
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  
 Marie Fosbøl, repræsentant for DSKFNM  

 Helle Westergren Hendel, prægraduat klinisk lektor  
 Vladlena Ovchinnikova, udd.ansvarlig overlæge, Vestdanmark  

 Peter Oturai, udd.ansv. overlæge, Østdanmark  

 Rikke Broholm, repræsentant for uddannelsessøgende læger  
 Mie Holm Vilstrup, repræsentant for Yngre Nuklearmedicineres Klub.  

 

Der er i perioden 01.08.2014 til 01.08.2015 afholdt følgende kurser: 
 

Interne: 
- Onkologisk diagnostik og behandling (September 2014, Rigshospitalet) 

- Nyrernes patofysiologi (Oktober 2014, Skejby) 
- Centralnervesystemets patofysiologi  

   (Februar 2015, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital) 

- MR og hybridteknikker (Maj 2015, Rigshospitalet-Glostrup)  
 

Eksterne: 
-Isotopkursus-København, forår 2015 (Isotop 1) 

 
  

Der er per 1.8.2015 i alt 38 uddannelsessøgende, hvoraf 7 bliver speciallæger i 
2015 og 7 i 2015. 

 
_______ 

 

Uddannelsesudvalget har med bestyrelsen for DSKFNMs godkendelse haft 

nedsat et udvalg, der har revideret specialets måbeskrivelse i forbindelse med 
overgang til elektronisk logbog. Udvalget bestod 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. Et udkast for revision af de specialespecifikke kurser blev 
præsenteret og diskuteret ved et møde for delkursuslederne i juni 2014.  

Den reviderede målbeskrivelse var efterfølgende i høring til alle i DSKFNM i 

efteråret 2014 og blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i november 2014.  

Det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige videreuddannelse i 

specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin mødes årligt i september måned 
og evaluerer og reviderer kurserne.  



Da målbeskrivelsen først blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i november 
2014, var det for sent til at kunne have virkning for de planlagte og 

budgetterede kurser i 2015, der således afvikles efter den gamle 

målbeskrivelse. Ved ansøgning om budget for kurser til 2016 vil den nye 
kursusrække i en koordineret indsats blive implementeret over de næste tre 

år.  
 

 
 15. juli 2015 

 
Peter Hambak Hovind 

 
 


