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Bestyrelsens arbejde 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i forbindelse med fællesmødet med Dansk Radiologisk Selskab i 

januar måned. Det resterende arbejde er foregået via mailkorrespondance og Skype-møde.  

 

Rekrutteringssituation:  

I alle 3 videreuddannelsesregioner er der generelt svingende antal ansøgere til introstillinger og 

nogle afdelinger har ikke kunnet få besat I-stillinger. Heldigvis er der forsat et passende antal 

kvalificerede ansøgere til H-stillingerne i alle 3 regioner. Dog bør situationen følges tæt, da vi 

risikerer at mangle kvalificerede ansøgere til hoveduddannelsesstillinger på sigt.  

YNK bestyrelsen har tidligere drøftet muligheder for at øge rekrutteringen. Forslagene dengang var 

blandt andet: 

 

a. Øget anvendelse af studentervikarer 6 uger- 6 mdr, (gode erfaringer fra Odense) 

b. Invitere stud.med på kliniske afdelinger på fokuseret ophold. 

c. Bidrage til fakulteternes idekataloger for at rekruttere stud.med til bachelor- og 

kandidatopgaver. 

d. Bede undervisere (på universiteterne) fra specialet have et reklameslide til sidst i deres 

præsentationer. 

e. Deltage i arrangementer på uni – Karrieredag, specialernes dag eller lignende for at skabe øget 

opmærksomheden på specialet. 

 

Website 

Selve formatet af YNK-delen af dskfnm.org er på plads og er ved at blive ført ajour. Bestyrelsen vil 

arbejde videre på hvordan vi kan få en aktiv og anvendelig side. Kommentarer og forslag modtages 

gerne. 

 

 

 



Postersession til årsmødet 

YNK har de seneste år været ansvarlig for at afvikle foredragskonkurrence til årsmødet, der i år 

foregår lidt anderledes. Der vil være posterudstilling med supplerende oral præsentation af 5 

udvalgte abstracts i foredragssalen.  

Der har i år været rekordstor tilslutning til arrangementet, da der er 32 posters i udstillingen. De 

indsendte abstracts har være af meget høj kvalitet og mange præsenteres af yngre 

nuklearmedicinere. Vi kan godt være stolte af det store antal deltagere. 

 

Planlægning af DSKFNM halvårsmøde 

YNK bestyrelsen har fået lov til at planlægge halvårsmødet for DSKFNM (i forbindelse med 

fællesmødet med DRS) til januar 2017. Vi er fuld gang med at finde på et spændende program, som 

vi håber at mange vil deltage i. 

 

Årets skintillator 

Bestyrelsen har modtaget flere gode indstillinger. Modtageren blev valgt ved afstemning i 

bestyrelsen bland de indstillede. Prisen uddeles til festmiddagen på årsmødet. 

 

 

DSKFNM 

Emner relevant for YNK er en igangværende høring om ”Dimensionering af 

speciallægeuddannelsen 2018-2022”. Der er udsendt materiale til alle medlemmer af DSKFNM 

samt udkast til høringssvar udarbejdet af specialets PKL’er. Fristen er desværre før YNK 

Generalforsamlingen, så vi kan ikke nå at drøfte emnet der. Vi opfordrer til at alle læser materialet 

(http://dskfnm.org/News/News/NewsTopicDetails/46) 

 

DACAPO.kurserne er blevet genindført. Det er ”opfrisknings” kurser for speciallæger (også 

relevant for afdelingslæger). Det første kursus afholdes 3. september i Odense og omhandler 

”Respirationsfysiologi” og ”Knogler, infektion og imflammation”.  

 

 

Diverse Udvalg 

Regionale ansættelsesudvalg 

- Region Syd (Jeppe K Lauridsen): 1 opslået stilling, hvor der var 1 kvalificeret ansøger. 



- Region Øst (Kirsten Korsholm) Der har været 2 ansættelsesrunder med 1 stilling i hver. 

Der var >3 kvalificerede ansøgere til hver stilling.  

- Region Nord (Peter Iversen) : Der har siden sidste årsmøde været 3 ansættelsesrunder med 

1 hoveduddannelsesforløb i hver. Der var 1-2 ansøgere pr. stilling og alle forløb blev besat.  

 

Kursusudvalget: Camilla Hoff er ny repræsentant for YNK i Kursusudvalget. Der afholdes møde 

d. 30/8-2016. Nyt følger til generalforsamlingen når mødet er afholdt. 

 

 

Young EANM (Julie Bjerglund Andersen) 

Intet nyt fra Young Eanm og ingen aktivitet i Facebook gruppen siden sidste efterår. På 

http://eanm16.eanm.org/ er det angivet at der vil være oplæg for yngre læger d. 16., 17. og 18. 

oktober til konferencen i Barcelona.  

 

 

Teoretisk kursus for introlæger (Camilla Hoff, Mads Radmer) 

Beretning fra kursusledelsen følger til generalforsamlingen. 

 

 

Formandsvalg 

Der skal til generalforsamlingen være valg til YNK formandsposten og jeg har valgt ikke at 

genopstille. Det har været sjovt og spændende at være formand for YNK og jeg vil gerne give en 

stor tak til de øvrige YNK bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet. 

 

Med venlig hilsen, 

Marie Øbro Fosbøl 

Formand for YNK 

 

http://eanm16.eanm.org/

