
 

Generalforsamling i DSMF, HCØ, København d. 23. august 2018 kl. 
12.30. 

1. Valg af dirigent 

Lennart Egedal Petersen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Lovligt varslet. 

Valg af to stemmetællere: Harald Spejlborg og Ole Søeberg 

3. Valg af referent 

Heidi S. Rønde 

4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer 

Ved Formand Klaus Seiersen. 

Se beretning på hjemmesiden. 

   Ingen bemærkninger. 

  Taget til efterretning. 

Nye medlemmer blev gennemgået efter punkt 7. 14 nye medlemmer i 2017. 

5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse 

Ved Kasserer Poul-Erik Braad 

Se regnskab godkendt af revisorerne på hjemmesiden. 

NACP kontoen indeholder et overskud fra tidligere. Pengene står til fremtidige projekter. 

Foreningen har 347.000 kr. stående i banken. 

Ingen bemærkninger. 



Enstemmigt godkendt. 

6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne 

regnskabsår til godkendelse) 

Ved Kasserer Poul-Erik Braad 

Se regnskab godkendt af revisorerne på hjemmesiden. 

Fondens midler er overført til foreningen og midlerne er geninvesteret i ny investeringsforening, 

med risiko profil ”stabil”. I samme investeringsforening er også investeret midler, der stod på en 

konto med negative renter. 

Fondens aktiebeholdning er lagt sammen med foreningens aktiedepot. 

Vores værdipapirer er steget i værdi med 11.167 kr. 

Ingen bemærkninger. 

Enstemmigt godkendt. 

7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent 

Ved kasserer Poul-Erik Braad. 

Se budget på hjemmesiden. 

Vi afholder ikke et symposium i år, hvorfor det ikke fremgår af budgettet. Derimod afholder vi 

ECMP, der forventes at generere et overskud. 

Der er budgetteret med et lille underskud. Det skyldes primært Ung Fysiker Pris, som pt. betales af 

foreningen, men skal betales af vores værdipapirmidler. Dog giver det ikke mening, at sælge 

værdipapirer i øjeblikket, når vi har negative renter på vores konti. 

Vi ønsker ikke at ændre kontingentet, da økonomien er sund. 

Hanne Waltenburg: Spørgsmål vedr. kontingentindtægter. Hvordan bliver beløbet større, hvis 

kontingentet ikke øges? Det skyldes, at DSMF har fået flere medlemmer. 

Harald Spejlborg: Skal vi ikke overveje størrelsen på Ung Fysiker Prisens? F.eks. 15.000kr  pga. 

inflation? 

Markus Novak: Det er vigtigt at huske på beskatning af prisen, hvis vi ændre størrelsen. 

Mette Skovhus: I dag er beskatningsgrænsen 25.000 kr. 

Lars Jødal: Hvis beløbet på Ung Fysiker pris skal ændres, bør det ændres fra og med i år, så de to 

prismodtagere ikke får to forskellige beløb næste år, hvor de skal give deres foredrag. 



Bestyrelsen følger op på prisens størrelse. 

Asger Greval: Er det muligt at investere NACP pengene, så de ikke står på en konto, der trækker 

negative renter? 

Poul-Erik Braad: Vi har allerede mange penge bundet i værdipapirer, så det er der umiddelbart ikke 

planer om.  

Harald Spejl foreslår, at vi finder en anden bank, der ikke har negative renter. Det går bestyrelsen 

videre med. 

Afstemning om bibeholdt kontingentsats: 

Vedtaget uden stemmer imod. 

Afstemning om budgettet for 2018: 

Vedtaget uden stemmer imod 

8. Beretning fra Uddannelsesrådet 

Ved Thomas Levin Knudsen. 

Se beretningen på hjemmesiden. 

Opfordring til korrekt udfyldning af forsiden af indsendte statusrapporter. 

Kun udtalelse til de enkelte moduler, hvis det planlagte afviger fra det anbefalede. 

Modul 7 opdateret med de nye lovgivninger. 

Arbejder på at integrere protonterapi i 2018/2019 samt standardiseret procedure for, hvordan vi 

godkender hospitalsfysikere fra andre lande. 

Ingen bemærkninger. 

Taget til efterretning. 

9. Beretning fra Bedømmelsesudvalget 

Ved Mette Skovhus Thomsen 

Se beretningen på hjemmesiden. 

9 nye eksperter, 10 forlænget, 86 i alt. 

114 indsendte beretninger i år. 

Flere der indsendte i år (for flere år) pga. udkastet til de nye bekendtgørelser. Der tilbydes også 

gennemgang for flere år tilbage næste år, for dem, der måtte have behov herfor. 



