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Formandsberetning 2012 – 2013 

til brug ved DSKFNM’s generalforsamling fredag d. 13. september 2013. 

 

Mødevirksomhed 

Videnskabelige møder 

I 2012 afholdt vi som vanligt Årsmøde i Vingsted d. 21.9. – 22.9. Hovedtemaet var ”Nuklear arkæolo-
gi” i anledning af Selskabets 30 års jubilæum. Mødet bød på både tilbageblik og historier fra ”gamle 
dage” om fredagen og fremadskuen med oversigt over den igangværende udvikling og de fremtidige 
udfordringer, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe til at analysere de udfordringer vi står over-
for som speciale i fremtiden. Dette har bl.a. resulteret i flere forslag fra Professorgruppen til hvordan 
vi kan profilere specialet fremover. Se efterfølgende afsnit herom. 

Der blev endnu engang afholdt fællesmøde med DRS (Dansk Radiologisk Selskab) og DSKFNM d. 23.1. 
– 25.1.2013 i Aarhus.  

De videnskabelige nuklearmedicinske hovedtemaer var i år undersøgelser ved udredning af iskæmisk 
hjertesygdom, PET/MR, terapimonitorering og bestemmelse af nyrefunktion. Deltagelsen var pæn og 
der var en tilfredsstillende tværfaglig interesse ved de forskellige seancer. 

Selskabets Halvårsmødet blev som noget nyt afholdt fredag d. 25. januar  2013 i tilknytning til Fæl-
lesmødet med DSR på Helnan Hotel Marselis i Aarhus. Hovedtemaet var i år DEXA-scanning og ud-
redning og behandling af osteoporose. Desværre var der ved dette møde ret få tilmeldinger – 43 
mod normalt godt 100. Om dette skyldes tilknytningen til Fællesmødet, årstiden eller at det lå i Aar-
hus vides ikke. Vi vil forsøge med endnu et ½-årsmøde i tilknytning til Fællesmødet med DSR i januar 
2014, der denne gang finder sted i Odense. 

 

Kommende møder 

Fællesmøde med DRS d. 29. – 31. januar 2014 på Radisson Blu Hotel HC Andersen i Odense.  

Halvårs-mødet 2014 vil blive afholdt fredag d. 31.1.2014 igen i tilknytning til fællesmødet, således at 
de medlemmer der måtte ønske at deltage i begge møder har mulighed herfor. 

Årsmødet 2014 vil blive afholdt 11-12 september i Kolding. 

 

Foreningsarbejdet 

Bestyrelsen 

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen fået to nye medlemmer: radiokemiker Jakob Madsen, 
RH og bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen, Herlev Hospital, som afløser de afgåede medlemmer af 
bestyrelsen Lise Falborg og Ida Robsøe. 

Ved den kommende generalforsamling skal vælges ny specialerepræsentant, da Jann Mortensen ikke 
kan genvælges. Bestyrelsen foreslår her ledn. overlæge Morten Damgaard, Køge som nyt medlem af 
bestyrelsen.  
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De øvrige medlemmer der er på valg (Malene Fischer, Henrik Boel Jørgensen og Theis Bacher) mod-
tager alle genvalg. 

Der har i perioden siden sidste generalforsamling været afholdt bestyrelsesmøder d. 16.11.2011, 
23.1.2013 17.4.2013,  19.6.2013. Inden Generalforsamlingen 13.9.2013 vil der herudover blive af-
holdt møder d. 23.8.2013 og 12.9.2013.  

 

Selskabets vedtægter 

På en ekstraordinær generalforsamling d. 25.1.2013 blev Bestyrelsens forslag til ændring og moder-
nisering af vedtægterne for DSKFNM vedtaget. En af de væsentligste ændringer er at kommunikati-
on, herunder officielle meddelelser og indkaldelser til Generalforsamling fremover kan ske elektro-
nisk via email.  

Det er (som nu) medlemmernes eget ansvar selv at sikre at personoplysninger, herunder ikke mindst 
email-adressen er opdateret. Se efterfølgende afsnit om Hjemmesiden. 

