
Rigshospitalet 4-sep-2018 

 

Aktiviteter i European Union of Medical Specialists (UEMS) 2017-18 

 

Seneste delegatmøde i UEMS/Section and Board of Nuclear Medicine blev afholdt i Wien 23-okt-2017. 

Update vedr. UEMS- emner/aktiviteter: 

1. Eksaminering for at opnå europæisk speciallægecertificering (Certificate of Fellowship of the 

European Board of Nuclear Medicine).  

En af Fellowship Committee’ens ambitioner er at den europæiske eksaminering skal 

erstatte/komplementere en national specialist-eksamen. Så længe vi ikke har en sådan i DK er dette 

ikke specielt relevant for os. 

Næste mulighed for at bestå eksamen bliver i forbindelse med EANM-Annual Meeting i Düsseldorf 

okt-2017. I forbindelse med EANM kongressen 2017 var 20 nuklearmedicinske speciallæger til 

eksamen, 6 fra UEMS-lande resten fra Asien, Oceanien og Sydafrika.  

Man kan undre sig over, at der bruges så mange ressourcer på 6 UEMS-læger om året. 

Mere info: http://uems.eanm.org/index.php?id=87 . 

 

2. Akkreditering af europæiske nuklearmedicinske 1) afdelinger og 2) uddannelsesfunktion er 

samlet i én komité. 12 nye afdelinger er blevet akkrediteret i 2017.  

Er man interesseret i et nyt flot diplom til afdelingen: http://uems.eanm.org/index.php?id=19  

 

3. CME akkreditereing (personlig). Er standardiseret på europæisk niveau og varetages af EACCME. 

Continuing Professional Development (CPD) er et nyt begreb der dækker over bl.a. CME. CME er 

ikke obligatorisk i DK som det er i mange andre europæiske lande. 

Ønsker man at opgradere et møde, kongres, kursus, E-learning til CME-kvalificerende status på 

europæisk niveau se: http://www.eaccme.eu/  

  

 

Revideret “Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine - European Standards of 

Postgraduate Medical Specialist Training” blev godkendt ved UEMS Council i 2017. 

Det indeholder en ganske fornuftig gennemgang af vores speciale og krav til kundskaber og færdigheder for 

at kunne fungere som speciallæge i Nuklearmedicin. Inkl forslag til minumumskrav til 

speciallægeuddannelsen. Dokumentet tydeliggør vores specielle forhold og forskelle i forhold til radiologien. 

Dokumentet kan læses her: https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0017/43523/UEMS-European-

Training-Requirements-NUCMED-final.pdf   

UEMS (ligesom Glostrup Hospital) har 60-års fødselsdag i 2018 – tillykke. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Oturai, overlæge 

UEMS-delegat  for DSKFNM 

Klinik for Klinisk Fysiologisk, Nuklearmedicinsk og PET.  
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