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Nyhedsbrev 3/2017 

 

 

 

Formandens sommertanker 

 
Kære medlemmer 
 

Skulle I inden ferien mangle et telt med tilbehør så kan det sikkert afhentes på en af de mange 

overståede festivals rundt om i landet, hvor der i øjeblikket ryddes op og samles campingudstyr i 
tonsvis, fordi det er lettere at lade l….. ligge end at tage det med sig - suk!. 

Oprydning er nok også det der står på menuer på mange af jeres arbejdspladser. Oprydning inden 
ferien for alvor rammer og i en periode, hvor belastningstrykket traditionelt falder en smule. Det 

kunne nok også give lidt tid til at sikre, at DMTS-kontingentet er betalt, at tilmeldingen til årets 

DMTS-landsmøde - denne gang i oktober OG på Vingstedcentret - er fuldført, og at i lige opdaterer 
fagligheden ved at læse dette sommernyhedsbrev til ende. 

  

Her fra formandens solstol hæves – i overført betydning naturligvis - sangriaen til sommerhilsen 
med ønske om en god og berigende sommer! 
  

Kim Dremstrup  

    

 

  

IFMBE Awards 2018 – danske kandidater søges! 

 

Kære DMTS-medlemmer! 

 

Kim og jeg er netop hjemkommet fra IFMBE i Tampere. 

Der blev her lagt stor vægt på at få kandidater – også fra Danmark – til at stille op til de 

forskellige priser (awards). 

http://www.dmts.dk/
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Mere om priserne finder du på http://2016.ifmbe.org/announcements/awards/ 

Jeg vil gerne koordinere indsendelsen af ansøgninger. 

Venlig hilsen 

Per 

Email: POR@dmts.dk 

   

 

 

Klinisk ingeniør/medicotekniker teoriuddannelse 

  

  

Kære medicoingeniører og -teknikere 

  

Så er det igen tid for tilmelding til Klinisk ingeniør/medicotekniker teoriuddannelsen i 

Odense 

  

Tidspunkt: Ugerne 37, 41, 45 og 49 i 2017 

 

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen den 25. august 2017 

(der er plads til 16 kursister) 

 

Kursusledelse: Calle Thøgersen, mobil 6167 0001, calle.thoegersen@rsyd.dk 

Tilmelding: Tina Hansen Dreymann, mobil 2144 9891, tina.dreymann@rsyd.dk 

  

Pris: Kursusprisen er 25.000 kr. for alle 4 uger (+ moms for deltagere udenfor Region 

Syddanmark) 

Af hensyn til kursets planlægning vedr. undervisere og lokaler er det kun muligt at tilmelde 

sig hele kursusforløbet. Prisen er inkl. kaffe/te med brød og en let frokost. 

  

Sted: Kurset afholdes på Odense Universitetshospital, Patienthotellet, Sdr. Boulevard 29, 

5000 Odense C 

 

http://2016.ifmbe.org/announcements/awards/
mailto:calle.thoegersen@rsyd.dk
mailto:tina.dreymann@rsyd.dk
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 Her kursusholdet fra 2016. 

  

Læs mere og tilmeld dig online her    

   

 

 

NACP-RPC/NMPC kursus 2017 i Stokholm  
Nordic Association for Clinical Physics (NACP)-RPC udvalget inviterer dig til NACP kursus 

om personale dosimetri i radiologi, kardiologi og nuklearmedicin (Occupational dosimetry 

in radiology, -cardiology and nuclear medicine) i efteråret 2017. 

I år arrangeres kurset sammen med NACP-NMPC-gruppen. Kurset er primært rettet mod 

fysikere, men klinikere, radiografer og andre interesserede fagfolk meget velkommen til at 

deltage kurset. 

Stråleudsættelsen af personale i kardiologi, interventionsradiologi og nuklearmedicin er 

særlig interesserende emne, da de risikerer at nå den anbefalede årlige dosisgrænser, 

som er fastsat i den nye europæiske retningslinjer (European Directive 2013/59/Euratom). 

Kurset afholdes den 27. til 29. september 2017 på Södersjukhuset i Stockholm.  Kurset 

dækker følgende overordnet emner.  

 Strålingsbiologi 

 Dosisovervågning 

 Dosisgrænser - hvilken forskning de bygger på. 

 Interne dosimetri og fingerdoser 

 Effekten af protokoloptimering på personaledoser 

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=158&mid=0
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 Tekniske og kliniske spørgsmål 

 Faktorer som påvirker personaledoser 

 

Tilmeldingen af kurset er åben og forgår online på nedenstående kursets officielle 

hjemmeside. På hjemmesiden kan også fås flere information om kurset herunder kursus 

gebyrer (for tidlig og sent tilmeldinger), fristen for tidlig og sent tilmeldinger osv. http://nacp-

2017-stockholm.webnode.se/. Programmet kan også downloades på følgende link. 

http://files.nacp-2017-stockholm.webnode.se/200000050-

81ee682e89/Preliminary%20program%20NACP-RPC.pdf 

 

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte 

organiseringsudvalget:  Sofi Wickström, sofi.wickstrom@sll.se  og Cecilia Lundmark, 

cecilia.el.lundmark@sll.se                                            

              

   

 

 

 

Stadig flere indberetter fejl, svigt og mangler ved medicinsk 

udstyr 

 

I takt med at vi får stadig mere medicoteknisk udstyr i klinikken, optræder også 

flere fejl og mangler. 