Vi forventer at den kommende generalforsamling vil være den sidste hvor vi er nødt til at gøre brug 
af ”papirindkaldelse”. 

 

Selskabets Hjemmeside 

Efter vedtagelsen af vedtægtsændringerne er vi gået i gang med at modernisere hjemmesiden. Peter 
Oturai har lovet at vedligeholde den eksisterende hjemmeside indtil den ”nye” fungerer.  Jørn Theil 
står for udviklingen af den nye hjemmeside. 

Der vil på den nye hjemmeside fremover være sider som er offentlige og åben for alle og ”lukkede” 
sider som kun er tilgængelige for medlemmer og som kræver log-in.  

I første omgang vil den lukkede sektion blive oprettet og her vil det være muligt selv at ændre egne 
personoplysninger uden, at skulle rette henvendelse til webmaster som nu.  

Den lukkede sektion vil i starten være tilgængelig via et link på den eksisterende hjemmeside, men 
efterfølgende vil informationer på den ”gamle” hjemmeside blive overflyttet til den ”nye” hjemme-
side som vil få nyt layout og med tiden mere dynamisk funktionalitet. Når dette sker, vil alle med-
lemmer blive adviseret via email. 

 

Tillidshverv 

Bestyrelsen har indstillet overlæge Susanne Haase (Region Sjælland), Anne Lerberg Nielsen (Region 
Syddanmark), overlæge June Eilersen (Region Midtjylland) som nye inspektorer ved speciallægeud-
dannelsen.   

DGCG, Dansk Gynækologisk Cancer gruppe har efter henvendelse til DSKFNM fået overlæge Annika 
Loft, Rigshospitalet som medlem af bestyrelsen. 

I DRG-gruppen er ledn. bioanalytiker Bente Frilev, Ålborg Sygehus trådt ud, og ledn. bioanalytiker 
Michael Werenberg Mikkelsen, Århus Universitetshospital er indtrådt i stedet. 
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Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber – LVS 

Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber er en paraplyorganisation for 121 lægeviden-
skabelige selskaber i Danmark som bl.a. har til formål at samle og koordinere lægefaglig viden; at 
sikre samarbejdet mellem medlemsorganisationerne på tværs og i forhold til offentlige myndigheder 
og at være garant for en høj lægefaglig kvalitet i alle forhold og fremme kontinuerlig forskning og 
uddannelse. 

Repræsentanter for DSKFNM (Jørn Theil og Susanne Rasmussen har i den forløbne periode deltaget i 
3 møder arrangeret af LVS). 

DSKFNM har med medlemmers hjælp deltaget i flere høringer i LVS’s regi. 

Der henvises i øvrigt til særskilt rapport om LVS’ virke. 

 

Internationale videnskabelige selskaber 

EANM har udpeget Arthuro Chiti fra Italien som kommende præsident for EANM.  
 
Der er fortsat drøftelser medlemslandende imellem omkring Curriculum II og III vedrørende hybrid-
undersøgelser, hvor medlemmer fra flere lande arbejder med revisionsforslag, der bla. skal inddrage 
hjerte -og neuroundersøgeser. Der henvises i øvrigt til rapport fra Selskabets EANM-delegat. 
 

Høringer 

DSKFNM modtager årligt mange invitationer til at deltage i høringer om lægefaglige og – videnskabe-
lige emner, der er relevante for specialet.  

Høringer bliver sendt til medlemmer af DSKFNM med særlig viden om området og evt. udvalg som 
DRG-udvalget. Ved mere generel og principiel interesse (f.eks. referenceprogrammer) rundsendes 
høringsmateriale også til alle KFNM-Afdelinger og til specialets professorer.  

I 2012 - 2013 har vi indhentet således indhentet kommentarer fra specialets medlemmer vedrørende 
nedenstående emner: 

Emne Høringsdato 

SST –  Høring vedr ændring af Bek. 954 om brug af åbne radioaktive kilder 30-11-2012 

Dansk Kiropraktor Forening  – Høringsmateriale vedr.  kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersø-
gelser af bevægeapparatet. 

