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NACP2017 
Som noget nyt mødes vi her i dag til et endags-symposium, og det gøres i samarbejde med Dansk Fysisk 
Selskab (DFS). Årsagen er, at en generalforsamling med valg til bestyrelse og råd ikke skal afholdes i 
udlandet, sådan som vi har forsøgt før. Dette blev vedtaget på selskabets generalforsamling tilbage i 2015. 
 
Vi havde selvfølgelig en bekymring om, at det ville trække folk væk fra NACP-konferencen i Oslo i februar, 
som nordmændene havde lagt et kæmpe stykke arbejde i, men med 190 deltagere (heraf 25 fra Danmark) 
var arrangementet en succes, og der var absolut ikke sure miner over, at vi ikke holdt vores årsmøde i 
Norge. Vi kvitterede for rejsen nordpå med en omgang (i øvrigt meget dyr) norsk øl til de danske deltagere. 

Samarbejde med Dansk Fysisk Selskab (DFS) 
Årets symposium afholdes som sagt i samarbejde med DFS. Vi indledte kontakten til selskabet tilbage i 
efteråret 2015, og det resulterede i første omgang i et helt temanummer af DFS’ medlemsblad Kvant om 
hospitalsfysik. Bladet udkom i maj sidste år med et oplag på 2.400 indeholdende emner som: 3 
hospitalsfysikeres dagbog, en artikel om radiobiologi, en om dosimetri og kalibrering, noget om MR i 
stråleterapi, nuklearmedicin og PET samt partikelterapi. 
 
Bladet er blevet virkelig godt modtaget og har været en fremragende reklamesøjle over for både DFS’ 
medlemmer og de mange læsere ude på landets gymnasier. 
 
Årets symposiedag er tilrettelagt med nogle helt konkrete mål som afholdelse af generalforsamling og 
diverse møder i interessegrupper og råd, men vi har også et flot plenumforedrag, en postersession og en 
Ung Fysiker-pris, der også er med til at præsentere vores fag overfor DFS. Men når det er sagt, er formålet 
med samarbejdet også bare, at nuværende hospitalsfysikere møder gamle forelæsere, studievenner og 
holdkammerater fra universiteterne, så snakken kan gå over kaffepauser, frokost og middag, og det tror vi 
på, bliver en succes. 

ECMP2018 
I det seneste bestyrelsesår har vi haft stor fokus på European Congress of Medical Physics, som vi som 
bekendt arrangerer i 2018. Det bliver således også det altoverskyggende emne for det kommende 
bestyrelsesår. 
 
Detaljer for planlægningen vil blive præsenteret senere, men det skal nævnes her, at vi har reklameret 
massivt for begivenheden ved bl.a. den første Congress of Medical Physics i Athen, ved ESTRO i Wien, NACP 
i Oslo, stråleterapiernes Øresund Workshop i Helsingborg samt selvfølgelig på hjemmeside og sociale 
medier. 
 
Der er nedsat en Local Organizing Committee, hvor DSMF er repræsenteret ved Jens Edmund, Eva Samsøe, 
Theis Bacher og Erik Andersen. Der sidder desuden to repræsentanter fra vores svenske medarrangører 
samt en repræsentant fra EFOMP. Arbejdet forløber efter planen, og alting peger på et brag af et 
arrangement i august næste år. 
 
På hjemmesiden www.ecmp2018.org kan man nu finde information om vigtige datoer, pre-courses, sociale 
arrangementer, groft program samt få sat ansigter på de involverede personer i den lokale 
organisationskomité og i programskomitéen. 

http://www.ecmp2018.org/


NACP 2020 
Efter European Congress of Medical Physics i 2018 forventer vi et "normalt" DSMF Symposium i 2019, og så 
når vi frem til NACP i 2020. Det er besluttet, at konferencen for første gang skal afholdes i Island, men da 
antallet af hospitalsfysikere i landet er beskedent, kan de ikke selv løfte planlægningsopgaven. 
 
Det er derfor aftalt, at Norge kommer til at organisere mødet, mens vi i Danmark leverer den 
videnskabelige komité. Den har vi nedsat, og den består af Søren Baarsgaard, Claus Behrens, Ivan Vogelius 
og Erik Andersen. Økonomien deles 50/50 mellem Danmark og Norge, og det gælder både overskud og 
underskud. 
 