Nyt regneark til indberetning på hjemmesiden. 

Skred mod flere point indberettet. 

CPD udvalget har besluttet at fra næste år (2018), der godkendes op til 50 point i kat 1 og op til 50 

point i kat 2. Derefter stoppes optællingen. 

Christian Rønn: Indberetter selv rigtig mange point, da det bliver brugt i udlandet. At man viser, at 

man er efteruddannelsesaktiv. Vil det Ikke være muligt for at få godkendt flere point?  

Mette Skovhus: Nej, det er et stort arbejde. 

Christian Rønn: Synes der er et øget bureaukrati, da man skal sende programmer, beviser mm. 

med, selv når ens chef har underskrevet det indberettede. 

Mette Skovhus: Der har været talt med bestyrelsen om at lette arbejdet. Så nye ideer er velkomne. 

Der er valg næste år, så der opfordres til at stille op, selvom det nuværende udvalg kan sidde en 

periode mere. Det er godt med løbende udskiftning og nye ideer. 

Markus Novak: Der er meget stor diversitet i indberetning af antal point for samme kurser/møder. 

Lars Jødal: Opfordring til at læse vejledningen grundigere, så man får tingene indberettet korrekt. 

Opdagede selv nye ting efter 12 indberetninger, da vejledningen blev nærlæst. 

Mette Skovhus: CPD udvalget sørger også for, at nogle får tildelt ekstrapoint, hvis de ikke fået alle 

søjler/rækker med i sammentællingen af point. 

Ønske om at det står beskrevet, at barsel er en gyldig grund til at gå ud over de 5 år. 

10. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG) 

MR QA ved Jesper Kallehauge. 

Gruppens arbejde har bl.a. gjort, at man har identificeret en MR scanner, der ikke havde optimal 

geometri. Det har man rettet op på ved hjælp af de andre scannere. 

Patientsikkerhed ved Harald spejlborg. 

Stråleterapi. Aktiviteten har ikke været så stor, men de har fået ensrettet kategoriseringen af 

hændelser til dansk patientsikkerhedsdatabase. Derved bliver det muligt at se, hvordan 

risikoprofilerne ser ud i Danmark og kan vi lære af hinanden på landsplan - fejl der går igen. Se 

poster P290. 

Software nævnt under formandens beretning. 

11. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP 

NACP ved Asger Greval Petersen. 



(Se beretningen på hjemmesiden). 

Asger er Danmarks delegerede til NACP. Der er i alt fem medlemmer – en fra hvert land. 

Aktiviteter det sidste år: Symposium i Oslo i februar 2017. 190 deltagere. 

NACP_RPC og NACP_NMPC afholdte kursus i Stokholm i september 2017. 92 deltagere. 

Bestyrelsesposterne rotere, så Danmark nu er kasserer. 

NACP Varian og Elekta grants er ikke uddelt. Ændret i reglerne for både Elekta og Varian pga ny 

hvidvaskningslov. Asger har under ECMP talt med Jenny Granstom fra Elekta og har planer om at 

skulle tale med Varian. 

Fremtiden: 

NACP RPC kursus i Bergen i april 2019. Dansk deltager i gruppen er Ahmet Abdi fra Reg Syd. 

NACP synposium på Island i maj 2020.  

Ingen bemærkninger. 

Taget til efterretning. 

EFOMP ved Søren Holm 

Det, der har fyldt mest, det sidste år har været ECMP som Jens og Eva har taget sig af. 

Derudover almindelig house keeping. Der er optaget et nyt land: Bosnien Hercegovina.  Der 

mangler nogle lande fra Østeuropa, bl.a. Hviderusland, Balkan for at have hele Europa med i 

EFOMP. 

EFOMP arrangerer en del kurser. De bliver annonceret på EFOMPs hjemmeside og nogle af dem på 

dsmf.org. 

I går blev der afholdt eksaminer til Medicinsk fysisk ekspert. 

Jens Edmund: Utalte historier til næste års generalforsamling. 

IOMP Ved Søren Holm  

Deres vigtigste begivenhed er den årlige medicinsk fysik dag – International Day of Medical Physics 

(IDMP) d. 7. november. Det er en lidt udansk begivenhed. Man bør måske gøre noget ud af dagen i 

år pga. den netop udkomne gymnasiebog om hospitalsfysik. 

Taget til efterretning. 

12. Behandling af indkomne forslag 



• Forslag fra bestyrelsen vedr. opløsning af DSMFs fond. Stemt om på generalforsamlingen i 2017 

og kan nu vedtages ved simpelt flertal - se bilag 

Vedtaget uden stemmer imod. 

13. Eventuelt 

Intet 

Slut kl. 13.33. 


