DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

Formandsberetning 2010 – 2011
til brug ved DSKFNM’s generalforsamling onsdag d. 26. september 2011.

Mødevirksomhed
Videnskabelige møder
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt de traditionelle halv- og helårsmøder.
Årsmødet 2010 blev afholdt den 17. – 18. september 2010 på Vingsted Centret ved Vejle. I lighed
med tidligere omfattede mødet møder for interessegrupper, generalforsamling og posterudstilling
med posterfremvisning. Posterkonkurrencen blev vundet af Morten Damgaard med posteren: ”The
influence of sacral nerve stimulation on gastrointestinal motor function in patients with fecal incontinence”.
Mødet bød endvidere på firmapræsentationer og festmiddag med blandt andet uddeling af selskabets ærespris til Overlæge Jens Otto Lund og Afdelingslæge June Eilertsen fik tildelt årets rejselegat.
Emnet for lørdagens videnskabelige møde var ”Perifert kredsløb”, som blev ”multidisciplinært belyst”, med mange interessante diskussioner og demonstration af nye elegante måder at måle blodtryk på.
Der blev afholdt fællesmøde mellem DSR (Dansk Radiologisk Selskab) og DSKFNM d. 26.1. –
28.1.2011 med stor succes og flot deltagelse fra vores Selskab. Hovedtema var kræftbehandlingen i
Danmark, herunder PET/CT´s rolle i forbindelse hermed.
Selskabets halvårsmøde blev afholdt fredag d. 6. maj 2011 på Hotel H.C. Andersen i Odense. Det videnskabelige tema var ”Noget om knogler” arrangeret af Bo Zerahn og klinik og undersøgelser af
bevægeapparat og knoglesystem blev meget grundigt behandlet.
Hovedforedragsholder var Professor, Dr. Med. Sc. Ignac Fogelman, Department of Nuclear Medicine,
Guy's Hospital, London, U.K., der talte om: “Bone metastases: State of the art diagnosis & therapy
with particular reference to the role of PET”.
Alle møder var velbesøgte.

Bestyrelsesmøder
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været afholdt bestyrelsesmøder d. 18.9. i Vingsted,
5.1. i København, 23.03. i Århus, 6.5. i Odense og 17.8. i Korsør.
Der har siden sidste generalforsamling været udsendt nyhedsbrev senest i april 2011.

Fagligt
99m

Tc-forsyningssituationen

Der synes indtil videre at være faldet ro over situationen omkring forsyning af Mo/Tc-generatorer.
Der er ikke udsendt bulletiner fra AIPES siden 2010 omkring problemer med levering af generatorer.
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LVS
Dansk Medicinsk Selskab, som er en paraplyorganisation for de videnskabelige selskaber i Danmark,
herunder DSKFNM, vedtog på generalforsamlingen i november 2010, at ændre navn til LVS – Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Høringer og officielle udvalg
Selskabet modtager årligt invitationer til at deltage i høringer om lægefaglige og –videnskabelige
emner. Ud af de høringer der har været indtil nu, har vi valgt kun, at indhente kommentarer og udvælge repræsentanter fra Selskabets medlemmer vedrørende følgende emner der er relevante for
Selskabet: DRG Takster for 2011 og 2012/2013 (DRG-takst udvalget); Akut medicin (Ledn. overlæge
Claus Leth Pedersen, Hvidovre Hospital); Vejledning om planlægning af Sundhedsberedskab (Ledn.
overlæge Lars Thorbjørn Jensen, Glostrup Hospital); Pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (overlæge Annika Loft Jakobsen; Rigshospitalet); Pakkeforløb ved analcancer (overlæge Helle Hendel, Herlev Hospital)
Overlæge Philip Hasbak (Rigshospitalet) blev tidligere på året valgt som ny repræsentant for DSKFNM
i ”Imaging Nucleus” under Dansk Cardiologisk Selskab.

Selskabets Hjemmeside
Hjemmesiden har i 2011 fået et nyt ”look”. Selskabet er fortsat taknemmelig for den store indsats
selskabets webmaster, overlæge Peter Oturai, Rigshospitalet yder i forbindelse med vedligeholdelsen
af hjemmesiden. I de heldigvis få perioder hvor Hjemmesiden er ”nede” finder man ud af hvor meget
den betyder for udveksling af information omkring Selskabets aktiviteter.

