Årsberetning for det landsdækkende uddannelsesudvalg for den
lægelige videreuddannelse i specialet klinisk fysiologi og
nuklearmedicin.
Udvalget består af











Peter Hambak Hovind, hovedkursusleder (Formand)
Lars Thorbjørn Jensen, PKL for region Øst
Anni Morsing, PKL for region Nord
Anne Lerberg Nielsen, PKL for region Syd
Otto Henriksen, repræsentant for DSKFNM
Helle Westergren Hendel, prægraduat klinisk lektor
Vladlena Ovchinnikova, udd.ansvarlig overlæge, Vestdanmark
Peter Oturai, udd.ansv. overlæge, Østdanmark
Rasmus Ripa, repræsentant for uddannelsessøgende læger
Mie Holm Vilstrup, repræsentant for Yngre Nuklearmedicineres Klub.

Der er i perioden 01.08.2013 til 01.08.2014 afholdt følgende kurser:
Interne:
- Hjertets patofysiologi (Oktober-November 2013, RH)
- Endokrinologisk patofysiologi (November 2013, RH)
- Lungernes patofysiologi (Januar 2014, RH)
- Gastro-hepatologisk patofysiologi (Marts, 2014, Hvidovre).
- Kredsløbets patofysiologi (Maj, 2014, Glostrup).
Eksterne:
-Isotopkursus-København, forår 2014 (Isotop 1)
Der er per 1.8.2014 i alt 39 uddannelsessøgende, hvoraf 8 bliver speciallæger i
2014 og 7 i 2015.
_______
Uddannelsesudvalget har indstillet til bestyrelsen for DSKFNM, at der
nedsættes et udvalg, der skal arbejde med revisionen af måbeskrivelsen i
forbindelse med overgang til elektronisk logbog. Udvalget består af de tre
postgraduate kliniske lektorer, Lars Thorbjørn Jensen, Anni Morsing og Anne
Lerberg Nielsen samt to repræsentanter fra de uddannelsessøgende læger:
Rasmus Ripa og Mie Holm Vilstrup. Udvalget har arbejdet med revision af
målbeskrivelsen gennem 2013 og foråret 2014 og præsenterede et foreløbigt
udkast for revision af de specialespecifikke kurser ved et møde for
delkursuslederne i juni 2014.
Den reviderede målbeskrivelse vil komme i høring til alle i DSKFNM i løbet af
efteråret 2014.

Som ovenfor nævnt har der været afholdt et møde for Uddannelsesudvalget og
alle delkursusledere i juni måned, hvor særlig revision af de specialespecifikke
kurser blev drøftet. Mødet blev afholdt med økonomisk støtte fra
Sundhedsstyrelsen.
Det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige videreuddannelse i
specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin mødes årligt i september måned
og evaluerer og reviderer kurserne.
15. juli 2014
Peter Hambak Hovind
Hovedkursusleder

