
Bedømmelsesudvalgets beretning for 2007
til DSMF’s bestyrelse og generalforsamling.

For 2007 har 41 personer indsendt selvrapporteringsskemaet svarende til 75 % af dem, som pr. 1 
februar er registreret i CPD-systemet. I forhold til 2006 har der været en tilgang på seks personer 
og en afgang på to personer, som har forladt faget. Det gennemsnitlige antal CPD-point for de 41 
indsendte skemaer er 96,0, hvilket stort set er uændret i forhold til de 98,6 point i 2006. 
Fordelingen af points på de tre forskellige kategorier er henholdsvis 30,8 %, 56,2 % og 13,0 % (se 
tabel nedenfor). For 2006 var fordelingen 28,9 %, 59,4 % og 11,7 %. Der er således fortsat et 
betydeligt antal point for de dokumenterede aktiviteter i  kategori 1 og 2, hvilket bedømmelses-
udvalget finder glædeligt.

Skemaerne er blevet gennemgået og vurderet af bedømmelsesudvalget og resultatet meddelt den 
enkelte. Ligesom de foregående år er der ved vurderingen benyttet retningslinierne, som er 
angivet på indberetningsskemaets bagside og på DSMFs hjemmeside. Der har generelt været få 
og beskedne korrektioner til de indberettede CPD-point, hvilket må tages som udtryk for, at 
retningslinierne er blevet klart forstået af deltagerne. En problemstilling, som bedømmelses-
udvalget har diskuteret, er tilfældet, hvor samme præsentation gentages et meget stort antal 
gange. Her har vi besluttet fremover kun at acceptere point for to gentagelser, d.v.s. at samme 
præsentation kun kan give point tre gange indenfor ét år (halv pointsats for hver af de to 
gentagelser).

Bedømmelsesudvalget har desværre måtte konstatere, at svarprocenten er faldet til 75%, som er 
den laveste svarprocent siden CPD-systemets oprettelse i 1999. En del af de manglende svar 
skyldes sandsynligvis et antal personer, som er på vej mod pensionering, og som derfor ikke har 
fundet det ulejligheden værd at indberette aktiviteter for 2007. Herudover vil udvalget   i 
særdeleshed gerne opfordre cheffysikerne ved de radiofysiske afdelinger til at bakke op om 
systemet. Det skal understreges, at udvalget ikke udsender rykkere til personer i CPD-systemet, 
som af den ene eller anden grund ikke har indsendt skema for 2007 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 bedømmelses-
udvalgets arbejde bør skemaerne indsendes årligt og rettidigt (31. januar). 

Bedømmelsesudvalget har med glæde noteret sig, at CPD-systemet nyder god opbakning blandt 
de nyuddannede hospitalsfysikere. Således har der fra 2004 til 2007 været en tilgang på hele 17 
nyuddannede. Til sammenligning kan oplyses, at der i årene 2004-2006 blev uddannet i alt 19 
hospitalsfysikere.

Der er siden sidste beretning tildelt fem nye ekspertanerkendelser, samt en enkelt forlængelse for 
en ny femårig periode. Pr. 1. maj 2008 havde i alt 23 hospitalsfysikere anerkendelse som 
kvalificeret ekspert, heraf to indenfor det nuklearmedicinske speciale og en enkelt indenfor 
diagnostisk radiologi. En samlet oversigt er vist i tabellen nedenfor.

I lighed med udviklingen andre steder i samfundet indsender en stor del at deltagerne i CPD-
systemt allerede deres aktiviteter på elektronisk form via email. Bedømmelsesudvalget har derfor 
besluttet konsekvent at overgå til elektronisk indberetning, og en moderniseret udgave af CPD-
skemaet samt nærmere retningslinier herfor vil snarest blive tilgængelige på DSMFs hjemmeside.

9. maj 2008

Jesper Carl Jolanta Hansen Søren Baarsgaard Hansen



Statistik for CPD-systemet 1999-2007

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 51 40 (78%) 98,6

2007 55 41 (75%) 96,0

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 2007

Kategori Middel % Min Max

1 29,6 30,8 0 178,5

2 53,9 56,2 5 124

3 12,5 13,0 0 20

Total 96,0 100 13 301,5

Min og max CPD point blandt 41 indrapporteringer fordelt på kategorier og de sammenlagte 
point.



Ekspertanerkendte hospitalsfysikere
pr. 1/5-2008

Navn Speciale Første gang 
ekspertbedømt

Udløb af ekspert- 
anerkendelse

Jesper Carl ONK * 01.08.2011

Jens Peter Bangsgaard ONK 18.03.2002 01.08.2011

Flemming Rosendal ONK ** 01.08.2011

Kjeld Jørgen Olsen ONK ** 01.08.2011

Henriette Honoré ONK 04.04.2000 18.04.2011

Jolanta Hansen RAD 21.01.2004 21.01.2009

Søren Baarsgaard Hansen NUK 20.06.2000 18.04.2010

Hans Jakob Hansen ONK 04.04.2000 18.04.2010

Anette Ross ONK 04.04.2000 18.04.2010

Marika Enmark ONK 15.12.2001 01.08.2011

Johnny W. Hansen ONK 04.04.2000 24.02.2011

Dorthe Klitgaard ONK 18.12.2007 18.12.2012

Flemming Kjær-Kristoffersen ONK 01.08.2001 01.08.2011

Hans Lynggaard Riis ONK 17.03.2004 17.03.2009

Thyge Holten Sørensen ONK 20.02.2006 20.02.2011

Jørgen B. B. Petersen ONK 26.09.2000 18.04.2010

Mette Skovhus Thomsen ONK 22.02.2006 22.02.2011

Kari Tanderup ONK 06.11.2007 06.11.2012

Anne Vestergaard ONK 10.07.2007 10.07.2012

Theis Bacher NUK 15.04.2002 02.04.2012

Søren Lassen ONK 15.05.2007 15.05.2012

Harald Spejlborg ONK 02.04.2007 02.04.2012

Carsten Brink ONK 17.03.2004 17.03.2009

*) ekspertbedømt i forbindelse med ansættelse i cheffysikerstilling

**) ekspertbedømt i forbindelse med opslag af chefstilling


