DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Formandsberetning 2013 - 2014
Bestyrelsen
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været afholdt bestyrelsesmøder d. 13.11.2013 i Herlev,
29.1.2014 i Odense, 27.3.2014 i Gentofte, 4.6.2014 i Køge og et telefonmøde d. 7.8.2014.
Malene Fischer (RH) har fået ny stilling som overlæge og kan derfor ikke fortsætte med at repræsentere
YNK i Bestyrelsen. Marie Fosbøl (Rigshospitalet) er indtrådt i stedet for Malene, indtil ny repræsentant formelt kan vælges på den kommende generalforsamling i YNK.
Malene fortsætter dog arbejdet med planlægning af Årsmødet til september samt af fællesmødet med
Dansk Radiologisk Selskab, Radiografforeningen og DSKFNM i København januar 2015 i samarbejde med
Bestyrelsen.

Selskabets Hjemmeside
Jørn Theil har påtaget sig hvervet med at udvikle DSKFNM’s hjemmeside og fortsætter som Webmaster
efter Peter Oturai.
Arbejdet med at modernisere hjemmesiden har været i gang det sidste års tid, men arbejdet har taget lidt
længere tid end ventet, fordi Microsoft i det forløbne år har ændret softwarepakkerne til medlemsstyring
og brugersikkerhed ikke mindre end tre gange. Det forventes, at første trin af den nye hjemmeside med
medlemsdatabase og administration samt sider med møder og kurser vil blive præsenteret ved DSKFNM
Årsmøde 2014. De øvrige informationer, der er på den nuværende hjemmeside, vil trinvist bliver overført i
løbet af resten af 2014, således at den nye hjemmeside helt kan erstatte den nuværende hjemmeside som
Peter Oturai indtil nu tålmodigt har vedligeholdt for DSKFNM. Tak for det, Peter!
For at få adgang til den ny hjemmeside er det vigtigt at alle medlemmer har en gyldig e-mail. Der vil derfor i
forbindelse med medlemsudsendelsen i forbindelse med DSKFNM Årsmøde 2014 blive medsendt en modificeret medlemsliste, hvoraf det vil fremgå hvem der mangler at angive gyldig e-mail-adresse til Sekretæren/Webmaster. Inden den nye hjemmeside åbnes for brug, vil alle med en gyldig e-mail-adresse få information om hvordan man logger på første gang.
Den fremtidige brug, drift og udformning af Selskabets hjemmeside vil ske efter aftaler mellem Webmaster
og Bestyrelsen.

Lærebog
Vi har i foråret 2014 udgivet 2. oplag af vores lærebog ”Klinisk Nuklearmedicin”. Der er i denne omgang
trykt 600 nye eksemplarer, som vi håber bliver en ligeså stor succes som første oplag. Prisen er 400 kr. og
bogen er til salg hos boghandlerne via Gad’s Forlag og ikke via DSKFNM.

Inspektorer
Bestyrelsen har efter opfordring fra Sundhedsstyrelsen indstillet overlæge Pia Afzelius (Hillerød) som ny
inspektor ved speciallægeuddannelsen, da vi ikke havde nok i fire inspektorer til sufficient at kunne dække
hele landet.
Læge Rikke Broholm (Herlev) er samtidigt blevet juniorinspektor, der skal hjælpe med til at vurdere uddannelsesaktiviteten set med en yngre læges øjne.
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Revision af Specialeplan:
Selskabet har indstillet Lars Jelstrup Pedersen (Ålborg), Lars Thorbjørn Jensen (Herlev) og Peter Oturai (RH)
til at deltage i SST’s arbejdsgruppe om revision af Specialeplanen 2014. Første og formentligt eneste møde
med SST vil blive afholdt i starten af september. Derudover deltager en overlæge fra hver region.
Det overordnede tema fra SST er forenkling og monitoreringsmuligheder.

Udvalg og tillidsposter:
Lars Jelstrup repræsenterer DSKFNM som faggruppemedlem inden for området kastrationsresistent prostatacancer i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).
Lars Jelstrup repræsenterer DSKFNM i DCCG (Dansk Colorectal Cancer Gruppe).
Helle Westergren Hendel (Herlev) repræsenterer DSKFNM i Dansk Renal Cancer Gruppe (Darenca).

Høringer og andre sager
I 2013 - 2014 har vi indtil nu behandlet følgende udefra kommende emner relevant for DSKFNM:
Emner

Høringsdato

Høring om ændring af Bek. nr. 1248 af 24-10-2007 om speciallæger og Bek. nr. 1257
om uddannelse af speciallæger. Ændringen betyder at ”4-års-reglen” bliver til en ”5års-regel”.
Vi har sammen med 9 andre ”små” specialer ansøgt om dispensation for reglen af
frygt for, at nogen fravælger vores speciale på grund af den stadig korte frist til at
vælge speciale.

4-4-2014

LVS har forespurgt om de videnskabelige selskaber har mulighed for at følge op på
effekten af de nye Nationale kliniske Retningslinier.
For DSKFNM’s vedkommende brug af distal BT-måling i forbindelse med udredning af
diabetiske fodsår og med brug af FDG-PET, CBF-SPECT/CT og evt. DAT-SPECT i forbindelse med udredning af demens.
Vi har fra DSKFNM’s side intet overblik over brugen eller ændringer i brugen af disse
undersøgelser på landsplan.

5-5-2014

Høring om DRG-takster for 2015. DRG-udvalget har indhentet kommentarer fra afdelinger og udfærdiget indstilling til Sundhedsstyrelsen om indplacering af undersøgelser i takstgrupper.

