
Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i 

Yngre Nuklearmedicineres Klub 

Fredag den 15. september 2017 

 

Bestyrelsens arbejde 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 11. maj i Odense. Det resterende arbejde er foregået via 

mailkorrespondance. Emner der er blevet drøftet er blandt andet: 

• Rekrutteringssituationen: 

I alle regioner er der et svingende lavt antal ansøgere til introduktionsstillingerne, og det har i perioder 

været svært at få besat alle introduktionsstillinger. Tilstrækkeligt antal ansøgere til H-stillingerne. 

• Speciallæge stillinger efter endt HU: 

Der er en generel bekymring for fremtidige jobmuligheder blandt uddannelseslægerne i slutforløbet af 

deres hoveduddannelsessteder. Der er ”fyldt” op på mange af de større afdelinger, men dog fortsat 

indtryk af ledige stillinger på de mere perifere sygehuse. Desuden giver sammenlægning/bygning af nye 

hospitaler utryghed, da fremtidsudsigterne er svære at gennemskue. 

• YNK hjemmeside/dropbox: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at få færdiggjort YNK- og uddannelsesdelen af DSKFNM’s 

hjemmeside. Det er blevet diskuteret hvordan hjemmeside kan benyttes: Nystartede i specialet kan 

hjælpes med at finde relevant litteratur, skabe oversigt over I- og H-stillinger, aktuelt ansatte i I- og H-

stillinger. Desuden er der også arbejdet med hvordan gode skabeloner og redskaber til 

kompetencevurdering kan deles vi hjemmesiden og evt. ved oprettelse af en fælles YNK dropbox. 

Konceptet med en fælles dropbox fungerer rigtig fint i forbindelse med HU-lægernes A-kurser til 

distribution af kursus materiale. 

• Status på målbeskrivelse, kompetencekort og uddannelsesplaner: 

Der er indtrykket at de fleste er godt i gang med brugen af den nye målbeskrivelse, kompetencekort og 

elektronisk logbog. Der hersker enkelte steder begejstring og fortsat mange steder en vis frustration 

over brugen af målbeskrivelse og kompetencekort. Jf. ovenstående arbejdes der på at oprette et forum 

hvor gode skabeloner til uddannelsesprogrammer mm kan bruges som inspirationskilder. 

• Poster og foredragskonkurrence til årsmødet 

Igen i år er YNK vært for poster og foredragskonkurrencen. Der er i år indsendt 19 abstracts (næsten 

alle til tiden) og formatet for konkurrencen gentages fra sidste år, hvor der var god dynamik på både 

postersessionen og til foredragskonkurrencen sent fredag eftermiddag. 

• DSKFNM ½-årsmøde 

YNK har været medarrangør på en af sessionerne ved DSKFNM ½-årsmøde i januar, samt bidraget med 

case-eksempler til billedquiz i fællesskab FYR. Forberedelse af det kommende ½-årsmøde er endnu ikke 



påbegyndt, da det endnu ikke vides hvem der bliver afløsere for Jann Mortensen og Malene Fischer, 

der tidligere har arrangeret den nuklearmedicinske del af mødet. 

• Årets skintillator 

Prisen blev i 2016 år tildelt Anne Lerberg Nielsen fra Odense, hvorfor prisen ikke uddeles i 2017. Der er 

allerede indkommet gode forslag til næste års modtager, men flere forslag modtages gerne! 

 

DSKFNM 

YNK formandens arbejde i DSKFNM bestyrelsen har primært været relateret til planlægningen af årsmødet i 

Helsingør, ”Vælg klogt” debatten (LVS), samt processen med udnævnelse af ny junior inspektor (hvor der 

kun meldte sig én kandidat efter rund-spørge). 

 

Kursus for læger i introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin (Mads Radmer Jensen og 

Camilla Hoff) - Det er modtaget følgende fra delkursusleder Mads Radmer Jensen: 

Kurset ruller løbende opdelt i 2 dele hhv. forår (2 dage, del 1a+1b) i København og efterår (1 dag, del 2) i 

Aarhus. Kursets samlede indhold dækker almindelige undersøgelser, som introduktionslæger er 

involverede i på landets klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger (se vedhæftede programmer). 

Der er ydermere gjort plads til en seance om PET, fordi det er en central modalitet i specialet, som er i 

markant udvikling på mange niveauer. Kursuslederne tilstræber at undervisningen varetages af erfarne 

undervisere med særlig viden, interesse og erfaring med det emne, de underviser i. Ydermere tilstræbes 

det, at der så vidt muligt anvendes yngre undervisere. 

I indeværende periode blev Del 1 afholdt i Aarhus onsdag d. 16-11-2016. Camilla Molich Hoff var ansvarlig 

for den logistiske planlægning.  Del 2 blev afholdt i København d.  07-06 og 08-06-2017. Mads Radmer 

Jensen var ansvarlig herfor.  Der var 12 kursister på Del 1 og 13 kursister på del 2 og alle regioner var 

repræsenterede. Antallet af kursister har været relativt konstant over en årrække.  

Emnerne (se programmer) var uændrede siden 2016. Nogle erfarne undervisere blev udskiftet med yngre 

velkvalificerede kollegaer. Således blev Lene Rørdam afløst af Rikke Broholm i emnet distal trykmåling og 

Ronan Berg afløste Jann Mortensen i emnerne lungefunktionsundersøgelse og lungeskintigrafi. Andre 

emner blev omfordelt. Det er vores vurdering at alle underviserne gjorde en tilfredsstillende indsats på 

begge delkurser. 

