DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

Formandsberetning 2011 – 2012
til brug ved DSKFNM’s generalforsamling fredag d. 21. september 2012.

Mødevirksomhed
Videnskabelige møder
Der blev ikke afholdt Årsmøde i 2011 på grund af tidsmæssigt sammenfald med SSCPNM-Kongressen
d. 28. – 30. september sidste år.
Der blev endnu engang afholdt fællesmøde med DRS (Dansk Radiologisk Selskab) og DSKFNM d. 26.1.
– 28.1.2012 denne gang i København, hvor også Radiografrådets medlemmer deltog.
Det videnskabelige nuklearmedicinske hovedtema var i år pædiatriske undersøgelser. Deltagelsen var
pæn men knap så stor som sidste år og vi har i Bestyrelsen gjort os nogle overvejelser om hvordan vi
fremover skal tilrettelægge møder i Selskabets regi, da vi ikke har økonomi til at være (med)arrangør
af 3 årlige møder.
Selskabets Halvårsmøde blev traditionen tro afholdt fredag d. 6. maj 2012 på Hotel H.C. Andersen i
Odense. Hovedtemaerne var i år gastrointestinal diagnostik og specialets fremtid i Europa. Sidstnævnte emne på baggrund af ESR’s udspil omkring et pensum for hybriduddannelse i radiologi og
nuklearmedicin, se nedenfor under ”Fagligt”.

Bestyrelsesmøder
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været afholdt bestyrelsesmøder d. 29.11.2011,
25.1.2012 i København, 10.5.2012 i Odense og senest 20.6.2012 i København.
Der har siden sidste generalforsamling været udsendt nyhedsbrev i april 2012.

Selskabets vedtægter
På generalforsamlingen 2012 vil bestyrelsen fremlægge forslag til mindre ændringer og modernisering af vedtægterne for DSKFNM.

Selskabets Hjemmeside
Efter mange problemer i det forgangne år med internetudbyderen har Webmaster Peter Oturai nu
flyttet hjemmesiden til en anden server, der siden overflytningen har kørt meget stabilt. Samtidigt er
adressen til hjemmesiden nu: www.kfnm.dk (virker også uden ”www”)!

Høringer og officielle udvalg
Af de mange invitationer til at deltage i høringer om lægefaglige og – videnskabelige emner har Bestyrelsen i den forgange periode valgt, at indhente kommentarer og udvælge repræsentanter fra
Selskabets medlemmer vedrørende de (få) emner, der er relevante for Selskabet:
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DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN






Høring af forslag til revideret strålebeskyttelsesdirektiv (Theis Bacher)
Høring af grupperingslogik og DRG-takster 2013 (DRG-udvalget)
DRG-takster 2013 i høring (DRG-udvalget)
Radiopharmaceutical Legislation questionnaire (Lise Falborg)
Udpegning til Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper vedr. hjertepakkeforløb (Philip Hasbak)

Internationale videnskabelige selskaber
Som det fremgik af Nyhedsbrevet fra april og det ene hovedemne på Halvårsmødet i år, er et af de
store debatområder i dagens Europa nuklearmedicinens fremtid i forhold til radiologien.
ESR (European Society of Radiology har udfærdiget en Syllabus (et ”Pensum”) for indholdet af uddannelserne for nuklearmedicin og radiologi i Europa. Ifølge ESR’s opfattelse er dette lavet i enighed
mellem de nationale selskaber. Der er dog ikke enighed imellem de nationale nuklearmedicinske
selskaber i Europa og ESR om dette pensum, og at det skulle kunne danne ramme om fremtidige
uddannelser i Europa i sin nuværende form.
Bestyrelsen har på denne baggrund og på opfordring af prof. Liselotte Højgaard, RH nedsat et udvalg
bestående af Peter Hovind, Glostrup; Liselotte Højgaard, RH; Per Borghammer, AUH; Jesper Mortensen, Herning; Allan Johansen, OUH; Jørgen Frøkjær, AUH og Malene Fischer, RH.
Udvalget skal vurdere hvordan vi skal forholde os til de udfordringer specialet står overfor og i givet
fald kunne rådgive DSKFNM og Sundhedsstyrelsen i forhold til fremtidig uddannelse.

Uddannelse og kursusvirksomhed
Kursusudvalget
Hovedkursusleder er ledende overlæge, Peter Hovind, Glostrup Sygehus. Der henvises til den årlige
rapport fra Hovedkursusleder og Efteruddannelsesudvalget.
Der er udover obligatoriske A-kurser i Speciallægeuddannelsen afholdt følgende kurser for medarbejdere i Specialet:
Lungekursus

Maj + Juni 2012, Viborg

Teoretisk kursus for introduktionslæger i klinisk fysiologi
og nuklearmedicin

Maj 2012, BBH og
Okt 2011, Odense

Nuklearmedicinsk Apparatur- og Isotopkursus.

Maj 2012 Gentofte

Kompetenceudviklingsforløb: CT, strålebiologi, strålebeskyttelse for ansatte på nuklearmedicinsk afdeling og PET

Mar-Apr 2012, Odense

Kursus i radiofarmaci.

Jan 2012, Vejle

Isotopkursus

Nov 2011, Århus
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Lærebog i klinisk nuklearmedicin
Lærebogen i klinisk nuklearmedicin udkom i september 2011 og blev præsenteret ved en mindre
reception i forbindelse med SSCPNM-kongressen. Der er indtil nu solgt ca 600 eksemplarer og bogen
kan stadig rekvireres ved henvendelse til DSKFNM’s sekretær Susanne Rasmussen.
Salget af bogen indbringer et overskud til Selskabet, men regnskabet for det første år kan først gøres
op når afregning med Gad’s forlag foreligger ved årets udgang.

Kommende møder
Fællesmøde med DRS d. 23.- 25. januar 2013 på Helnan Marselis Hotel i Århus.
Det næste Halvårs-møde vil som et forsøg blive afholdt fredag d. 25.1.2013 i tilknytning til fællesmødet, således at de medlemmer der måtte ønske at deltage i begge møder har mulighed herfor.

Generalforsamling 2012
Jeg skal som sædvanligt slutte af med en tak til alle medlemmer af Bestyrelsen og af de forskellige
udvalg og tillidshverv for det store arbejde de yder for at få løst opgaverne og sidst men ikke mindst
en stor tak til Selskabets sekretær Susanne Rasmussen som får det hele til at hænge sammen!

Århus. d. 2-8-2012
Med venlig hilsen

Jørn Theil, Overlæge, dr.med., klinisk lektor
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