
DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN 

 1 

3. august 2020 

 

Formandens beretning 2019-2020  

 

Beretningen omhandler perioden fra september 2019 til september 2020.  

 

Uddannelse, møder og kurser  

Bestyrelsen har i perioden afholdt 5 bestyrelsesmøder - her af har de tre sidste, 

som har været afholdt i foråret 2020, været afholdt som telefonmøder. På 

dagsordenen har været planlægning og afholdelse af selskabets halv- og 

helårsmøder, udvikling af hjemmesiden, uddannelse og efteruddannelse af læger 

og andre faggrupper, interessegrupper under selskabet, høringer og andre 

henvendelser fra Sundhedsstyrelsen, LVS og EANM, en tredje udgave af 

lærebogen samt udpegning af repræsentanter til diverse fora. De sidste møder 

har haft meget fokus på COVID19 pandemien og de afledte konsekvenser for 

DSFKNM af sundhedsfaglig og praktisk karakter. Særligt har afholdelse af 

årsmødet 2020 fyldt på dagsordenen. Det endte, som alle nu ved, med en 

udskydelse af årsmødet 2020 til 2021. Det var en svær beslutning, som dog i 

den givne situation var den mest fornuftige efter bestyrelsens bedste vurdering.  

Der har været afholdt en lang række kurser og møder i perioden frem til 

COVID19 tog fat og medførte aflysninger og udskydelser af diverse aktiviteter. 

Afholdte kurser og møder kan ses på selskabets hjemmeside kfnm.dk. 

Bestyrelsen takker alle involverede for det store arbejde med at arrangere og 

afholde disse.  

 

Selskabets årsmøde blev afholdt i Odense den 13.-14. september 2019 med ca. 
150 deltagere. Tre forskellige emneområder var på det faglige program: En lidt 
blandet session om ”Unge og ældre”, en session omhandlende forskning på 

internationalt niveau, samt en mere teknisk orienteret session om emnet 
“Tracerudvikling”. Overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen fik yderst velfortjent 

tildelt DSKFNMs ærespris for 2019.  
Tak for de mange postere, præsentationer og fine foredrag og - for stor 

opbakning til mødet.  
Ved generalforsamlingen blev overlæge Anne Lerberg Nielsen og hospitalsfysiker 
Bryan Haddock valgt ind i bestyrelsen, mens afdelingslæge Peter Gørtz blev 

genvalgt til bestyrelsen for yderligere to år.  
Referat fra generalforsamlingen kan findes på KFNM.dk.  

 

Selskabets halvårsmøde blev afholdt i januar 2020 i tilslutning til DSKFNM/DRS 

fællesmøde i Århus. Mødet afholdes sammen med Dansk Radiologisk Selskab 

samt Selskab for Ultralydsdiagnostik. Der har gennem de senere år være en 

vigende deltagelse fra vores medlemmers side til halvårsmødet. Det forsøger 

DSKFNM at håndtere ved dels kun at forpligte sig til at planlægge en dags 

program og dels ved at opgaven er givet til vores efteruddannelsesudvalg (EUV), 

som forhåbentlig kan brede programmet ud og gøre det interessant også 
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fremover. Planlægningen af vores del af mødet er dermed overgået til EUV, som 

havde arrangeret et program for en dag af mødet, som afvikles over tre dage. 

Arrangørerne havde sammen med Rigshospitalet yderligere planlagt en dag med 

et andet program. Det er en stor opgave at planlægge og koordinere et solidt 

fagligt program. Denne opgave blev løst fortrinligt af EUV. Den supplerende dag 

arrangeret af Rigshospitalet var ligeledes af meget høj faglig standard.  

Der bliver intet fællesmøde i 2021 – det er allerede meldt ud, og aflysningen sker 

på baggrund af COVID19, hvorfor mødet i 2021 allerede nu er aflyst. Hvorvidt 

DSKFNM skal afvikle sit eget halvårsmøde primo 2021 har bestyrelsen endnu 

ikke truffet beslutning om.  