Internationale videnskabelige selskaber
EANM: Overlæge Susanne Rasmussen, Gentofte Hospital repræsenterer selskabet i EANM. Susanne
skulle efter reglerne have været på valg ved Generalforsamlingen 2010, men ved en fejl blev dette
ikke foretaget. Da et regulært valg ville have krævet indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling vedtog Bestyrelsen efterfølgende at udskyde dette valg til den kommende ordinære generalforsamling.
Efter samme ræsonnement har vi valgt at lade overlæge Peter Oturai, Rigshospitalet fortsætte som
suppleant indtil Generalforsamlingen i 2011.
WFNMB: Overlæge Susanne Rasmussen, Gentofte hospital er selskabets repræsentant.
UEMS: Overlæge Peter Oturai, Rigshospitalet er selskabets repræsentant i UEMS.

Uddannelse og kursusvirksomhed
Kursusudvalget
Hovedkursusleder er ledende overlæge, dr.med. Lars Thorbjørn Jensen, Glostrup Sygehus. I 2011 har
Sundhedsstyrelsen udsendt en ny vejledning til udformning af Målbeskrivelser. Der henvises i øvrigt
til den årlige rapport fra Hovedkursuslederen.
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Kursus for introduktionslæger
Det 2-dages kursus for læger i introduktionsstillinger er blevet meget populært og fortsætter under
ledelse af afdelingslæge, ph.d.-stud. Otto Henriksen, Glostrup Hospital.

Lærebog i klinisk nuklearmedicin
Lærebogen i klinisk nuklearmedicin er nu i trykken efter en stor indsats fra de mange frivillige forfattere og redaktionsgruppens indsats under ledelse af overlæge, dr.med. Birger Hesse.
Vi har fået sponsorstøtte til udgivelse af bogen på plads således at udgifterne til fremstilling af bogen
er dækket gennem donationer fra Meyerfonden og 8 firmaer.
Bogen udkommer så den kan købes på SCCPNM kongresssen og den kan forudbestilles pr. mail til
DSKFNM’s sekretær Susanne Rasmussen til afhentning under kongressen.
Selskabet råder over halvdelen af oplaget på i alt 1000 eksemplarer og indtægten herfra går ubeskåret til DSKFNM. Prisen for bogen er sat til kr. 300 inkl. moms. Vi ser frem til et stort forsalg af bogen,
som på nuværende tidspunkt allerede er forudbestilt i mere end 150 eksemplarer.
Restoplaget vil blive distribueret til løssalg via boghandlere på baggrund af en aftale vi har forhandlet
på plads med Gads Forlag, hvor vi skal dele fortjenesten med Gad.

Kommende møder
Vi har i 2011 valgt ikke at afholde Årsmøde på grund af det nære sammenfald med SCCPNMkongressen i København d. 26.9. – 27.9.2011.
Vi nøjes derfor i år med at afholde Selskabets generalforsamling om eftermiddagen d. 26.9. når det
videnskabelige program er slut.
Efter Generalforsamlingen vil vi holde en reception for forfattere og redaktører for at fejre udgivelsen af den ny lærebog ”Klinisk Nuklearmedicin”.
Næste Årsmøde vil som vanligt blive afholdt 21-22. september 2012 på Vingstedcentret ved Vejle
Der planlægges et nyt fællesmøde med DSR 25-27. januar 2012 i på hotel Radisson Blu i København
hvor alle medlemmer fra begge selskaber vil blive inviterede.

Generalforsamling 2011
Selvom der ikke afholdes egentligt Årsmøde i år glæder Bestyrelsen sig til at se så mange af selskabets medlemmer som muligt til generalforsamlingen og som deltagere i SSCPNM-kongressen.
Bo Zerahn har valgt at gå af og ønsker ikke genvalg. Jeg skal på Bestyrelsens vegne takke Bo mange
gange for hans indsats ikke mindst i forbindelse med planlægning af det videnskabelige program ved
Fællesmødet mellem DRS og DSKFNM i år.
Lars Jødal afgår også og kan ikke genvælges. Jeg skal også rette en stor tak til Lars for hans omhyggelige og meget dedikerede arbejde med de problemstillinger, vi har arbejdet med i årenes løb.
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Otto Henriksen afgår også og kan ikke genvælges. Otto har gjort et stort arbejde i Bestyrelsen og har
blandt meget andet også ydet en stor indsats i Selskabets DRG-udvalg og Kursus-udvalg og har været
primus motor i skabelsen af Kursus for Intro-læger. En stor tak til Otto for indsatsen!
Endelig en stor tak til Selskabets sekretær Susanne Rasmussen som i sin nøglerolle igen har fået det
hele til at hænge sammen!

Århus. d. 26-8-2011
Med venlig hilsen

Jørn Theil,Ledn. overlæge, dr.med., klinisk lektor
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