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr viser igen en stigning i 

antallet af indberettede hændelser med medicinsk udstyr og i antallet af 

forespørgsler om krav og retningslinjer på området. 

 

Læs mere: 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/stadig-flere-indberetter-fejl,-

svigt-og-mangler-ved-medicinsk-

udstyr/~/media/D9D9551E06DC4733B907457F6C367660.ashx 

  

   

 

 

http://nacp-2017-stockholm.webnode.se/
http://nacp-2017-stockholm.webnode.se/
http://files.nacp-2017-stockholm.webnode.se/200000050-81ee682e89/Preliminary%20program%20NACP-RPC.pdf
http://files.nacp-2017-stockholm.webnode.se/200000050-81ee682e89/Preliminary%20program%20NACP-RPC.pdf
mailto:sofi.wickstrom@sll.se
mailto:cecilia.el.lundmark@sll.se
https://u3452685.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rm-2BSK-2BNaAgGUFiymcPVu7HUwc2ghZV6JtEAo8q3AWcHonKBhOJd7GHsDjYe3ubaB3tJb9uGdKccStr8Lil-2Fw3uMIU8u5M8hjo56Hgz33akrN-2B7kDCtBA7-2F-2Bg-2BDfM9cZyWaxHBdqXfSjpuGC2pmsaQyAFo-2FaLcmWTbahODZ-2F9mVM-3D_qwozfjakV7-2BhqahSK60JVYHVdZEs0AbKpS6ekE8Ke6CX264H9I-2B0LwZvGtrqaUj7m4BQRdup3lTM4ZNH6O6e09wcgrhb6besQ7J-2FaeBoSNk1v2CH8wBjTo1rgUCYUfI3yuXKFklT0cUcpv-2FUtmAD24xWOOJygQAlNSjMuKNXw-2FhRkyOHMSgfUArD1K4pKPANoyrgrWadO6KISo-2FBAKxWpw-3D-3D
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/stadig-flere-indberetter-fejl,-svigt-og-mangler-ved-medicinsk-udstyr/~/media/D9D9551E06DC4733B907457F6C367660.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/stadig-flere-indberetter-fejl,-svigt-og-mangler-ved-medicinsk-udstyr/~/media/D9D9551E06DC4733B907457F6C367660.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/stadig-flere-indberetter-fejl,-svigt-og-mangler-ved-medicinsk-udstyr/~/media/D9D9551E06DC4733B907457F6C367660.ashx


5 

 

 

 

Hvad går du og arbejder med? Fortæl os andre 

om det! 
 

Vi er jo meget afhæninge af spændende tip, artikler og kronikker fra jer medlemmer 

til vores blad, Medicoteknik. Så er din arbejdsplads i gang med et interessant 

projekt, eller er der noget fagligt, du brænder for, så send mig endelig en mail på : 

naia@texthuset.dk og fortæl kort om det - og om det er noget, du/I kan skrive lidt om 

selv. Så kan vi aftale nærmere vedr. artiklens længde og afleveringstidspunkt. 

  

På forhånd tak! 

 

Naia Bang, redaktør 

 

  

 

Nyt fra sekretæren og kasseren 

  

Har du betalt kontingentet for 2107?  

  

Rigtig mange har nu betalt deres kontingent for 2017; men der er stadig en del 

medlemmer – specielt studerende – som vi ikke har hørt fra. 

  

For en god ordens skyld er her et uddrag af vores love: 

  
§ 3. MEDLEMSFORHOLD 

Stk. 4 

Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og kun efter skriftlig henvendelse til selskabet.  
  

Rigtig god sommerferie! 

Venlig hilsen 

Kassereren og sekretæren 

mailto:naia@texthuset.dk
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Kontakt 

Formand 
Kim Dremstrup 

Aalborg Universitet 

Institut for Medicin 

og 

Sundhedsteknologi    

Fr. Bajersvej 7D 

9220 Aalborg Ø 

 

kdr@dmts.dk 

Tlf. 9940 8811 

Næstformand 
Hans Jørgen Clausen 

Områdeleder, 

Sygehus Lillebælt  

Sygehus Syddanmark 

Sygehusvej 4, 6000 Kolding 

 

hans.joergen.clausen@rsyd.dk   

Tlf. 9944 0311 

  

Sekretær 
Per Overgaard 

Rasmussen    

Vestersøgade 68 st. 

th. 

1601 København V 

 

 

por@dmts.dk 

Tlf. 4194 9474 

 

  

Redaktør 
Naia Bang 

Texthuset 

c/o Syndikatet 

Møllegade 11A 

9000 Aalborg 

www.texthuset.dk 

 

naia@texthuset.dk 

Tlf. 2096 7528 
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