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Status over fysikere i hospitalsfysikeruddannelsen i DSMF regi pr. 1. januar 
2006. 
 Tilmeldte i alt 1/1 

06 
Færdige i løbet af 
05 

Nye i løbet af 05

Onkologisk gren 22 6 5 
Radiologisk gren 4 1 1 
Nuklearmedicinsk gren 9 2 1 
Total 35 9 7 
 
Godkendelse af udenlandske fysikere og projekter lavet under 
grunduddannelsen 
Udenlandske fysikere skal udfylde skabelonen og i øvrigt opfylde samme krav som 
danske fysikere. Godkendelse af hospitalsfysikerprojekter lavet som en del af 
grunduddannelsen for eksempel i forbindelse med en udenlandsk 
hospitalsfysikeruddannelse godkendes, hvis de er blevet publiceret i et anerkendt 
tidsskrift. 
 
Standardisering af sagsbehandling 
Det store antal under uddannelse har gjort det nødvendigt at strømline vurderingerne. 
Vi har indført et regnskab, så vi har en oversigt over status blandt andet de godkendte 
moduler for hver enkelt fysiker, hvem der har indsendt eksamensbevis for 
grunduddannelsen etc. 
Der er også stigende krav til indrapporteringsformen. 
Uddannelsesrådet har fastholdt konsensusafgørelser. Derfor tager en afgørelse af og 
til lidt længere tid. 
 
Kommende arbejdsopgaver 
Det stigende arbejdspres har gjort at en række opgaver er blevet skubbet foran os. 
Disse opgaver omfatter for eksempel revision af skabelon og revision af vejledningen 
for uddannelsen. Liste over love, bekendtgørelser og retningslinier er dog blevet 
færdig. 
 
Nyvalg til uddannelsesrådet og ny formand 
Der er en hel del arbejde som medlem af uddannelsesrådet. Formanden har den 
største administrative byrde, men flere opgaver er nu fordelt ud på de menige 
medlemmer. Tidligere var formanden altid en cheffysiker, det vil sige en person med 
et administrativt job. Der er i det forløbne år holdt regnskab med formandens 
tidsforbrug. Tidsforbruget og overvejelser over hvilke forudsætninger, der skal være 
til stede for at formanden kan yde en tilfredsstillende indsats vil blive tilsendt 
bestyrelsen, som tidligere har efterspurgt disse oplysninger. Forhåbentlig vil det 
fremover være muligt at finde medlemmer, der har disse forudsætninger. 
 


