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     September 2016 

 

Formandens beretning 2015-2016 

Beretningen omhandler perioden fra september 2015 til september 2016.  

DSKFNM har 589 medlemmer, heraf 196 læger og 362 bioanalytikere, fysikere, kemikere, 

sygeplejersker, radiografer, studerende mv. Selskabet har 2 æresmedlemmer og 12 

firmamedlemmer.  

 

Uddannelse, møder og kurser: 

Bestyrelsen har i perioden afholdt 5 bestyrelsesmøder.  På dagsorden har bl.a. været 

planlægning og afholdelse af selskabets halv- og helårsmøder, udvikling af hjemmesiden, 

uddannelse og efteruddannelse af læger og andre faggrupper, interessegrupper under 

selskabet, speciallægedimensionering, selskabets vedtægter, henvendelser fra LVS, 

Sundhedsstyrelsen m fl, samt udpegning af repræsentanter til diverse fora.  

Der har været afholdt en lang række kurser og møder i perioden. Disse kan ses på selskabets 

hjemmeside dskfnm.org. Bestyrelsen takker alle involverede for det store arbejde med at 

arrangere og afholde disse. 

Selskabets årsmøde blev afholdt i Korsør 11.-12. september med ca. 170 deltagere. Temaet 

for det faglige program var Personlig Medicin. Tak for de mange flotte foredrag og for stor 

opbakning til mødet. Ved generalforsamlingen blev fysiker Peter Staanum (Aarhus) og 

overlæge Søren Hess (Odense/Esbjerg) valgt til bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen 

kan findes på dskfnm.org. DSKFNM æresprisen blev tildelt lektor, overlæge, dr.med. Jann 

Mortensen (Rigshospitalet).  

Selskabets halvårsmøde blev afholdt i januar i tilslutning til DSKFNM/DRS fællesmødet i 

Odense. Fællesmødet er blevet en tradition med stor opbakning fra begge specialer og 

bekræfter og styrker det tætte samarbejde. Også denne gang en stor tak til Malene Fischer 

og Jann Mortensen for at planlægge og stå for det flotte videnskabelige program.  

Bestyrelsen har besluttet at genoptage DACAPO kurser for speciallæger. Formålet er at give 

speciallægerne en opdatering på udvalgte emner fra de forudgående A-kurser (kurser for 

læger i hoveduddannelse i specialet). Første møde blev afholdt lørdag 3.9 i Odense og på 

programmet var emner fra forårets A-kurser ”Respirationsfysiologi” og ”Knogler, infektion og 

inflammation”. Mødet var en stor succes med flot opbakning og 27 tilmeldte, og 

tilkendegivelser fra endnu flere, som var forhindrede den pågældende dag. Dato for forårets 

møde udmeldes snarest. 

Bestyrelsen ønsker at styrke efteruddannelse gennem aktiviteter i EUV regi. EUV udvalget 

drøfter sammen med bestyrelsen ideer og initiativer, og har udarbejdet en revision af EUV 

retningslinjer for afholdelse af kurser. 
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Selskabets hjemmeside: 

Den nye hjemmeside er taget i brug og fungerer rigtig godt. Jørn Theil fortsætter som 

webmaster og vil fortsat varetage udviklingsopgaver. En stor tak til Jørn for hans store 

arbejde med hjemmesiden.  

Nu er det op til os alle, at fylde siden ud med nyheder, dokumenter og andet relevant så den 

bliver det opdaterede og anvendte kommunikationsværktøj, vi ønsker og har brug for. Jeg vil 

opfordre jer til at bruge hjemmesiden, og sende mødeannoncering, nyheder og bidrag mv til 

webmaster Jørn Theil eller selskabets sekretær Susanne Rasmussen. Fremadrettet og 

snarest muligt vil medlemsudsendelser, tilmelding til møder mm foregå elektronisk via 

hjemmesiden. Et fokusområde i det kommende år er, at få fanerne for uddannelse og 

forskning fyldt ud. Ideer og bidrag hertil fra alle er meget velkomne.  

 

Sundhedsstyrelsen: 

Sundhedsstyrelsen har arbejdet med en revision af specialeplanen, som har været i høring 

regionalt og lokalt. DSKFNM har været involveret i forbindelse med drøftelse i Det 

rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, hvor Allan Johansen, Nuklearmedicinsk Afdeling 

OUH, er specialets repræsentant. Formålet var at drøfte de 36 udkast til specialevejledninger 

med fokus på ´problemområder´.  Sundhedsstyrelsen mente ikke, at der var 

problemområder ift vores speciale, men ville gerne orienteres om forhold, som med fordel 

kunne inddrages inden udkastet gik videre. Udkast for vores speciale blev sendt i høring hos 

ledn. overlæger og professorer, og der indkom 2 høringssvar.  

 

 

Interessegrupper, udvalg og tillidsposter: 

Den Nationale PET/CT gruppe har siden primo 2016 haft status af arbejdsgruppe under 

DSKFNM. Der arbejdes på en lignende status under Dansk Radiologisk Selskab.  

Formålet med national PET/CT gruppe er dels at arbejde for en standardisering af 

skanningsprocedurer, indikationer, beskrivelse mm. nationalt i Danmark, dels at have et 

forum, hvor PET/CT relaterede spørgsmål kan diskuteres.  

