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Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen afholdt aftenmøde i Odense d. 3. april 2014, da det ikke kunne lade sig gøre at samle
bestyrelsen til halvårsmødet i januar. Emner på dagordenen var status for rekruttering af yngre
læger til specialet, ny kursusledelse til introlægekurset og ændring af YNK vedtægter. Det øvrige
arbejde er foregået via mail.
Endvidere er Malene Fischer blevet ansat som overlæge og må derfor desværre udgå af YNKbestyrelsen. Mange tak til Malene for sin store indsats som formand. Bestyrelsen konstituerede
Marie Fosbøl som ny formand.

Rekruttering
Antallet af ansøgere til opslåede stillinger er fortsat svingende. Vi håber at forlængelsen af 4-års
reglen til 5 år kan medvirke til, at flere yngre læger tør at søge en introstilling i vores speciale, der
ikke er så alment kendt. Endvidere har DSKFNM i fællesskab med selskaber fra andre ”små”
specialer skrevet til Sundhedsministeriet for at bede om en suspendering af 5-års reglen gældende
for ansøgere til specialer med få lægelige medlemmer. Der er ikke kommet officielt svar, men
formentlig kan der ikke laves særregler for enkelte specialer.

Årets skintillator
Prisen for en ekstraordinær indsats overfor yngre læger i specialet bliver uddelt i år (uddeles hvert
2. år). Bestyrelsen har modtaget indstilling af egnet kandidat, der offentliggøres til festmiddagen til
årsmødet.

Teoretisk kursus for introlæger
Der er kommet ny kursusledelse – Lotte Hahn Enevoldsen og Camilla Hoff. Kursets indhold bliver
justeret løbende, bl.a. bliver der tilføjet introduktion til PET/CT og et modul om
børneundersøgelser. Kurset er fortsat populært og får positive anmeldelser.

DSKFNM
Ny hjemmeside
Jørn Theil har lavet et nyt website for DSKFNM, som bliver præsenteret til årsmødet. Websitet
bliver mere overskueligt og nemmere at opdatere end det eksisterende. Der vil være et opdateret
medlemskartotek, oplysninger om kommende møder/kongresser, info om selskabet etc. YNK får sin
egen underdel af sitet, hvor vi selv har indflydelse på indholdet. Her kan oplysninger om A-kurser,
introlægekurser, H-stillinger mm. blive lagt ud.
For at få adgang til sitet og se medlemsoplysninger skal man ansøge om et log-in. Herudover vil der
være administratorer med udvidet adgang, der kan redigere siden.

Diverse Udvalg
Regionale ansættelsesudvalg
-

Region Syd (Mie Vilstrup)

Der har i indeværende år været to ansøgningsrunder med primær uddannelsesansættelse i hhv.
Odense og Vejle og med hhv. to og en kvalificerede ansøgere. Det var pga. frafald i et
hoveduddannelsesforløb muligt at oprette endnu et ekstra forløb og alle 3 ansøgere er ansat i
hoveduddannelsesstillinger.
-

Region Øst (Kirsten Korsholm/Malene Fischer, suppl. Unni Römer)

Der har i forgangne år været 3 ansøgningsrunder med hhv. 4, 3 og 2 hoveduddannelsesforløb. Ved
ansøgelsesrunden i september var der 2 endnu ikke kvalificerede kandidater, der så søgte de
genopslåede stillinger i november. Således er der opstartet hhv. 2, 3 og 2 hoveduddannelsesforløb i
uddannelsesregion Øst. Og alle kvalificerede ansøger har endt med at få hoveduddannelsesforløb.

-

Region Nord (Peter Iversen)

Peter Iversen har overtaget posten efter June A. Ejlersen og har endnu ikke deltaget i
ansættelsesrunder. Uddannelsesregion Nord har oplyst at der i 2013 var 2 x 2 opslåede
hoveduddannelsesforløb, hvor af 2 blev besat.

Kursusudvalget (Mie Vilstrup, Rasmus Ripa)
Der har løbende været afholdt A-kurser i hht. rullet. De har alle fået tilfredsstillende evalueringer,
fraset et enkelt kursus.

I det forgangne år har et udvalg under kursusudvalget arbejdet på et udkast til revision af
målbeskrivelsen og herunder en revision af de specialespecifikke kurser. I hovedtræk vil
målbeskrivelsen være med færre og mere overordnede kompetencer. Til gengæld indføres
kompetencekort, hvor mere specificerede krav er listet op samt evalueringsmetoder herunder bl.a.
360 graders evaluering. I forlængelse heraf stilles forslag om for nogle A-kurser mindre ændringer
og sammenlægning af andre. Dette for at få plads til et nyt kursus ”Molecular imaging” og mere CT
på metodekurset Hybridteknikker og CT. Det vil snarest blive sendt i høring og alle yngre læger
opfordres til at melde ind.

Young EANM
Intet væsentligt nyt. Young EANM har fået en Facebook side, hvor relevante kurser, konferencer
etc. indenfor nuklearmedicin annonceres. Herudover vil der til EANM i Göteborg være en
"Youngster Lounge" samt som vanligt "Daily forums" (se mere på førnævnte Facebook side).