Bestyrelsen ønsker fortsat at styrke efteruddannelsen gennem aktiviteter for 

selskabets medlemmer og bestyrelsen arbejder videre med dette og andre 

initiativer.  

 

Selskabets hjemmeside  

Thorbjørn Hubeck-Graudal påtog sig opgaven som ny webmaster i 2018. Den 

tidligere hjemmesiden har fungeret godt, men bestyrelsen har haft et ønske om 

dels at gøre hjemmesiden lettere at interagere med for dem, der vil lægge noget 

op. Og dels er der behov for en videreudvikling af hjemmesiden, således at den 

er nemmere at tilgå fra smartphones og tablets. Thorbjørn Hubeck-Graudal har 

udført et stort og ulønnet udviklingsarbejde som webmaster, og den nye 

hjemmeside er nu gået i luften.  

Den nye adresse er kfnm.dk. Det er ikke nødvendigt at logge ind. Hjemmesiden 

er fortsat under udvikling og bestyrelsen samt webmaster hører meget gerne 

feedback fra vores medlemmer.  

Alle medlemmer opfordres til at bruge hjemmesiden aktivt til formidling af 

kurser, møder samt relevante nyheder.  

Hjælp til dette kan ske via webmaster eller selskabets sekretær. Fokusområder 

for hjemmesiden er uddannelse og forskning.  

Stor tak til Thorbjørn Hubeck-Graudal for en stor og dedikeret indsats med at 

opbygge og få den nye hjemmeside til at fungere. 

 

Sundhedsstyrelsen  

Som bekendt har Sundhedsstyrelsen revideret ”Lov om ioniserende stråling og 

strålebeskyttelse” (strålebeskyttelsesloven) efter det nye 

strålebeskyttelsesdirektiv fra EU som trådte i kraft 6. februar 2018. DSKFNM har 

været meget aktive i høringsfasen med flere konstruktive forslag til forbedringer, 

særligt ved konstruktiv kritik af de tre tilhørende bekendtgørelser. 

Bekendtgørelserne blev offentliggjort i juli 2019. De deraf afledte vejledninger 

har efterfølgende været i offentlig høring. Senest har DSKFNM svaret på ”Høring 
over udkast til ny vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder”. Der var 
fokus på affaldshåndtering og sikkerhedsvurderinger. Generelt har DSKFNM 

efterlyst, at der udkommer en samlet vejledning for vores speciale, altså med 
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både åbne og lukkede kilder samt om sikkerhedsvurderinger i forbindelse med 
brug af strålekilder til diagnostisk og medicinsk anvendelse.  

DSKFNM har yderligere støttet op om vores hospitalsfysikeres initiativ, hvor der 
nationalt sker en koordinering af sikkerhedsvurderinger til SIS, således at 
afdelingerne kan arbejde sammen om at leve op til myndighedernes krav uden 

regionale skævvridninger, hvis det kan undgås.  
 

Arbejdsgrupper, udvalg og tillidsposter  

Der er fortsat tre officielle arbejdsgrupper under DSKFNM, hvis formål er 

beskrevet på hjemmesiden.  

Det drejer sig om ”Den Nationale PET/CT gruppe”, ”Den nationale CNS gruppe” 

samt den nyligt nedsatte ”Nationale Børnenuklearmedicinske gruppe”.  Ifølge det 

eksisterende kommissorium for arbejdsgrupperne, er de alle ansvarlige over for 

bestyrelsen, som skal orienteres om og godkende større aktiviteter i de enkelte 

arbejdsgrupper. Alle medlemmer af DSKFNM eller medlemmer af andre 

lægefaglige selskaber kan være menige medlemmer af selskabets 

arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe skal have en formand godkendt af DSKFNMs 

bestyrelse. Denne afgiver årligt en beretning til bestyrelsen vedr. aktiviteter i 

arbejdsgruppen. Arbejdsgrupperne har i andre sammenhænge været benævnt 

interessegrupper. Bestyrelsen har opdateret kommissoriet for disse grupper og 

klart defineret ansvar og roller for grupperne.  

