
Beretning til DSMF generalforsamling 
 
14. april 2011 ved DSMF 9. symposium, som indgår i (er afløst af) NACP mødet i Uppsala 
 
 
Siden sidste generalforsamling har foreningen fået x ny medlemmer, og har nu y.[Harald!] 

Bestyrelsen har holdt 4 møder, 2 fysiske i København, 1 i Odense, og 1 videokonference 
København-Århus. At årets generalforsamling holdes ved NACP-mødet er i overensstemmelse med 
lovene og tidligere aftaler; men set i lyset af den ringe tilslutning må det nok overvejes, om ikke der 
bør findes en anden løsning næste gang, DSMF symposiet indgår i et nordisk møde, formentlig i 
Finland om tre år. 
 
Årets vigtigste og i al fald mest udadvendte begivenhed er, at hjemmesiden er blevet fornyet. Den 
kom noget sent i gang pga forviklinger med TDC, og er knap nok kommet helt op i omdrejninger. 
Ud over at vi har fået en engageret webmaster i Klaus Seiersen, er der også sket en meget væsentlig 
udvidelse i kredsen af personer, som har adgang til at indlægge dokumenter. Vi forventer derfor, at 
det vil være muligt at opnå en høj dynamik, som i sig selv vil gøre den interessant at besøge, og føre 
til øget benyttelse. Selv om en tidligere generalforsamling har givet tilslutning til, at vi kan søge 
sponsorstøtte mod reklameplads har vi valgt at vente til startfasen er overstået med konkrete tiltag. 
 
Bestyrelsen har brugt megen tid på at markere DSMF i forbindelse med høringer: Vi har 
 

- Afgivet høringssvar om Kræftpakke 3; her drejede det sig for os især om at understrege 
vigtigheden af røntgenfysikernes indsats for kvaliteten i screeninger og dermed også at de 
nødvendige resurser er til stede, hvis der sker en væsentlig udvidelse. 

- Afgivet høringssvar til EU (direkte og via EFOMP) omkring dokumentet ”Radiation 
Protection 162”, som handler om krav til medicinsk udstyr inden for alle vores tre 
specialområder (tidligere RP91). Rapporten var på høringstidspunktet stærkt mangelfuld; 
den er nu under revision, og resultatet præsenteres på et møde i Dublin i september i 
forlængelse af en europæisk med-fys konference. 

- Svaret på en henvendelse fra ICRP om uddannelse (”Radiation protection education and 
training”) 

- Formidlet to spørgeskemaundersøgelser fra EFOMP fremsendt af det europææiske projekt 
omkring MPE = Medical Physics Expert, som EFOMP får EU-støtte til at udføre. Projektet 
udspringer af den igangværende revision af de europæiske direktiver BSS og MED dir. 
Skemaerne, hvis udformning vi desværre ikke har haft indflydelse på, var rettet dels mod 
den enkelte fysiker, dels mod afdelingerne. Sidstnævnte blev udsendt via SIS til alle 
ansvarlige fysikere; på nuværende tidspunkt kendes svarprocenten ikke. Formålet med 
undersøgelserne er at give et overblik over medicinsk fysik i Europa. I forvejen findes (ikke 
mindst takket være Kjeld Olsen) en oversigt over uddannelserne på europæisk plan. Der 
afholdes en konference om MPE projektet i Sevilla i maj 2011. 

 
Endvidere er vi (v. Ole Møller) gået aktivt ind i et arbejde i en EFOMP ”special interest group”  
(SIG) omkring mammografi mhp at etablere europæiske retningslinier for kvaliteten, ligesom vi har 
indstillet 3 personer til en EFOMP SIG om Education and Training (ikke startet) 

 
I forbindelse med den uheldige sag om kvaliteten af mammografibeskrivelser på en privat 
røntgenklinik gjorde DSMF (igen) Sundhedsstyrelsen opmærksom på vigtigheden af 



kvalitetskontrol (udført af veluddannede fysikere). Vi overvejede at benytte lejligheden til at 
argumentere endnu engang for autorisation af hospitalsfysikere. 
 
