Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i
Yngre Nuklearmedicineres Klub
Fredag d. 11. september 2015

Bestyrelsens arbejde
Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 12.03.2015 i Odense. Det resterende arbejde er foregået via
mailkorrespondence. Emner der blev drøftet er blandt andet:

Rekrutteringssituation:
Flere afdelinger oplever, at introstillinger er vanskelige at besætte, men der er dog fortsat pæn
søgning til kursusstillingerne. I Region Øst har der været mange kvalificerede ansøgere til de
opslåede stillinger, så der efterhånden er en ”pukkel” af yngre læger, der afventer H-stilling.

Det nye dskfnm.org:
Websitet som helhed fungerer rigtig godt, men YNK-siden er endnu ikke færdigudviklet. Derfor
fremtræder en del oplysninger på sitet forældede. Bestyrelsen har afgivet ønsker til webmaster Jørn
Theil om hvad den nye side gerne må indeholde og siden forventes færdiggjort inden september
2016.

Status på den nye målbeskrivelse og kompetencekort:
Den nye målbeskrivelse er implementeret og gælder for læger, der er påbegyndt hoveduddannelse
efter 01.01.2014. Kursister der har startet hoveduddannelse før denne dato, kan selv vælge om de
vil følge den nye eller gamle målbeskrivelse. Målbeskrivelsen kan ses på Sundhedsstyrelsens
website (sst.dk) og kompetencekortene kan findes på:
http://dskfnm.org/Education/Education/NucMedSpecialist

YNK som arrangør af faglige og/elle sociale events:
Bestyrelsen har diskuteret hvorvidt der ville være interesse for, at YNK arrangerede temaaftener
med fagligt indhold for medlemmerne. Umiddelbart blev konklusionen, at selskabet er for lille med
for stor geografisk spredning til, at et sådanne arrangementer er realistiske. For H-lægerne er der
flere A-kurser årligt og DSKFNM holder to årlige møder, så der er i forvejen muligheder for at

mødes. Hvis der er interesse kunne YNK arrangere en sammenkomst for yngre læger i specialet i
forbindelse med halvårsmødet.

DSKFNM
Arbejdet i DSKFNM bestyrelsen har gennem det seneste år primært omhandlet udvikling af det nye
website. Andre emner relevante for YNK er implementeringen af den nye målbeskrivelse og
overgang til elektronisk logbog.

Teoretisk kursus for introlæger (Camilla Hoff, Lotte Enevoldsen)
Beretning følger fra kursusledelsen

Årets skintillator
Blev uddelt i 2014 til overlæge Jann Mortensen. Næste uddeling er i 2016. Bestyrelsen modtager
gerne indstillinger til prisen.

Diverse Udvalg
Regionale ansættelsesudvalg
-

Region Syd (Mie Vilstrup) Der har i indeværende år været en ansøgningsrunde med
uddannelsesansættelse i Odense/Vejle og med to kvalificerede ansøgere, hvoraf 1 blev
tilbudt hoveduddannelsesstillingen.

-

Region Øst (Kirsten Korsholm, suppl. Unni Römer) Der har været 3 ansættelsesrunder
med hhv. 1, 2 og 3 stillinger. Til de 2 første runder var der hhv. 5 og 6 ansøgere og alle
stillinger blev besat. I skrivende stund har der endnu ikke været ansættelsessamtaler i sidste
runde.

-

Region Nord (Peter Iversen) : Der har siden sidste årsmøde været 3 ansættelsesrunder med
1 hoveduddannelsesforløb i hver. Der var 1 ansøger pr. stilling og alle forløb blev besat.

Kursusudvalget (Mie Vilstrup): Den nye målbeskrivelse har været gældende siden november
2014 (se overgangsordning i nye målbeskrivelse). I den nye målbeskrivelse er der færre
overordnende kompetencer med understøttende kompentencekort og obligatoriske
evalueringsmetoder. Målbeskrivelsen er godkendt af SST og ligger fast til næste revidering,

derimod vil der være mulighed for løbende evaluering og justering af kompetencekortene (der er
tilgængelige på DSKFNM.org). I forlængelse forventes A-kurser revideret (gældende fra 2016).
Afdelingerne er godt i gang med at implementere ”Den nye målbeskrivelse” og tilbagemeldinger
modtages gerne.
Young EANM
Der skal vælges ny Young EANM repræsentant for YNK til generalforsamlingen ved Årsmødet.
Interesserede kan henvende sig til Marie Øbro Fosbøl (marieoebro@gmail.com)

