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ECMP2018 
Det har ikke været et langt foreningsår; ikke engang 3/4 år siden er det, vi sidst havde generalforsamling i 
forbindelse med European Congress of Medical Physics. 
 
Kongressen har dog givet os flere nyheder siden august. For eksempel blev den her i april måned nomineret 
sammen med to andre kandidater til Københavns Kongres og Event Award 2019. Vi vandt desværre ikke, 
men vi synes at det flot at være med i finalen – endnu engang ros til Jens Edmund og Eva Samsøe som stod i 
spidsen for koordineringen, til folkene bag det faglige program, og til alle andre som var med til at gøre 
kongressen til en succes. 
 
Vigtigere for selskabet er det nok, at kongressen også gav et bragende overskud på over 200.000 kr. – og 
det er bare DSMFs andel af overskuddet. Hvad de penge skal bruges til, er op til den kommende bestyrelse 
at beslutte, men det giver da helt sikkert nogle muligheder for at styrke vores fag og vores selskab. 

DSMF Symposium 
Det er muligt, at nogen af pengene går til at dække et underskud fra dette års Symposium. Vi har desværre 
set usædvanlig få tilmeldte denne gang, især fra den onkologiske faggren, og det presser budgettet lidt. 
 
Vi er ikke helt klar over, hvad årsagen er. Det kan være markedsføring, den korte afstand til ECMP i august, 
det faglige program eller en masse andre arrangementer, der ligger nogenlunde samtidigt. Vi ved dog også, 
at der lige nu meldes om et usædvanligt højt arbejdspres i flere danske stråleterapier. En del af dette 
skyldes en masse ny teknologi, der for tiden indføres i Danmark, og det er jo positivt, men det er trist, hvis 
det betyder, at vores kollegaer presses for hårdt. 
 
En anden konsekvens er, at det har været svært at finde kandidater til alle poster, der er på valg i dag. 
Alene i bestyrelsen stiller kun to personer fra den gamle bestyrelse op igen, og der er derfor mange nye 
medlemmer, der pludselig skal rekrutteres til tillidshverv. 
 
Det ser heldigvis ud til, at der er fundet kandidater nok, og jeg er sikker på, at arbejdet kommer til at give 
jer lige så meget, som jeg selv har fået ud af det. Organisatorisk arbejde i DSMF er spændende og 
meningsfuldt, og det danner stærke netværk, der kan bruges gennem hele karrieren. 

NACP2020 
Til maj næste år er det tid til NACP-symposium, der jo foregår på Island, men som er planlagt af Danmark og 
Norge i fællesskab. Vi håber virkelig, der vil være stor opbakning til arrangementet. Det betyder også, at 
generalforsamlingen skal ligge et eller andet sted i Danmark, og gerne sammen med et fagligt arrangement, 
så vi kan trække medlemmerne til. Bestyrelsen tager gerne mod forslag til, hvordan dette skal foregå. 

Ung Fysiker-prisen 
Til ECMP annoncerede vi Ung Fysiker-prisen 2018 – den gik jo til Thomas Ravkilde fra Aarhus 
Universitetshospital - men af tidsmæssige årsager valgte vi at vente med at høre prismodtagerens 
traditionelle foredrag til dette Symposium. 
 
Vi har så samtidig udpeget vinderen af Ung Fysiker-prisen 2019, som går til Henrik Dahl Nissen fra Vejle 
Sygehus, og vi kan også afsløre, at bestyrelsen fra og med 2018 har valgt at fordoble pengebeløbet, der 
følger med – fra 10.000 til 20.000 kroner. 



 
Tillykke til begge prismodtagere. 

Strålebeskyttelse 
Det nye strålebeskyttelsesdirektiv blev som bekendt implementeret i dansk lovgivning i 2018, og det har 
medført en række høringer af nye love og bekendtgørelser, som DSMF selvfølgelig har bidraget til. Det er 
her, vi som fagligt selskab virkelig kan gøre brug af vores kollektive viden, og bestyrelsen har også fundet 
det naturligt, at få høringerne bredt ud i selskabet, så alle medlemmer har kunnet bidrage. Som det er 
fremgået af hjemmesiden, har bekendtgørelserne fra 2018 været i høring igen i dette forår, og DSMF har 
naturligvis indsendt et høringssvar igen. 

GDPR 
I december lykkedes det endeligt at få vores persondatapolitik færdig, så vi nu har en komplet beskrivelse 
af, hvordan vi behandler oplysninger i medlemsdatabasen, på hospitalsfysikeruddannelsen og i CPD-
systemet. Vi har en cookie-notifikation på hjemmesiden, og vi har en underskrevet databehandleraftale 
med vores webudbyder. GDPR-lovgivningen er omfattende og kompleks, men jeg tror, vi som selskab har 
taget opgaven mere seriøst, end den gennemsnitlige danske forening. 

EFOMP 
På EFOMP-siden har vi haft lidt udskiftninger: Heidi er optaget i EFOMP Professional Matters Committee. 
Til gengæld er Markus Nowak stoppet i EBAMP (European Board for Accreditation in Medical Physics) og 
Eva Samsøe er stoppet i EFOMP Publication and Communication committee. 
 
Der er rigtig mange aktive udvalg under EFOMP, så hvis nogen af vores medlemmer kunne være 
interesseret i en indsats for faget på internationalt plan, skal man endelig give bestyrelsen besked. 


