
Bedømmelsesudvalgets beretning for 2006
til DSMF’s bestyrelse og generalforsamling.

For 2006 har 40 af 49 tilmeldte indsendt selvrapporteringsskemaet svarende til 80 %. I forhold 
til 2005 har der været en tilgang på seks personer, og to er udgået p.g.a. pensionering. Det 
gennemsnitlige antal CPD-point for de 40 indsendte skemaer er 98,6. Det tilsvarende tal for 
2005 var 78,4. Fordelingen af points på de tre forskellige kategorier er henholdsvis 28,5 %, 
58,6 % og 11,5 % (se tabel nedenfor). For 2005 var fordelingen 25,9 %, 58,8 % og 15,3 %. 
Der har således været en betydelig stigning i point for de dokumenterede aktiviteter i  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 seks år er der ved vurderingen benyttet retningslinierne, 
som er angivet på indberetningsskemaets bagside og på DSMFs hjemmeside. I forlængelse 
af tidligere beretninger ønsker bedømmelsesudvalget at præcisere et par forhold vedrørende 
fastsættelse af point: Deltagelse i møder, som ikke primært drejer sig om decideret faglige 
eller videnskabelige forhold giver ikke point (f.eks. DSMFs bestyrelsesmøder og 
uddannelsesråd). Gentagelse af foredrag, undervisning m.v. giver kun det halve antal point for 
efterfølgende præsentationer. Ved opgivelse af et meget stort antal præsentationer opfordres 
man derfor til klart at angive, hvorvidt der er tale om gentagelse eller ej. Ved deltagelse i 
kurser og kongresser, som ikke kan forventes bedømmelsesudvalget bekendt (ikke 
forhåndsvurderet), skal fagligt program medsendes.

Bedømmelsesudvalget har valgt ikke at udsende rykkere til personer i CPD-systemet, som af 
den ene eller anden grund ikke har indsendt skema for 2006 eller tidligere år. Ved udsigt til 
udløb af en femårig ekspertanerkendelse stiles den pågældende dog et brev med opfordring 
til at indsende CPD-skemaer for de manglende år. Af hensyn til tilrettelæggelse af bedøm-
melsesudvalgets 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.

Der er siden sidste beretning tildelt to nye ekspertanerkendelser, samt syv forlængelser for en 
ny femårig periode.
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Statistik for CPD-systemet

År Tilmeldt Indrapporteringer CPD-point (middel)

1999 29 28 (97 %) 64,5

2000 30 25 (83 %) 56,8

2001 29 23 (79 %) 60,2

2002 32 27 (84 %) 64,3

2003 37 30 (81 %) 57,1

2004 41 32 (78 %) 67,8

2005 45 37 (82%) 78,4

2006 49 40 (82%) 98,6

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

Pointfordeling 2006

Kategori Middel % Min Max

1 28,5 28,9 0 85

2 58,6 59,4 14 179

3 11,5 11,7 0 20

Total 98,6 100 17 209

Min og max CPD point blandt 40 indrapporteringer fordelt på kategorier og de sammenlagte 
point.


