
 
PROGRAM 
 
DSKFNM´s årsmøde 21. til 22. september 2012 i Vingsted Centret ved 
Vejle. 
Adresse: Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 
30 års jubilæum - Hele årsmødet vil stå i fortidens og fremtidens tegn.   
 
Fredag 21-09-2012 
11:00-12:00  Formøder 
12:00-13:00  Frokost 
13:00-14:00  Generalforsamling 

Dirigent: Lars Friberg 
 
14:00-15:30 Foredragskonkurrence. 

Der vil blive uddelt priser fra både publikum og 
bedømmelseskomite. 
Indlæg sendes til 
henrik.boel.joergensen@slb.regionsyddanmark.dk eller 
Malene.Fischer@regionh.dk  
Deadline: 14-09-2012 
 

15:30-16:30 Kaffe-pause og check-inn 
 
16:30-17:45 Nuklear arkæologi - 30 år er ingen alder! 

Emnet er historier fra et langt arbejdsliv med klinisk 
fysiologi og nuklearmedicin.  
Historisk overblik (Jens Otto Lund)  
Og derefter vil kolleger, fra de enkelte faggrupper og 
med mange års erindringer fra et langt arbejdsliv i 
specialet, hver især holde oplæg om udviklingen, der er 
foregået.  
Oplægsholderne for de enkelte faggrupper bliver: 
Læger: Birger Hesse 
Bioanalytikere: Mette Højlund-Carlsen  
Fysikere: Henning Jensen  
 

18:00-19:00 Firmapræsentationer 
   

19:40  Fest 
Festen fredag aften bliver en 80´er fest, fra dengang, 
hvor både vi og DSKFNM endnu var unge 
Dresscode: Som du ville have klædt dig til den første 
årsmødefest  



 
 
 
Lørdag 22-09-2012 
09:00-11:00 Fra kælderens dyb og op i lyset. (2 timer) 

Emnet dækker de nye udfordringer vi møder ved at vores 
speciales undersøgelser i stigende grad indgår i den 
kliniske udredning, specielt i forbindelse med pakkeforløb 
og udredningsgarantier. 

 
Oplægsholder bliver Ole Andersen ovl Sundhedsstyrelsen  
Karin Hjorthaug, Aarhus Sygehus og Annika Loft,  
Rigshospitalet 
 
De sidste 30 min vil blive afsat til debat og præsentation 
af den arbejdsgruppe, som det blev vedtaget på ½ 
årsmødet at nedsætte.  Arbejdsgruppen skal analysere, 
hvilke udfordringer vi møder og hvordan vi selv 
medvirker til at påvirke specialet i den retning vi ønsker. 

 
11:00-11:30 Kaffepause 
 
11:30-13:30 De næste 10 år 
 
11:30 -12:30 Rubidum-PET (Philip Hasbak, Rigshospitalet, Kirsten 

Bouchelouche, Aarhus Sygehus, og Morten Bøttcher, 
Kardiologisk afd, Skejby Sygehus) 

 
12:30 – 13:30 Brugen af Hybrid teknikker (Otto Henriksen) 

PET-MR (Liselotte Højgaard) 
 
 