Mødedato, medlemsliste, mødereferater og vejledninger ligger på DSKFNMs 

hjemmeside. Referat af aktiviteter kan ses i bilag til generalforsamling 2020.  

 

Bestyrelsen støtter op om alle initiativer, hvor faglighed og samarbejde på tværs 

af landet kan løfte det faglige niveau til gavn for diagnostik og patientbehandling.  

Bestyrelsen støtter gerne op om nye initiativer og arbejdsgrupper, og hører 

gerne fra medlemmer, der ønsker andre grupper nedsat.  

 

I perioden er følgende medlemmer valgt/udpeget til tillidshverv og 

repræsentantskabsposter:  

 

 DSKFNMs repræsentanter i arbejdsgruppen for nationale retningslinjer for 

target indtegning ved hovedhalskræft: Overlæge Danijela Dejanovic og 
overlæge Charlotte Birk Christensen.  
 

 DSKFNMs medlem i DLCG bestyrelse: Professor, overlæge Jann Mortensen 
RH genudpeget for yderligere tre år fra 2019.  

 

 Arbejdsgruppe med formålet at revidere de nationale retningslinjer 
vedrørende karcinommetastase på halsen fra ukendt primærtumor. 

Retningslinjen udgår fra The Danish Head and Neck Cancer group 
(DAHANCA) som er forankret under DMCG: Overlæge Anders Thomassen. 
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 Deltagelse i arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diabetiske 
fodsår nedsat af Sundhedsstyrelsen: Afdelingslæge Louise Schouborg 

Brinth. 
 

 Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), styregruppen for 

databasen for Thyreoideasygdomme: Overlæge Peter Iversen.  
 

 Genudpeget som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager: Ledende 
overlæge Bente Sonne.  
 

 Indstilling til SEB Hæderspris 2021: DSKFNM har indstillet Professor, 

overlæge Andreas Kjær. 

 

Lærebogen 

Der er som nævnt nedsat en redaktionsgruppe, der har til opgave at redigere og 

opdatere specialets lærebog, hvis nuværende udgave er fra 2011. Det er derfor 

nødvendigt med en gennemgribende revision af bogen. Bestyrelsen har efter 

samråd med den forrige redaktion nedsat følgende redaktion: specialeansvarlig 

overlæge Søren Hess, overlæge Helle Dam Zacho, afdelingslæge Ali Asmar, 

overlæge Lars Christian Gormsen og afdelingslæge Louise Brinth som vil påtage 

sig denne meget vigtige opgave. En ny udgave forventes at kunne udkomme i år 

2022. 

 

Høringer  

DSKFNM har i perioden modtaget en lang række dokumenter og retningslinjer i 

høring. Afhængig af emne og relevans for specialet har disse været behandlet i 

bestyrelsen og/eller rundsendt til ledende overlæger til høring og 

videreformidling til relevante fagpersoner i egen afdeling.  

Enkelte høringer har derudover været sendt til professorerne. Alle indkomne 

høringssvar er samlet og afgivet inden for den givne tidsfrist.  

Sundhedsstyrelsen 

 Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 
 

 Høringssvar på udkast til ny vejledning om brug af åbne radioaktive 
kilder.  

 
 Høring over udkast til ny vejledning om brug af lukkede radioaktive 

kilder 

 

LVS 

 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. 
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 Sundhedsstyrelsens vejledning til kompetencevurdering i den lægelige 

videreuddannelse -GDPR-regler omkring udveksling af oplysninger 

mellem de tre videreuddannelsesregioner, dels nogle 

konsekvensrettelser og ajourføring i forhold til gældende regler.  

 

 Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af ændringer i lov om 

videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter 

 

 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig 

forskning (herunder vedr. væsentlige helbredsmæssige fund) 

 

EANM  

• EANM Dosimetry Committee series on standard operational procedures for 

internal dosimetry / Dosimetry for 131I mIBG treatment of neuroendocrine 

tumours. 

 

• SNMMI Procedure Standards/EANM Guideline for Gated Equilibrium 

Radionuclide Angiocardiography.  

 

• Procedural recommendations of PET/CT imaging: standardization in 
inflammatory, infective, infiltrative and innervation (4Is) related 

cardiovascular diseases.  
 