30-5-2014

Høring om nyt kodeks i dansk forskning. Stor tilslutning hertil fra professorgruppen
og andre.

2-6-2014

LVS forespørger om de videnskabelige selskaber har regler for bestyrelsesmedlemmers tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien. Vi har svaret, at det har vi ikke
aktuelt.

16-6-2014

EU Høring om anvendelse af biologisk materiale i forskning. Materialet er rundsendt i
to omgange. Vi har modtaget én kommentar som er indgået i svar til LVS.

1-7-2014

Rundsendelse af ”Nuclear Medicine Global Initiative Pediatric Survey”. En internetbaseret undersøgelse af praksis ved nuklearmedicinske undersøgelser af børn.

11-8-2014
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Rundsendelse af ”Udkast til EANM:SNMMI Joint Guideline Gastrointestinal Bleeding Revision by National Societies”.

13-8-2014

EANM: “OPERRA e-Survey: Take this opportunity to have your say on European radiation research priorities.” Online undersøgelse.

15-9-2014

Videnskabelige møder
Siden det meget vellykkede DSKFNM Årsmøde 2013 i Korsør er der afholdt følgende videnskabelige møder
af interesse for DSKFNM’s medlemmer:
12.11.2013
29.1. – 31.1.2014
31.1.2014
Maj 2014

Bohrs atommodel og nuklearmedicinen
Fællesmøde med DRS (Dansk Radiologisk Selskab)
DSKFNM ½-årsmøde
Odense Spring Meeting

København
Odense
Odense
Odense

Efter lidt startvanskeligheder med lavt deltagerantal med at flytte ½-Årsmødet til januar i tilknytning til
Fællesmødet med DRS, var der ved sidste møde en ganske pæn tilslutning på omkring 90 tilmeldte.

Uddannelser og kursusvirksomhed
Pr. november 2013 var der 31 læger i hoveduddannelsesforløb i hele landet. Der er i den foregående periode afholdt flg. A-kurser som led i speciallægeuddannelsen:
Lungernes patofysiologi

13. - 15. januar 2014

Rigshospitalet

Gastro-hepatologisk patofysiologi

25. - 26. marts 2014

Hvidovre Hospital

Kredsløbets patofysiologi

5. - 7. maj 2014,

Glostrup Hospital

Hjertekursus

September 2013

Viborg

Kursus for introduktionslæger

Oktober 2013

OUH

Isotopkursus

November 2013

AUH

CT-kursus for NUK-læger

Marts 2014

Herning

Hjertekursus

April 2014

Viborg

Ultralydkursus

Maj 2014

Viborg

Teoretisk kursus for introduktionslæger i klinisk
fysiologi og nuklearmedicin

Juni 2014

Bispebjerg Hospital

Nuklearmedicinsk Apparatur- og Isotopkursus
for BASIS-gruppen

Juni 2014

Gentofte Hospital

Andre kurser:

Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen
Et udvalg under Hovedkursusudvalget har siden årsskiftet arbejdet med en gennemgribende revision af
Målbeskrivelsen for specialet. Arbejdet hermed vil blive præsenteret i forbindelse med Formøderne ved
DSKFNM Årsmøde 2014.
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Der vil herefter blive indbudt til høring med henblik på at indhente kommentarer fra DSKFNM’s medlemmer.

Formandsskifte
Med denne Formandsberetning for perioden 2013 – 2014 afslutter jeg min 4-årige periode som Formand
for DSKFNM.
Af de væsentligste opgaver bestyrelsen og forskellige DSKFNM-udvalg har haft i denne periode kan jeg
nævne:


udgivelsen af lærebogen ”Klinisk Nuklearmedicin” i 2. udgave og nu i 2. oplag.



etableret et samarbejde om et årligt videnskabeligt fællesmøde med Dansk Radiologisk Selskab der
på skift ligger i Odense – København – Århus og i kombination med vores eget ½-årsmøde.



lovændring der muliggør at kommunikation i DSKFNM fremover kan ske via hjemmeside og email



i forbindelse med høring om ændring af ”4-årsreglen” for læger i Klinisk Basisuddannelse til en ”5årsregel” har vi forsøgt at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på de problemer med rekruttering
mm som en sådan regel giver de mindre specialer.



modernisering af Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen



revision af Specialeplanen

Jeg vil i denne sammenhæng for det første takke for tilliden ved at blive valgt som Formand for DSKFNM.
Jeg skal også takke:


tidligere og nuværende Bestyrelsesmedlemmer for det gode og inspirerende samarbejde vi har haft
i den forgangne periode



alle delegater og udvalgsmedlemmer der arbejder for DSKFNM og repræsenterer DSKFNM i forhold
til offentlige myndigheder og andre organisationer og samarbejdspartnere nationalt som internationalt



alle medlemmer som har deltaget i høringer og bidraget med input til kvalificerede høringssvar
mm.



alle medlemmer, undervisere og kursusledere som både i og udenfor bestyrelsen har været med til
år efter år at sikre at vi holder vores møder og kurser på et højt fagligt niveau.



og sidst men ikke mindst en stor tak til Susanne Rasmussen, som udover at være en god ven og
sparringspartner uden at ryste på hænderne holder sammen på de mange opgaver vi har og har
haft og foruden hvem, jeg ville have haft et til tider ret uoverskueligt arbejde!

Jeg vil slutte af med at byde den kommende ny Formand velkommen og ønske denne og den nye Bestyrelse
nogle gode år fremover.

De bedste hilsener

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