14-12-2012 

SST – Høring af ”Reviderede retningslinjer for undersøgelse af nyresyge patienter med gadoliniumholdige 
kontraststoffer ved MR-skanning 

7-3-2013 

SST – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler 17-5-2013 

SST – Høring DRG 2014 31-5-2013 

LVS – Høring om Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af diabetiske fodsår 14-6-2013 

SST – Høring vedrørende national klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens 12-8-2013 

LVS – Høring om forskningspolitik 15-8-2013 

LVS – Høring om Bek. Om lægers anmeldelse til cancerregistret 30-8-2013 
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Uddannelse og kursusvirksomhed 

Der er i 2012 – 2013 afholdt flg. A-kurser som led i speciallægeuddannelsen: 

”Knoglesystemets patofysiologi”, ”Hjertets patofysiologi”, ”Endokrinologisk patofysiologi”, ”Isotop-
teknik 1 - Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” og ”Isotopteknik 1 - Biomedicinsk isotoptek-
nik”.  

Sundhedsstyrelsen har desværre skåret i budgetterne for årets A-kurser generelt. Det ser ud som om 
vi med små ændringer kan afvikle A-kurserne i 2013 som planlagt, men det er endnu uvist hvilke kon-
sekvenser det vil få for kurserne fremover. Der henvises i øvrigt til den årlige rapport fra Hovedkur-
susleder. 

Der er afholdt følgende kurser for andre medarbejdere i Specialet:  

To gange ”Teoretisk kursus for introduktionslæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin” og ”Det årlige 
Isotopkursus for bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer”.  

Der henvises i øvrigt til den årlige rapport fra Efteruddannelsesudvalget. 

 

Den fortsatte udvikling i specialet 

Fremtidsudvalget (Peter Hovind, Glostrup; Liselotte Højgaard, RH; Per Borghammer, AUH; Jesper 
Mortensen, Herning; Allan Johansen, OUH; Jørgen Frøkjær, AUH og Malene Fischer, RH), som blev 
nedsat efter sidste års Generalforsamling har identificeret følgende områder hvor der skal arbejdes 
med den fortsatte udvikling: 

1. Udgangspunktet er at KFNM fortsætter som selvstændigt speciale; 2. Fagets faglige profilering - 
denne opgave blev uddelegeret til Professor-kollegiet; 3. Rekruttering til KFNM; 4. Er speciallægeud-
dannelsen up to date? Skal der indarbejdes radiologiske kompetencer?  

I forlængelse af ovenstående har Specialets professorer i et notat af 19-11-2012 stillet nogle forslag 
til Selskabets bestyrelse om, hvordan vi kan styrke den faglige udvikling og profilering af vores specia-
le fremover og som vi fortsat arbejder med på bestyrelsesmøderne.  

Det drejer sig bl.a. om at nogle af vores speciallægeuddannelsesstillinger kan kombineres med PhD-
forløb, genindførelse af DaCapo-kurser i tilknytning til A-kurser for at fremme den løbende videreud-
dannelse, et årligt fagligt kollokvium forestået af professorerne, at professorerne høres i forbindelse 
med referenceprogrammer og nationale kliniske retningslinjer (er allerede indført fra foråret 2013) 
og at vi fortsat sætter forskning og udvikling i højsædet og gerne mere formaliseret i forbindelse med 
f.eks. vores Årsmøder. 

 

Generalforsamling 2013 

Jeg skal som sædvanligt slutte af med en tak til alle nuværende og afgående medlemmer af Bestyrel-
sen, medlemmer af de forskellige udvalg og tillidshverv for det store arbejde de yder for at få løst 
opgaverne, samt til alle der generelt engagerer sig i vores Selskab. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til Selskabets sekretær Susanne Rasmussen der som vanligt med 
stor indsats og sikker hånd får det hele til at hænge sammen! 
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Viborg. d. 9-8-2013 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørn Theil, Overlæge, dr.med. 
Formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 