• The role of myocardial innervation imaging in different clinical scenarios: 
an Expert Document of the EACVI and EANM.  
 

•  EANM guideline on current good radiopharmacy practice (cGRPP) for the 

small-scale preparation of radiopharmaceuticals.  

 

• SNMMI Procedure Standard/EANM Practice Guideline on Pediatric 

[18F]FDG PET-CT for Oncology 1.0”. 

 

• EANM Procedural Guidelines for PET/CT quantitative myocardial perfusion 

imaging 

  

Vedtægter og love 
Bestyrelsen stillede ved generalforsamlingen i 2019 flere ændringsforslag til 
DSKFNMs love, hvor bestyrelsen har fundet områder, hvor vores love ikke er 

tidssvarende eller hvor praksis ikke stemmer overens med lovene. Yderligere er 
der i samfundet og særligt i lægefaglige kredse opstået et behov for en 
tydelighed og transparens i samarbejdet med industrien. Der var ved den 

ordinære generalforsamling flertal for alle forslag til ændringer. Dog var der ikke 
mere end halvdelen af selskabets medlemmer tilstede ved årets 
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generalforsamling, og ændringerne kunne dermed ikke endelig vedtages. 
Forslagene blev derfor genfremsat ved en ekstraordinær generalforsamling den 

5. november 2019. 
Forslagene var:  

1. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 1 (praktiske og administrative 
ændringer): §1, §3, §4, §7, §8, §12, §15 og §16.  

2. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 2 (personoplysninger): §4,stk 5. 
3. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 3 (æresmedlemmer): §5. 

4.  Ændring af selskabets vedtægter, forslag 4 (Firmamedlemsskaber): §6. 
  

De ovenstående ændringer af selskabets vedtægter blev enkeltvist fremlagt ved 

formanden, Peter Hovind, og bragt til afstemning. Alle fremmødte stemte for 
forlagene og alle vedtægtsændringer blev dermed endeligt vedtaget og 

vedtægterne er opdateret i overensstemmelse hermed.  
 

TAK 

Bestyrelsen vil gerne takke alle dem, der hver især har gjort en indsats og 

bidraget til selskabets arbejde i perioden 2019-2020. En periode, der for os alle i 

de seneste måneder har været meget anderledes end vi har prøvet før – i 

skyggen af COVID19 pandemien.  

 

Tak til selskabets medlemmer for opbakning til bestyrelsen og for at bidrage til 

selskabets og bestyrelsens arbejde og initiativer.  

En stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Det har været en 

fornøjelse at samarbejde med jer.  

En særlig stor tak til Ali Asmar, som har ydet en stor indsats som sekretær for 

bestyrelsen i DSKFNM gennem det sidste år.  

 

Endnu en gang er det med stor beklagelse at årsmødet 2020 i Ålborg måtte 

flyttes til 2021. Bestyrelsen har dog søgt at træffe beslutningen på det bedst 

mulige grundlag på tidspunktet for beslutningen - inden vi smed gode penge 

efter dårlige. Og selv nu, hvor epidemien med COVID19 i nogenlunde under 

kontrol i Danmark, er det dog fortsat usikkert, om vi kunne mødes i september, 

for der hersker forsigtighed og en mindre usikkerhed på, om vi lige nu står ved 

foden af en anden bølge.  

 

Sidst men ikke mindst vil den afgående formand gerne takke alle medlemmer og 

særligt bestyrelsen for et godt fagligt og socialt samarbejde. Det har været 

udbytterigt, udviklende og samtidigt hyggeligt. På trods af det, tilsiger selskabets 

gældende love, at en formand ikke må sidde på posten i mere end fire år.  

Så det er derfor på tide at takke af som formand for mit vedkommende. 

Personligt ville jeg helst have gjort det ved et årsmøde, men sådan er verden 

ikke lige nu, så mit farvel til formandsposten bliver lidt anderledes end de 
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foregående.   

 

Med venlig hilsen  

 

 

Peter Hovind 

Formand for DSKFNM 


