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Møder
YNKs bestyrelse holdt møde i forbindelse med halvårsmødet 11. maj. Det øvrige arbejde er
foregået via e-mail.

Dimensioneringsplan, uddannelse og slutstillinger
YNK har deltaget i arbejdet med at udarbejde høringssvar i forbindelse med Sundhedsstyrelsens
dimensionering af speciallægeuddannelsen 2013-17. Det blev i denne anbefalet at reducere antallet
af hoveduddannelsesforløb med op til fire forløb.
Sundhedsstyrelsen har besluttet at reducere antallet af hoveduddannelsesforløb fra 9 til 8, helt
konkret bliver antallet i region syd reduceret til 1. Den fulde plan kan ses på nedenstående link:
http://www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Prognose%20og%20dimensionering
/dimensioneringsplan%202013-2017/Dimensioneringsplan_2013-2017_201211.ashx
Både YNK og DSKFNM vil dog fortsat have fokus på om der bliver uddannet for få/mange i vores
speciale. Ligesom det er vigtigt løbende at vurdere om alle opslåede forløb kan honorere nutidige
forventninger til et hoveduddannelsesforløb i vores speciale. Bestyrelsen har fortsat ikke kendskab
til nyuddannede speciallæger der ikke har fundet arbejdet indenfor specialet (vikariat/fast) såfremt
de måtte ønske det. Men to speciallæger i region øst har, efter eget valg, søgt og fået ansættelse
udenfor specialet

Diskussion af specialets fremtid ved halvårsmødet
Anden halvdel af halvårsmødet omhandlede i 2012 specialets fremtidige udfordringer, dette emne
primært taget op på YNKs foranledning. Bl.a. fremlagde Dorthe Skovgaard resultatet af en
rundspørge blandt YNK’er for at afdække vores ønsker og forventninger til vores speciale og
fremtidige arbejde. Konklusionen på mødet var at Klinisk fysiologi og nuklearmedicin har en vigtig
rolle som selvstændigt speciale, også i fremtiden. MEN vi skal være offensive og formentlig skal
vores uddannelse opdateres med bl.a. lidt mere radiologi og molekylærbiologi. DSKFNM har
efterfølgende nedsat et udvalg der skal arbejde videre med dette. YNK er repræsenteret ved
undertegnede samt Per Borghammer.

Årets Scintallator
Pris for god undervisningsindsats, blev ikke uddelt sidste år, men forventes uddelt i år. Bestyrelsen
har modtaget forslag om egnede kandidater, hvem der får den afsløres ved festmiddagen fredag ved
årsmødet.

Teoretisk kursus for intro-læger
Kører fortsat og er meget populært

DSKFNM
Arbejdet i bestyrelsen har primært været koncentreret om planlægning af Årsmøde, Fællesmøde
med radiologer og Halvårsmøde. Af samme årsag vil fællesmødet og halvårsmødet bliver slået
sammen i 2013.
Anvendelsen af lavdosis-CT har været diskuteret og undersøgt af Otto Henriksen – vil blive
fremlagt og diskuteret på Årsmødet.
Forslag til revision af vedtægterne er ligeledes blevet diskuteret, der er tale om mindre ændringer af
primært praktisk karakter. Vil blive fremlagt på DSKFNMs generalforsamling.

Diverse udvalg
Regionale ansættelsesudvalg
Region Syd (Søren Hess)
Der har været en ansættelsesrunde med en velkvalificeret ansøger til en stilling - hun fik jobbet
Region Nord (June Ejlersen)
…
Region Øst
Susanne Hansson er blevet overlæge og kan derfor ikke længere være YNKs repræsentant i
ansættelsesudvalget i region øst. Hendes suppleant (Malene Fischer) overtager posten, ny suppleant
bliver Kirsten Korsholm.
Til første ordinære ansættelsesrunde blev 3 stillinger opslået, der var 5 ansøgere. Ved anden runde
blev der opslået 1 stilling, der var 3 ansøgere, ved tredje runde 1 stilling og 1 ansøger (besat uden
samtale). Til den sidste stilling (Herlev/Hillerød) indkom ingen ansøgninger og det er besluttet ikke
at opslå førstkommende ledige blok (Glostrup/Næstved).

Kursusudvalget (Mie Holm Vilstrup, Rasmus Ripa)
Udvalget holdt det årlige møde d. 8. september. På mødet blev de afholdt kursers evalueringer
fremlagt. Omorganisering af de specialespecifikke kurser blev diskuteret og der arbejdes
fremadrettet videre med dette. Pr. 1. marts 2012 har Peter Hovind overtaget hvervet som
hovedkursusleder.

EANM
Vi har de sidste par år haft en repræsentant med til EANM – Young EANM Delegates Committe. I
2011 og 2012 undertegnede. Det har været givende at få indblik i de betydelige strukturelle
forskelle i specialernes organisering/uddannelse rundt i Europa. Det er ligeledes et godt forum for
diskussion af specialets udfordringer samt, for den rette kandidat, en oplagt mulighed for
networking og aktiv deltagelse i EANM. Der skal vælges ny "Young EANM Delegate" for 2013 og
bestyrelsen indstiller Marie Forsbøl.

