Juli 2015

Formandens beretning 2014-2015
Beretningen omhandler perioden efter sidste generalforsamling, september 2014 til d.d.
DSKFNM har d.d 571 medlemmer, og har dermed fået LVS status som et mellemstort
lægefagligt selskab med 3 repræsentanter i LVS bestyrelse (www.selskaberne.dk).
Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder (nov, jan, marts, maj, juli). I januar blev
afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor revisionen af selskabets love og vedtægter
blev endeligt godkendt
http://dskfnm.org/Doks/Love/DSKFNM%20vedtægter%2030012015.pdf
Uddannelse, møder og kurser:
Arbejdet med revision af specialets målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen er nu
afsluttet. Udkastet har været i høring, og arbejdsgruppen takker for de gode og værdifulde
input fra selskabets medlemmer. Målbeskrivelsen er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og kan
findes på http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-ogvidereuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-ognuklearmedicin, ligesom den kan ses på selskabets hjemmeside, hvor også de tilhørende
kompetencekort ligger.
Selskabets halvårsmøde blev afholdt i januar 2015 i København i samarbejde med Dansk
Radiologisk Selskab. Stor tak til Malene Fischer og Jann Mortensen for at planlægge og stå for
det flotte videnskabelige program.
Der har været afholdt en lang række kurser og møder i perioden. Disse kan ses på selskabets
hjemmeside. Bestyrelsen takker alle involverede for det store arbejde med at arrangere og
afholde disse.
Selskabets hjemmeside:
Siden sidste generalforsamling har vi nu taget selskabets ny hjemmeside i brug. Der er
overført data fra den gamle hjemmeside, og vi har fået nye funktioner. Bl.a. online tilmelding
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til selskabets årsmøde 2015, som har fungeret rigtig godt og medført en betydelig reduktion
af arbejdsbyrden for selskabets sekretær. De resterende opgaver med etablering og
færdiggørelse af sidens funktionalitet og layout forventes afsluttet inden udgangen af 2016.
Tak til Jørn Theil for hans store arbejde med hjemmesiden.
Bestyrelsen har besluttet, at webmasterfunktionen fremadrettet og i lighed med tidligere
praksis skal være en ulønnet udvalgspost for et af bestyrelsen udpeget medlem af selskabet.
Det er vigtigt at alle selskabets medlemmer registrerer sig i medlemsdatabasen på den nye
hjemmeside, da medlemsudsendelser og anden korrespondance fra selskabet fremadrettet vil
ske elektronisk.
Sundhedsstyrelsen:
Nationale Kliniske Retningslinjer
Bestyrelsen indstillede onkologisk FDG-PET som emne til en national klinisk retningslinje ved
Sundhedsstyrelsens afsluttende ansøgningsrunde. Forslaget blev ikke udvalgt af
Sundhedsstyrelsen. Den nationale PET/CT gruppe, som er et åbent forum for alle PET/CT
interesserede nuklearmedicinere og radiologer, har udarbejdet en tilsvarende retningslinje,
som er rundsendt til PET/CT gruppens medlemmer mhp distribution lokalt. Bestyrelsen vil
gerne takke gruppen med Karin Hjorthaug og Annika Loft i spidsen, for dette flotte initiativ og
store arbejde.

Specialeplan
Selskabet har været repræsenteret i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper og fora med
repræsentanter udpeget af bestyrelsen, specialerådsformændene samt selskabets LVS
repræsentant for de diagnostiske fag i Det Rådgivende Udvalg (Ebba Nexø).
I efteråret udkom Sundhedsstyrelsens udspil med den for specialet væsentlige ændring, at
cyklotrondrift med tilhørende radiokemi blev flyttet fra højt specialiseret funktion til
regionsfunktion. Specialets LVS kontaktperson i det Rådgivende Udvalg Ebba Nexø udbad i
november selskabets kommentarer forud for den afsluttende drøftelse med
Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen sendte mail og udkast i høring og modtog 3 svar, som alle
udtrykte bekymring over fravær af højt specialiserede funktioner og indplaceringen af
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cyklotrondrift med tilhørende radiokemi. Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen i den endelige
version genplaceret funktionen som højt specialiseret.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for det store arbejde og engagement for specialet og vores fag.

Udvalg og tillidsposter:
I perioden er følgende medlemmer valgt/udpeget til tillidshverv og repræsentantskabsposter:

•

DSKFNM repræsentant i Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG): Annika Loft

•

DSKFNM repræsentant i Dansk Hjerteregister: Philip Hasbak

•

DSKFNM repræsentant i Dansk Sarkom Gruppe (DSG): Kim Francis Andersen

•

DSKFNM repræsentant i Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) : Ian Law

•

LVS repræsentant for de diagnostiske fag i Det Rådgivende Udvalg for
Specialeplanlægning: Allan Johansen

•

Ny inspektor for speciallægeuddannelsen: Mie Holm Vilstrup

Bestyrelsen har udsendt brev til med opfordring til at melde ind til bestyrelsen, når
tillidshverv og repræsentantskabsposter for selskaber udløber. Dette for at styrke
gennemsigtige processer og give alle interesserede og kvalificerede medlemmer af selskabet
adgang til at kandidere.

Høringer:
DSKFNM har i perioden modtaget en lang række dokumenter og retningslinjer i høring. Disse
har afhængig af opgavens karakter været rundsendt til ledende overlæge og professorer med
venlig anmodning om at videreformidle i egen afdeling, eller direkte til medlemmer med
særlig ekspertise indenfor området. De indkomne høringssvar er samlet og afgivet indenfor
den givne tidsfrist.

LVS
•

Udkast til bekendtgørelser om industrisamarbejde og om reklame for lægemidler og
medicinsk udstyr

•

Høring celler og væv
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•

Spørgsmål angående udarbejdelse af kliniske retningslinjer

•

Spørgsmål vedr. National Strategi for Sjældne sygdomme

•

Vejledning om osteoporose

•

Udkast til Sundhedsstyrelsens specialeplan

EANM
•

SNMMI Joint Guideline Gastrointestinal Bleeding

•

Procedure guideline for Tumor PET/CT imaging

•

The SNMMI, EANM and ISCORN Procedure Standard for Dynamic Renal Scintigraphy in
the Adult Patient with Suspected Upper Urinary Tract Obstruction, V1.0”

•

Guidelines for Myocardial Scintigraphy

•

Joint EANM/MIRD Guidelines for Quantitative 177Lu SPECT

•

EANM: practice guideline for Bone Scintigraphy

Andre
•

Nye DATHYRCA guidelines for cancer thyroidea

•

Ny DRG-grupperingslogik (videresendt til selskabets DRG-udvalg)

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle, som har bidraget til selskabets arbejde i perioden.
Og sende en særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Henrik Boel Jørgensen og Theis
Bacher for en stor og engageret indsats for selskabet gennem årene, og for et rigtig godt
samarbejde.

Med venlig hilsen

Anni Morsing
Ledende overlæge, lektor, dr.med., ph.d
Formand for DSKFNM
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