
Årsberetning for det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige 
videreuddannelse i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2016-2017. 
 
Udvalget består af 

 Peter Oturai, hovedkursusleder (Formand) 
 Lars Thorbjørn Jensen, PKL for region Øst  
 Christian Høyer, PKL for region Nord  
 Anne Lerberg Nielsen, PKL substitut for region Syd  
 Søren Hess, repræsentant for DSKFNM   
 Helle Westergren Hendel, prægraduat klinisk lektor  
 Jesper Bondo Medhus, udd.ansvarlig overlæge, Vestdanmark  
 Lene Rørdam, udd.ansv. overlæge, Østdanmark  
 Rikke Broholm (udskiftes september 2017, repræsentant for 

uddannelsessøgende læger  
 Camilla Molich Hoff - repræsentant for Yngre Nuklearmedicineres Klub.  

 
Der er i perioden 01.08.2016 til 01.08.2017 afholdt følgende kurser: 
 
Interne: 
 
- Kardiovaskulær patofysiologi 
(Den 25.-28. oktober 2016, Rigshospitalet) 
 
- Endokrin/mave-tarmkanalens patofysiologi  
(Den 7.-9. oktober 2016, Rigshospitalet samt Hvidovre Hospital) 
 
Eksterne: 
- Isotopkursus-København, forår 2017 (Isotop 1) 
 
 
  
Der er per 1.8.2017 i alt 35 uddannelsessøgende, 
6 blev/bliver speciallæger i 2017 og 9 i 2018. 
 
_______ 
 

Der er i den gældende målbeskrivelse justeret noget på de specialespecifikke kurser. 
Der er nu fire metodekurser, mens nogen af de andre kurser er revideret, hvor nogle 
kurser er reduceret i timetal og lagt sammen.  
Se eventuelt den nye målbeskrivelse.  
De reviderede kurser med nyt indhold har krævet en stor indsats af delkursuslederne, 
som skal have mange tak for deres indsats.   

Det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige videreuddannelse i specialet 
klinisk fysiologi og nuklearmedicin (=Kursusudvalget) mødes årligt i 
august/september måned og evaluerer og reviderer kurserne indenfor den gældende 
målbeskrivelses rammer.   

Ved ansøgning om budget til kurser for specialespecifikke kurser for 2017 var der 
sammenlagt for alle specialer søgt om flere midler, end der var til rådighed. Dette 
blev fra Sundhedsstyrelsen håndteret ved at beskære alle kursusbudgetter med 20 %. 
Da det er et krav, at budgetter skal lægges så realistisk som muligt giver det store 



udfordringer. Det nye metodekursus 4 – Molecular Imaging  -  er af 
planlægningsmæssige årsager flyttet fra forår 2017 til primo 2018. 

Per 1. februar 2017 overgik hvervet som hovedkursusleder fra overlæge Peter Hovind 
til overlæge Peter Oturai. Hovedkursuslederen udpeges formelt af Sundhedsstyrelsen 
efter indstilling fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin.  

 
 
 19. juli 2017 
 
Peter Hambak Hovind    Peter Oturai 
Tidligere hovedkursusleder   Hovedkursusleder 
 
 