Lokalerne var egnede, men kunne godt have været bedre lokaliseret og mere moderne indrettet på Del 2. 

Ligeledes kunne forplejningen på del 2, som blev leveret af hospitalets kantine, godt have været af højere 

kulinarisk standard. Disse forhold var mere vellykkede på Del 1. 

Evalueringerne af begge delkurser har generelt været meget positive. Der blev efterspurgt bedre 

forplejning på Del 2 og generelt mere kursistaktiverende undervisning bl.a. i form af cases. Endvidere blev 

radiokemi (Del 2) i forbindelse med gamma-kamera undersøgelser efterspurgt, idet der i den præsentation 

primært var fokus på PET. 

 

Diverse Udvalg: 



• Regionale ansættelsesudvalg: 

- Region Syd (Jeppe Lauridsen): 

Rekrutteringssituation:  

Uændret svingende antal ansøgere til opslåede introstillinger, dog er de udbudte blevet besat.  

Èn kvalificeret ansøger til H-stillingen, som blev besat. 

Uddannelse:  

Begejstring i Odense vedr. kompetencekort, der sikrer en god og struktureret undervisning / 

supervision af den uddannelsessøgende, såvel i I- som H-stilling.  

”Forløbsplan” bruges til at danne oversigt over kompetencer der skal opnås, god ”rygrad” for 

uddannelsesforløbet.  Skabelon vil blive uploadet på DSKFNM’s hjemmeside, hvis andre vil 

benytte denne. 

- Region Øst (Kirsten Korsholm): 

Ansættelsesudvalget for Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin i Videreuddannelsesregion Øst har 

afholdt ansættelsessamtaler 3 gange indenfor det sidste år: 

7. juni 2016 hvor éen stilling var slået op og blev besat. 

10. januar 2017: 3 stillinger var slået op og alle blev besat. 

19. april 2017: 2 stillinger var slået op og alle blev besat 

- Region Nord (Peter Iversen): 

Hvad angår introstillinger har det i en periode i Aarhus været svært at rekruttere introlæger, 

men det er blevet bedre igen fra medio 2017 - dog fortsat svært i Herning og Viborg. I Aalborg 

er 1 ny læge ansat, en stilling aktuelt opslået. 

Hvad angår hoveduddannelsesstillingerne: 

1. halvår 2016: 2 ansøgere til 2 stillinger, begge besat (Århus-Viborg, Aalborg-Viborg). 

2. halvår 2016: Ingen ansøgere til 1 stilling (Herning-Aarhus (1. opslag)) 

1. halvår 2017: 2 ansøgere til 3 stillinger, 2 besat (Viborg-Aalborg, Aalborg-Aarhus; Herning-

Aarhus ubesat (2. opslag)).  

Desuden 1 ansøger til 1 stilling, besat (Aarhus-Herning - fremrykket fra 2. halvår 2017) 

2. halvår 2017: 2 ansøgere til 2 stillinger, ene kandidat ikke kvalificeret på 

ansøgningstidspunktet, 1 stilling besat (Aalborg-Viborg (fremrykket fra efterår 2018); Herning-

Aarhus ubesat (3. opslag)). 

 

• Kursusudvalget (Camilla Hoff/Rikke Broholm): 

Der er kommet ny hovedkursusleder: Peter Sandor Oturai har overtaget poster fra Peter Hovind. 

De første af de nye H-kurser er blevet afholdt i 2016: Knoglekurset, hjertets patofysiologi og 

endo/gastro-kurset. Da enkelte kursister har deltaget på de gamle delkurser håndteres dette med 

mulighed for deltagelse i de manglende emner eller hele kurset. Desuden er der planlagt afholdelse af 

de nye hydrid kurser Hybridteknikker og CT, samt Molecular Imaging. Der har været en stram økonomi, 

men det er lykkedes at beholde forplejningen til kursisterne. 

Fremtidige kurser og kursusledere er diskuteret, og en model for, hvordan ”nye” kursusledere kan byde 

ind er foreslået. 

PKL funktionen i Regions Syd eksisterer ikke længere. Ny PKL i Region Nord er Christian Høyer (Viborg). 

I Region Øst er der opmærksomhed på, at uddannelsesblokke ikke fuldstændigt kan dække samtlige 

kompetencer i målbeskrivelsen. 



Ny målbeskrivelse og kompetencekort, samt implementering heraf: Der er opmærksomhed på hvordan 

kompetencekort bruges i praksis. 

Dimensioneringsplanen er gennemgået og det er besluttet at man fortsætter med uændret antal 

uddannelsesstillinger (om nødvendigt med oprettelse af flere I-stillinger) 

Møde med ny sammensætning af kursusudvalget er afholdt umiddelbart efter færdiggørelsen af denne 

beretning. 

 

• Young EANM (Julie Bjerglund Andersen): 

Information ifb EANM 2016: Young EANM gruppen som sådan er nedlagt og Young investigators 

meeting eksisterer vist heller ikke længere. 

Der var derfor ikke rigtig nogen aktiviteter at deltage i med andre repræsentanter.  Der var en session 

der hed EANM Young Daily Forum med workshops/oplæg omkring fx ”presentation skills”. 

 

 

Camilla Hoff 

 


