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Web Generalforsamling 
Så er vi i gang med DSMFs første web generalforsamling. Det var selvfølgelig ikke det, vi håbede på, men 

situationen taget i betragtning, var det den bedste løsning. 

Som forening er det vigtigt at få afholdt den årlige generalforsamling. Så lad os håbe, det er en engangs 

oplevelse. 

 

Ny bestyrelse (og kontoadgang) 
Sidste år blev der valgt ny bestyrelse – bogstaveligt talt. Kun to genopstillede, så der var udskiftning på ikke 

mindre end fem poster. Derudover var der udskiftning på de tre poster: Formand, kasserer og sekretær, 

samt flere ansvarsposter. Så der har været mange, der skulle sættes ind i bestyrelsens arbejde og diverse 

ansvarsposter. Alle har trukket i arbejdstøjet. 

Ifm. skift af kasserer skulle kontoadgangen også ændres. I disse NemID tider lyder det jo til at være nemt, 

men koblet med anti-hvidvaskningsregler, var det alt andet end nemt – vi er dog kommet i mål. 

Sidste år blev Martin Colliander valgt til bestyrelsen og håbet var, at han skulle styrke MR i DSMF. Han har 

desværre valgt at trække sig. Iflg. vedtægterne kan bestyrelsen godt fortsætte med 5 menige medlemmer, 

hvorfor vi ikke har valg til sidste post i år. I stedet har vi tilknyttet Anders F S Mikkelsen som MR fysiker, så 

vi stadig kan holde fokus på MR. Samtidig håber vi, at han vil stille op til bestyrelsen i 2021. Anders deltager 

selvfølgelig ikke i foreningskritiske- eller personsager. 

 

NACP2020 udskudt  
I maj skulle vi have mødtes på Island til NACP2020 – det 5. NACP symposium – arrangeret af Norge, NFMF 

som Organizing Committe og Danmark, DSMF som Scientific Committe. Der var sammensat et flot program 

– både videnskabeligt og socialt. Antal deltagere var flot – og vi var slet ikke ved deadline – også fra 

Danmark. Ligesom firmaerne var godt repræsenteret.  

Men så ramte Corona! Man kan forsikre sig mod meget, men en pandemi havde vi ikke taget højde for.  Det 

har ikke været et helt nemt forløb. Der har været mange ting og udfordringer, vi ikke havde prøvet før. 

Efter flere møder mellem DSMF, NFMF, Organizing Committe og Scientific Committe blev vi enige om at 

udskyde NACP2020 og ikke kun til efteråret, men et helt år. Så nu håber vi at se en masse DSMF'ere i 

Reykjavik i april 2021.  

Scientific committe har sagt ja til at stå for det faglige næste år – også en ny abstract runde.  Det er vi 

meget glade for. Organizing committe arbejder på at flytte de sociale arrangementer og PCO'en på at 

håndtere både deltagere og firmaer – alle håber vi på at se næste år. En bonus i alt det triste er, at 

hotellerne er billigere på Island i april end maj – i hvert fald under normale omstændigheder. 

Vi vil gennemgå NACP2020 under et særskilt NACP-punkt – punkt 11 på dagsordenen. 

 

Udskydelsen af NACP symposiet i et år betyder også, at vi næste år, udover NACP, skal afholde 

generalforsamling i Danmark. Da der er valg næste år, er det vigtigt at vi får samlet så mange medlemmer 

som muligt. Et to dages DSMF Sympoisum samme år som NACP er i overkanten. Derfor skal vi satse på et 

godt endags arrangement. 

Har I gode ideer, må man meget gerne sende dem til bestyrelsen hurtigst muligt, da planlægningen ikke 

skal for sent i gang. Eller nævne det efter generalforsamlingen. Symposieudvalget er adviseret. 

 

 

 



Logo i høj opløsning. 
Det var også i år, at DSMFs logo kom ind i det 21 århundrede – vi har fået tegnet logoet op vha vektor 
grafik, så det er scalerbar i alle de størrelser, vi ønsker.  
Siden logoet blev valgt ved en konkurrence i 2000, har det ikke været ændret.  

 
Aflyst Åbent hus  
I efteråret 2019 skulle vi have været til Åbent Hus på Rigshospitalet – første gang siden 2008. Vi var mange, 
der havde glædet os, men det blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi 
i fremtiden ikke kan have åbent hus arrangementer – de har været afholdt siden 1995. 
Heldigvis har Herlev sagt ja til at give det et forsøg i efteråret 2020. Det ser vi frem til og håber verden er 
blevet mere normal til den tid.   
Åbent hus er ikke kun for de onkologiske fysikere, men alle DSMF medlemmer. Ifm aflysningen i år, var der 
fysikere fra både nuklearmedicin og radiologi, der gerne ville have været med, men ikke vidste, hvordan 
man tilmeldte sig – det skal vi være opmærksomme på i fremtiden. 
 

Opdaterede uddannelsesvejledninger  
I november blev uddannelsesvejledningerne opdateret.  Motivationen var at få protonterapi inkluderet i 
det onkologiske grenspeciale, men diagnosik og nuklearmedicin blev også opdateret, så f.eks. 
"patientkommunikation" nu er en del af alle tre grenspecialer.  
De nye uddannelsesvejledninger gælder for uddannelsessøgende startet i 2019 eller senere, mens de gamle 
uddannelsesvejledninger gælder for studerende startet før 2019. Af den grund er siden blevet opdelt i 
"nye" og "gamle" vejledninger. 
Derudover er der lavet en lille bemærkning om optagelse af folk med medicinsk-fysiske uddannelser fra 
udlandet.  
Uddannelsen til hospitalsfysiker er blevet mere synliggjort på DSMFs hjemmeside. Det er sket ved bla. at 
ændre fanebladet "Medicinsk Fysik" til "Hospitalsfysik", da det anvendes i daglig tale og dermed giver en 
logisk indgang for interesserede. Derudover er undermenuerne delt op i "Hvad er hospitalsfysik", der 
fortæller generelt om arbejdet. "Uddannelsen", der fortæller om uddannelsen i Danmark samt hvad der 
skal til, for at blive optaget. Sidst men ikke mindst "Uddannelsesplaner", som I kender, der fortæller om 
indholdet af de tre grenspecialer mm. 

 
Diverse. 
Under EFOMPs grupper og udvalg har fået vi fået følgende i "A NEW WG ON REVISION OF EFOMP PS14 – 
SAFETY OF MRI ": Poul F Vestergaard som medlem og Lars G Hanson som consultant.  
 
I det forgange år har der også været høringer på baggrund af det nye strålebeskyttelsesdirektiv om bl.a. 
strålekilder, åbne og lukkede radioaktivekilder. Tak til de, der har bidraget. 
 
Som det sidste, så har vores facebook side nu rundet 250 følgere – det er 50 mere end vi har medlemmer! 
Og det er langt fra alle af vores medlemmer, der er på facebook – så godt gået. 
 
 


