
Bedømmelsesudvalgets beretning for 2004 
til DSMF’s bestyrelse.

For 2004 har 32 af 41 tilmeldte indsendt selvrapporteringsskemaet svarende til 78 %. Det
gennemsnitlige antal CPD-point for de 32 indsendte skemaer er 67,8. Det tilsvarende tal for 2003
var 57,1. Fordelingen af points på de 3 forskellige kategorier er henholdsvis 23,5 % , 56,6 % og
19,9 % (se tabel nedenfor). For 2003 var fordelingen 20,6 %, 57,3 % og 22 %. Der har således
været en stigning i det samlede antal point såvel som i den dokumenterede andel (kategori 1 og
2). Dette er en udvikling, som bedømmelsesudvalget finder glædelig, idet de udadvendte
aktiviteter må betragtes som vigtige for fagets status og omdømme. 

Skemaerne er blevet gennemgået og vurderet af bedømmelsesudvalget og resultatet tilstilles den
enkelte. Ligesom de foregående fem år er der ved vurderingen benyttet regelsættet, som er
angivet på indberetningsskemaets bagside og på DSMF’s hjemmeside. Tillige er det blevet
præciseret, at skemalagt undervisning for ikke akademikere giver point, når aktiviteten ligger
udenfor afdelingerne (nationalt/internationalt arrangement). Dette betyder for eksempel, at de
vest- og østdanske stråleterapiuddannelser for betjeningspersonale honoreres, hvilket der
tidligere har hersket nogen forvirring om.

De tilmeldte som ikke har indsendt noget skema får en henvendelse fra udvalget med en
forespørgsel om, hvorvidt man fortsat ønsker at være tilmeldt. Hvis der efter 2 forespørgsler (2 år
i træk) stadig ikke bliver indsendt noget skema det 3. år, vil den pågældende blive slettet. Af
hensyn til tilrettelæggelse af bedømmelsesudvalgets arbejde bør skemaerne indsendes årligt og
rettidigt (31. januar). Udvalget vil i særdeleshed gerne opfordre cheffysikerne ved de radiofysiske
afdelinger til at bakke op om systemet.

Det nuværende CPD-system har efterhånden været i funktion i fem år, og bedømmelsesudvalget
finder, at tiden er inde til at gennemføre mindre justeringer af systemet. Med henblik på at bringe
det danske CPD-system i bedre overensstemmelse med EFOMP Policy Statement No. 10, samt
udfra ønsket om særligt at belønne de dokumenterede og udadvendte aktiviteter har
bedømmelsesudvalget udarbejdet et forslag til mindre justeringer af pointfastsættelsen. Desuden
finder udvalget, at en uklarhed i retningslinierne vedrørende evalueringsperioden for
ekspertbedømmelse bør ryddes af vejen. Det foreslås derfor, at evalueringensperioden fremover
altid vil være fem år efter afsluttet uddannelse som hospitalsfysiker. Endvidere har udvalget stillet
forslag om, at lovene for sammensætning af bedømmelsesudvalget opdateres med henblik på at
sikre repræsentation af alle tre specialer (onkologi, radiologi, nuklearmedicin).

Der har siden sidste beretning ikke været ekspertbedømmelse af nye ansøger eller fornyet
bedømmelse af eksperter. Udvalget har været involveret i bedømmelsen af ansøgere til
cheffysikerstillingen ved Herlev Sygehus. Til bedømmelsen anvendtes vedtagne retningslinier,
som de fremgår af f.eks. DSMF’s hjemmeside.
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Deltagere i CPD-systemet

År Tilmeldt Indrapporteringer

1999 29 28 (97 %)

2000 30 25 (83 %)

2001 29 23 (79 %)

2002 32 27 (84 %)

2003 37 30 (81 %)

2004 41 32 (78 %)

Antal tilmeldte er opgjort som antal personer, som på et tidspunkt har fremsendt et CPD-skema,
og som ikke vides at have forladt faget.

Statistik 2004

Kategori Middel % Min Max

1 15,9 23,5 0 41

2 38.4 56,6 8 65

3 13,5 19,9 3,5 20

Total 67,8 100 11,5 109

Min og max CPD point blandt 32 indrapporteringer fordelt på kategorier og de sammenlagte
point.