Vores tidligere henvendelse til sundhedsudvalget (marts 2010) gav aldrig et direkte svar, men det 
har vist sig, at spørgsmålet om vores autorisation faktisk blev taget op i Sundhedsudvalget – og 
afvist af ministeren. Med mindre, der dukker oplagte anledninger op, fx ved implementering af nye 
EU-direktiver, betragter bestyrelsen ønsket om autorisation som udskudt på ubestemt tid. 
 
I sagen om uddannelsen nåede vi langt om længe frem til en bekendtgørelse, hvis indhold desværre 
kun adskiller sig meget lidt fra den oprindelige vejledning. Dog står der explicit (og som tidligere 
beskrevet) i §6, at udgifter vedrørende uddannelsen betales af regionerne. Det er fortsat DSMF, der 
nedsætter uddannelsesrådet, hvis sammensætning i bekendtgørelsen.er afstemt med de vedtægter, 
foreningen vedtog på generalforsamlingen i 2010. Herudover er der nu en repræsentant for 
Sundhedsstyrelsen (Hanne Waltenburg, SIS) og én udpeget af Regionerne (ledende overlæge i 
onkologi i Vejle, Bente Thornfeldt Sørensen). Der har været holdt et konstituerende møde i det ny 
uddannelsesråd, hvor mulighederne for at søge finansiering og sekretariatsstøtte blev drøftet. Det er 
for tidligt at gætte på resultater heraf, men det er stadig bestyrelsens hensigt, at rådet skal kunne 
drives uden udgift for foreningen, specielt fordi medlemskab ikke er et krav. 
 
Flere steder på danske universiter er der planer i forskellige stadier om kurser/kandidatuddannelser 
indenfor medicinsk fysik. Foreningen er dog ikke for nylig blevet involveret i disse planer. 
 
Da CPD systemet (stadig) ikke har opnået officiel anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen er der uanset 
eventuelle resultater for selve uddannelsen ingen udsigt til at opnå støtte hertil. Bestyrelsen har 
derfor rent administrativt besluttet, at vurderingen kun vil være en gratis service for medlemmer af 
DSMF, mens andre må betale et gebyr, som indtil videre er fastsat til 1000 kr. Evt. skattemæssige 
konsekvenser for foreningen vil blive afklaret hurtigst muligt. 
 
Det har desværre ikke været muligt i den forløbne periode at få afviklet det traditionelle  Åbent Hus 
arrangement, idet Ålborg har måttet melde pas. Vi forsøger at få et arrangement sent på året 2011. 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i år blev formanden kontaktet af DM vedr. stillingsstruktur for 
akademikere ansat på hospitaler. DSMF har tilkendegivet, at forslaget i den fremsatte form næppe 
tjener hospitalsfysikernes interesser, og på flere punkter strider mod CPD system og andre 
(europæiske) retningslinier.  
 
Ved vedtægtsændringen i 2010 blev der besluttet et loft over funktionsperioder i foreningen. Det 
betyder, at Jørgen Petersen og Theis Bacher nu forlader bestyrelsen efter henholdsvis 12 og 8 år på 
posterne. Vi takker for en meget stor indsats gennem årene, og håber bl.a. på at engagementet i 
symposieudvalget (som ikke er underlagt denne begrænsning) vil fortsætte. Sekretær Ivan Vogelius 
har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker 
at genopstille. Heldigvis har det ikke i år været vanskeligt at finde kandidater til de ledige poster, og 
der er endda mulighed for et kampvalg. Desværre vil flere af kandidaterne ikke være til stede i 
Uppsala, og tidligere forslag om at gennemføre generalforsamlingen med en eller flere 
”videosatellitter” er ikke blevet realiseret. 
 
På bestyrelsens vegne 
 



Søren Holm, Formand for DSMF 


