
Beretning for EFOMP delegerede - DSMF generalforsamling 2020 (8. juni) 
 

Den årlige generalforsamling for EFOMP fandt sted i Warszawa, Polen, 12 oktober 2019 i forbindelse med 
et ESMPE kursus i dosisplanlægningssystemer med over 80 deltagere! Uheldigvis sammenfaldende med 
EANM i Barcelona, hvorfor kun én af vore delegerede (Jens Edmund) kunne deltage. 
På mødet er der 2 generalforsamlinger; 1 for ”firmaet” EFOMP, der er registreret i UK, og en for at 
foreningen EFOMP. Førstnævnte er oprettet for at kunne søge fonde i EU. Det blev allerede her foreslået, 
at EFOMP skulle åbne en bankkonto udenfor UK pga Brexit. Ved EFOMP (forening) forsamlingen, gav 
EFOMP præsident Marco Brambilla en gennemgang over EFOMPs mange aktiviteter: 
 

 European School for Medical Physics Experts (ESMPE) – editions inden for RT, DR og NM. 
 EFOMP Examination Board ( EEB ). 
 Ny eLearning platform med indhold fra ESMPE på EFOMPs hjemmeside 
 Støtte til deltagelse i kurser/møder gennem ENEN+ fonden (er løbet tør for penge) 
 EUTEMPE-RX 
 European Congress of Medical Physics (ECMP).  
 3rd kongres i Torino (Italien) er udskudt til juni 2021 grundet COVID-19 (men kaldes stadig 

ecmp2020) 
 Udgivelse af European Journal of Medical Physics (EJMP) 
 EFOMP Working Groups (WGs), også indenfor MR og AI. 

 
Et nyt initiativ om individuelt EFOMP medlemskab blev vedtaget. Der er tale om et individuelt affilieret 
medlemskab (IAM) til 15 EUR pr. år, hvor medlemmet har adgang til eLearning platformen, men ingen 
rettigheder i øvrigt, dvs. stemmeret eller deltagelse i generalforsamling (i modsætning til f.eks. ESTRO), 
behøver ikke at være medlem af NMO (f.eks. DSMF) og behøver ikke være Europæer. 
 
Der var udbudsrunde til ECMP2022 i november 2019 og dette år til ECMP2024. Flere interesserede 
kandidater har meldt sig.  I DSMF beretningen til EFOMP blev redegjort for DSMFs arbejde med GDPR, 
oversigt over DMSF medlemsstatistik, statistik fra ECMP2018 og en reklame for NACP2020 som DSMF er 
medarrangør af (og som nu også er udskudt til 2021 grundet COVID-19).  
 
Der har være en række elektroniske EFOMP afstemninger i løbet af 2019/2020. Disse har omhandlet 
(kamp) valg til EFOMPs komiteer og boards (vice-chair/chair) – mest bemærkelsesværdig ny vicepræsident 
(Paddy Gilligan fra Irland, der vil blive ny EFOMP præsident efter Marco), NMO ansøgninger om EFOMP 
medlemskab (Albanien og Ukraine – begge blev optaget) samt ny lokation for firmaet EFOMP. Sidstnævnte 
skyldes at UK forlader EU. For at EFOMP fortsat skal kunne søge fonde i EU, er de nødt til at være forankret 
i et EU land. Valget har stået mellem Tyskland og Holland, og i sidste ende anbefalede EFOMP Holland, som 
vi også stemte for.   
 
Omkring afstemningerne, er der oftere end tidligere en korrespondance ml. DSMFs EFOMP delegerede og 
formanden. Dette skyldes bl.a. at afstemningerne udsendes til både DSMFs formand og de EFOMP 
delegerede. Det er selvfølgelig rart at kunne diskutere EFOMP sager, men vi (Jens og Søren) har også en 
forståelse for, hvis formanden hellere vil bruge tid på andre sager. Det kunne derfor være rart med 
afklaring om, i hvor høj grad formanden og bestyrelsen ønskes at involveres i EFOMP relaterede 
diskussioner og i hvor grad, de EFOMP delegerede selv kan træffe beslutninger. 
 

Jens Edmund og Søren Holm 


