 
udvidet med en 6. uge om Radioprotection.  
 
På mødet i Council blev det vedtaget, at HSMP Hungarian Society of Medical Physics fremover er 
registreret som NMO ( National Member Organisation ) i EFOMP. Det blev ligeledes vedtaget, at 
selskaberne for medicinsk fysik i Algeriet og Syd Afrika ikke længere er ”Affiliated Members” af EFOMP. 
 
Valg af officerer til følgende komiteer blev gennemført: Education and Training Committee ET og European 
Union Matters Committee EU. Efterfølgende blev valget af officer til ET annulleret og skal nu gennemføres 
ved en elektronisk afstemning blandt Council´s NMO medlemmer. 
Desuden blev EFOMP´s kasserer genvalgt. 
 
Der arbejdes på at omstrukturere EFOMP´s komiteer så der fremover vil være følgende committees: 
Communication and Publications ( CP ) 
Education and Training ( ET ) 
European Union Matters ( EUM ) 
Professional Matters ( PM ) 
Project 
Science  
Nye vedtægter og kommissorier er under udarbejdelse.  
Special Interest Groups ( SIG ) påtænkes dannet under Science Committee med henblik på at samle 
hospitalsfysikere inden for EFOMP med fælles interesse for et givet område og projekt i interessegrupper.  
Møderne i en SIG gruppe vil normalt foregå gennem email - korrespondance. Det vil være muligt for en SIG 
at organisere faglige møder og temadage inden for deres område med støtte fra EFOMP. Medlemskab af en 
SIG vil koste 5 € pr. år pr. deltager, men giver så ret til alle SIG gruppens dokumenter m.m. og reduceret 
deltagergebyr ved faglige møder o.l. 
 
Det påtænkes at ændre valgperioden for EFOMP komiteernes formænd fra 3 år til 2 år, men med 1 år som 
viceformand før valgperioden og efterfølgende 1 år som afgået formand efter valgperioden.  
 
I forbindelse med harmonisering af uddannelse og træning af hospitalsfysikere inden for EU er der 
udarbejdet en rapport med titlen: ”Tuning Process for Masters´ Programmes in Medical Physics in Europe”. 
 
 



 
EFOMP har fået en ny og revideret hjemmeside. www.efomp.org 
På hjemmesiden findes stadig European Medical Physics News og EFOMP Update Bulletin på elektronisk 
form. 
 
Næste møde i Council finder sted i d. 25. september 2010 i Udine, Italien. 
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