Formand er nuklearmediciner Karin Hjorthaug og næstformand radiolog Hanne Nellemann, 

begge fra AUH. Medlemmer er den PET/CT ansvarlige radiolog og nuklearmediciner fra hver 

afdeling med PET/CT  – men alle er velkommen til at deltage i møderne. Gruppen har 

udsendt en vejledning til beskrivelse af PET/CT og p.t. arbejdes på indikationsvejledning for 

PET/CT ved infektion/inflammation.  

Der er to møder om året, og som noget nyt afholdes case workshop i relation til møderne.  

Mødedato, medlemsliste, mødereferater og vejledninger vil fremover ligge på DSKFNM 

hjemmesiden. 
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Senest har Ian Law og Per Borghammer taget initiativ til en interessegruppe indenfor CNS 

Nuklearmedicin. Gruppen afholder første møde under selskabets årsmøde.  

Vi er i bestyrelsen glade for disse initiativer, som gennem fagligt fokus, fælles 

retningslinjer/nationale guidelines mv løfter kvaliteten af patientbehandlingen og styrker 

specialet. Bestyrelsen hilser gerne flere initiativer og interessegrupper velkommen, og har 

udarbejdet en retningslinje for interessegrupper under DSKFNM. Retningslinjen kan findes 

på dskfnm.org. 

Linda Kragh har efter mange år valgt at fratræde som formand for DRG-udvalget. En meget 

stor tak til Linda for en formidabel indsats. Ledende bioanalytiker Michael Werenberg 

Mikkelsen (Aarhus) afløser Linda på posten. 

 

 

I perioden er følgende medlemmer valgt/udpeget til tillidshverv og 

repræsentantskabsposter: 

 

• DSKFNM repræsentant i DMCG for blærekræft og urothelial cancer: Helle Hendel 

• Delegater til SSCPNM; Søren Møller og Jens Bülow 

• Specialeudpegede medlemmer af ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens 

hoveduddannelsesforløb; Videreuddannelsesregion Nord: Anne Lerbjerg Nielsen, 

Jann Mortensen, Peter Iversen. Videreuddannelsesregion Syd: Anne Lerbjerg Nielsen, 

Jann Mortensen, Mie Holm Vilstrup, Anni Morsing. Videreuddannelsesregion Øst: 

Anne Lerbjerg Nielsen, Jann Mortensen, Anne Kirstine Arveschoug, Maria Unni 

Rømer, Kirsten Korsholm 

 

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 inden for området. De indkomne høringssvar er samlet og afgivet 

inden for den givne tidsfrist.  

 

LVS/Sundhedsstyrelsen 

• Udkast til revideret ansættelsesprocedure til forretningsorden for ansættelsesudvalg 

i hoveduddannelsen. Ingen kommentarer indkommet 

• Bekendtgørelse vedr. Kliniske kvalitetsdatabaser. Ingen kommentarer indkommet 

• Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022. Bestyrelsen har nedsat et 

udvalg bestående af specialets 3 postgraduate kliniske lektorer (PKL´er) til at 

udarbejde svar og sende dette i høring blandt selskabets medlemmer inden 

svarfristen 1.11.16. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til svar, som er sendt til 

selskabets lægelige medlemmer med opfordring til at drøfte det i egen afdeling og 

inddrage relevante personer med svarfrist 9.9.16.  
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EANM 

• Internal Dosimetry Survey. Sendt til fysikere og ingeniører med opfordring til at 

deltage.  

• “EANM Guidance on Validation and Qualification of Processes and Operations 

Involving Radiopharmaceuticals” i høring. Sendt til afdelingsledelser med opfordring 

til at videresende til relevante medarbejdere. 

 

Andre 

• UEMS Training requirements in Nuclear Medicine. Dokumentet beskriver 

uddannelsen til speciallæge i EU. DSKFNM repræsentant Peter Oturai har indsendt få 

kommentarer til den del, der dækker de danske forhold 

• DRG-grupperingslogik 2017. DRG-udvalget under DSKFNM har gennemgået udkast og 

ikke fundet anledning til kommentarer 

• Vejledning for arbejdsgrupper i DSKFNM sendt i høring. Ingen kommentarer 

indkommet. 

 

 

 

 

 

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle, som har bidraget til selskabets arbejde i perioden.  

 

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne Jenny Rahbek og Jacob Madsen udløber 

ved denne generalforsamling. Marie Øbro Fosbøl har valgt ikke at genopstille. En stor tak til 

Jenny, Marie og Jacob for indsatsen i bestyrelsen og for selskabet. I har bidraget kompetent 

og værdifuldt til bestyrelsens arbejde, og jeres kloge input, positive tilgang og dejlige humør 

vil blive savnet. 

 

Formandsposten er på valg generalforsamlingen 2016. Jeg har grundet et tiltagende 

arbejdspres valgt ikke at genopstille. En stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. 

Det har været en fornøjelse. Tak til selskabets medlemmer for opbakning til mit 

formandskab, og for at støtte og bidrage til selskabets og bestyrelsens arbejde og initiativer.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anni Morsing 

Ledende overlæge, lektor, dr.med., ph.d 

Formand for DSKFNM 