Hvordan generalforsamlingen skal afholdes det år, må besluttes af den bestyrelse, der tiltræder i 2019. 

Åbent Hus 
I september var vi i Aalborg til Åbent Hus i stråleterapien. Her har ikke været Åbent Hus siden 2003, og det 
var som altid et spændende fagligt arrangement. Vi fik blandt andet et både medrivende og gribende 
foredrag ved overlæge Benedict Kjærgaard, der startede med medicinsk fysik og forsøgsdyr, men endte 
med at beskrive i stor detalje, hvordan ofrene for Præstøulykken blev reddet og genoplivet. Et fantastisk 
arrangement, som jeg er sikker på, mange deltagere vil huske i mange år. 

Nyt strålebeskyttelsesdirektiv 
I februar afholdt Sundhedsstyrelsen et seminar om det nye strålebeskyttelsesdirektivs betydning i 
Sundhedssektoren. DSMF var repræsenteret ved Mette Skovhus, Stine Groth, Søren Holm og Brian 
Kristensen. 
 
Arbejdet er en forberedelse til implementeringen i dansk lovgivning per 6. februar 2018, og vi forventer, at 
arbejdet følges op af en høringsrunde, hvor DSMF selvfølgelig vil sørge for et grundigt svar. Det er en vigtigt 
proces, og bestyrelsen har besluttet at sende høringen ud til alle medlemmer, så flest muligt får mulighed 
for at bidrage til det endelig svar til Sundhedsstyrelsen. 

Autorisation 
Dansk Selskab for Medicinsk Fysik har siden 1980erne arbejdet på at få hospitalsfysikere autoriseret på lige 
fod med vores kolleger – sygeplejersker, radiografer og læger. I november fik vi via en kontakt til et 
folketingsmedlem stillet et §20-spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løhde: ”Mener ministeren, at 
hospitalsfysikere bør autoriseres af Sundhedsstyrelsen på lige fod med læger, sygeplejersker og 
radiografer?” 
 
Ministeren svarede desværre afvigende. Hun mente, at problemstillingen var for kompleks til at besvare 
under et §20-spørgsmål, og det er selvfølgelig helt forståeligt. Desværre blev der også henvist til et 
gammelt svar fra tidligere sundhedsminister Bertel Haarder fra 2010, som vi i bestyrelsen absolut ikke er 
enig i. Begge ministre henviser nemlig til patientsikkerhed som det vigtigste for autorisation, men det er jo 
netop med udgangspunkt i patientsikkerheden, at DSMF ønsker en autorisation. 

Ny kasserer 
I efteråret måtte vi i bestyrelsen omrokere, idet Lotte på grund af ændrede forhold på sin arbejdsplads ikke 
længere så sig i stand til at varetage kassererposten. Posten blev overtaget af Poul-Erik Braad, som har 
fortsat arbejdet med at strømline og forenkle foreningens økonomi. 
 
Et af tiltagene skal vi stemme om på generalforsamlingen i dag, nemlig beslutningen om at opløse DSMFs 
Fond. Fonden er stiftet i 1985, men den er ikke - og har aldrig været - en rigtig fond registreret hos 
Erhvervsstyrelsen. Fonden har derfor hverken de rettigheder eller pligter, der følger med ved en rigtig 
fondskonstruktion.  



 
Opløsning af fonden vil skabe større gennemsigtighed i selskabets regnskab, det vil give større økonomisk 
råderum samt væsentligt mindre administrativt besvær for både kassereren og revisorerne. Selskabet skal 
selvfølgelig stadig uddele Ung Fysiker-prisen, men dette ud fra selskabets egne midler. 

Diverse 
Vores hjemmeside havde i 2016 over 41.000 sidevisninger - langt over 100 om dagen - og vores Facebook-
side har forøget antallet af følgere fra 89 ved sidste generalforsamling til i dag 150. 
 
I juni fik vi Markus Lonsdale valgt til EFOMP European Board of Accreditation for Medical Physics. 


