
Beretning fra Uddannelsesrådet for 2008 
 

 
Uddannelsesrådets medlemmer: 
 
Søren Holm (Nuklearmedicin): PET-Centeret, Rigshospitalet,  
Søren Baarsgaard Hansen (Nuklearmedicin): PET-Centeret, Aarhus sygehus 
Jolanta Hansen (Diagnostik): Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Sygehus 
Mirjana Josipovic (Onkologi): Radiofysisk afdeling RF, Rigshospitalet 
Carsten Brink (Onkologi og formand for udvalget): Radiofysisk Lab., Odense Universitetshospital 
 
Antal under uddannelse 
Onkologi 32 
Røntgen 6 
Nuklearmedicin 12 
I alt 50 
 
Der er en stigning på otte under uddannelse sammenlignet med sidste år (onkologi +1 Røntgen +3 
Nuklearmedicin +4) 
 
Antal færdiguddannede 
Der blev i 2008 færdiguddannet 8 personer 
 
Status ved forrige generalforsamling 
Der var afsendt en rapport til sundhedsstyrelsen om behovet for hospitalsfysikere i fremtiden. 
Rådet var blevet bedt om at uddybe enkelte ting i rapporten og der var planlagt møde mellem 
sundhedsstyrelsen, SIS og uddannelsesrådet.  
 
Hvad er der sket i løbet af året 

1) Møde med sundhedsstyrelsen hos SIS i Herlev (12/6 2008) 
2) Møde med SST på Rigshospitalet (9/10 2008) 
3) Udkast til ”Vejledning om uddannelse til hospitalsfysiker (Til sygehusforvaltningerne 

m.fl.)” frist den 14/11 (15/10 2008) 
4) DSMF svare på høring (der var givet udsættelse)(27/11 2008) 
5) Måske nyt vejledningsudkast i april  

 
Møde med Sundhedsstyrelsen 
Fra uddannelsesrådet ville vi gerne have diskuteret 

1) Frikøb af uddannelsesrådsmedlemmer 
2) Autorisation 
3) Midler til universitetskurser 
4) Anerkendelse af CPD system 
5) Sammenkædning af hospitalsfysikeruddannelse, ansvarlig fysiker og CPD system 
6) Faktuelle ændringer (herunder uddannelse på andre sygehuse end de, der er nævnt i 

vejledningen) 
Disse punkter var det, der i uddannelsesrådets rapport over behovet for hospitalsfysikere blev 
beskrevet som en moderniseret form af den nuværende uddannelsesstruktur. 
 



Vi blev mødt med en ret begrænset imødekommenhed fra Sundhedsstyrelsen til alle område bortset 
for mindre ting til punkt 6. Under mødet blev det klart for uddannelsesrådet at Sundhedsstyrelsens 
viden om vores fagområde med fordel kunne udbygges før en revision af 
hospitalsfysikervejledningen eller -bekendtgørelse. Sundhedsstyrelsen blev derfor inviteret til et 
besøg på Rigshospitalet sammen med uddannelsesrådet.  
 
Møde med Sundhedsstyrelsen på Rigshospitalet 
Under mødet blev der givet foredrag om vores fagområde både med henblik på det kliniske arbejde 
samt udvikling og forskning. Derudover blev udstyr og behandling forevist. Der var efter 
uddannelsesrådet opfattelse en meget positiv stemning blandt andet anført af den nye kontorchef 
(Birthe Obel) der meget åbent spurgte ”hvad de kunne hjælpe os med”. Det virkede som om at 
Sundhedsstyrelsen fik en større indsigt i hvorfor det er vigtigt at have veluddannede 
hospitalsfysikere for at sikre et højt fagligt kvalitet og kapacitet.  
 
Udkast til ny vejledning for hospitalsfysikeruddannelsen 
Meget små og få ændringer var indføjet i det nye udkast til vejledning 

1) Strålehygiejne hedder nu strålebeskyttelse 
2) Bestrålingsanlæg hedder nu strålebehandlingsudstyr 
3) Uddannelsesrådet: 

– Godkender uddannelsessteder indenfor de enkelte fagområder 
– Vurderer mulighed for afkortning af uddannelsen (merit) på baggrund af 

dokumenteret anden relevant uddannelse, herunder uddannelse gennemført i 
udlandet 

– Rådgiver Sundhedsstyrelsen i uddannelsesspørgsmål, herunder om justering af 
uddannelsens indhold 

DSMF svare på høring 
Der blev lavet et fælles høringssvar fra uddannelsesrådet og bestyrelsen. 
I høringssvaret blev det påpeget at: 

1) at der i øjeblikket er et meget betydeligt behov for flere uddannede hospitalsfysikere 
2) at der ikke er betydende rekrutterings- eller fastholdelsesproblemer, men udelukkende et 

uddannelsesproblem 
3) at en ny universitetsuddannelse ikke kan løse det aktuelle kortsigtede behov 
4) at behovet på længere sigt antagelig er for lille til at retfærdiggøre en specifik 

universitetsuddannelse 
5) at den eneste mulighed derfor er at den nuværende uddannelsesstruktur bevares, men i en 

moderniseret form. 
Med baggrund i disse punkter blev det konstateret, at der ikke med udkastet til revideret vejledning 
er taget skridt til at løse de faktiske udfordringer, som uddannelsen i dag står overfor, og som vi har 
påpeget både i vores oprindelige rapport og i den efterfølgende dialog.  
Vi gav udtryk for at der burde medtages følgende i den kommende diskussion om vejledningen: 

1) anerkendelse af uddannelsens betydning (autorisation) - Sundhedsministeriet 
2) tildeling af nødvendige ressourcer - Danske Regioner 
3) bedre muligheder for at etablere danske kurser i samarbejde med universiteterne 
4) sikring af den fortsatte opretholdelse af niveauet (Continuous Professionel Development) 

Disse forhold kunne ikke udelukkende varetages ved en ny vejledning hvorfor det blev påpeget at 
DSMF/uddannelsesrådet forstår, at en løsning af disse kræver inddragelse af såvel 
Sundhedsministeriet som Danske Regioner, og opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen snarest tager 
initiativer til, at denne inddragelse finder sted. 



 
Udover denne hovedkonklusion blev Sundhedsstyrelsens udkast til ny vejledning gennemgået. 
Gennemgangen var primært for at sikre at der som minimum beskrives både de kliniske og de 
udviklings og forskningsmæssige aspekter af en hospitalsfysikers arbejde.  
 
Måske nyt vejledningsudkast i april 
Sundhedsstyrelsen har takket for vores høringssvar og forventer for tiden at en nyt udkast til 
vejledning eller måske bekendtgørelse kan blive udsendt i april (vi har dog ikke hørt noget endnu). 
 
Statusskemaer 
Der bør løbende være rettelser af statusskemaerne og vejledninger. Det skal således anbefales, at 
give rådet besked hvis man finder ting i vejledning eller skemaer der med fordel kunne tilføjes eller 
fjernes. Det er svært for rådet konstant er følge med i hvad der bruges af litteratur på de enkelte 
afdelinger. De enkelte uddannelsesansvarlige opfordres derfor til at give besked, hvis de begynder 
at bruge en ny bog eller andet materiale, således at det kan komme alle til gode. 
 


