
Beretning fra DSMF’s uddannelses råd for 2001
 

Uddannelses rådet har i 2001 afholdt ét efteruddannelseskursus. Kurset, ”Funktionel billeddannelse” blev

afholdtes 16.-17. marts 2001, som internat kursus på højskolen Brogaarden i Middelfart. Kurset var

desværre ikke særlig godt besøgt. Antallet af betalende deltagere var kun 17, og kurset gav derfor

underskud. Kurset blev for første gang afholdt som internat på  højskolen Brogaarden i Middelfart. Internat

kurset gik fra lørdag til søndag, hvilket er blevet fremhævet som en af årsagerne til det begrænsede deltager

antal. Internat formen derimod blev positivt modtaget og vil blive tilstræbt brugt i fremtiden, dog vil det blive

tilstræbt at lagt fra fredag til lørdag. Der på generalforsamlingen stillet forslag i dagsordenen om at kurset

erstattes af en workshop. Argumentationen er dels at der efterhånden er et stort kursus udbud og dels at der

et ønske om et forum hvor alle grene (diagnostik, nuklear medicin og onkologi) kan være med og hvor faglig

aktivitet kan præsenteres og diskuteres evt. suppleret med enkelte oversigts foredrag ved inviterede

foredragsholdere.

 

Uddannelsesudvalget under DSMF har i perioden afholdt et møde med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi

og Nuklear Medicin (DSKFNM) med henblik på at diskuteret retningslinierne for uddannelse til hospitals�

fysikere. Der findes pt ansatte ingeniører indenfor DSKFNM område, der ønsker hospitalsfysiker

uddannelsen, men som ikke opfylder adgangsbetingelserne til uddannelse (cand. scient. eller cand. polyt.

uddannelserne,  jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 20. juli 1995 "Vejledning om uddannelse af

hospitalsfysikere"). Uddannelses rådet har derfor i en kort overgangsperiode dispenseret for dette efter

individuel bedømmelse. Der er indkommet én ansøgning. Uddannelses rådet har samtidigt præciseret, at

fremtidige kandidater til uddannelsen skal opfylde adgang betingelserne.

 

Uddannelses rådet har i den forgangne periode afholdt et møde, der var dedikeret gennemgang af indkomne

statusrapporter år 2000.

 

Status i nuværende stund er, at der er 28 hospitalsfysikere under uddannelse. De 28 fordeler sig således på

grenspecialerne:

Stråleterapi: 20

Diagnostisk radiologi: 4

Nuklearmedicin: 4

 

To personer har i 2001 fået Sundhedsstyrelsens bevis for gennemført uddannelse.
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