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14. august 2018 
 

Formandens beretning 2017-2018  

 
Beretningen omhandler perioden fra september 2017 til september 2018. 
DSKFNM har 506 medlemmer, som består af læger, bioanalytikere, fysikere, 
kemikere, sygeplejersker, radiografer, studerende mv.  
Selskabet har 1 æresmedlem og 16 firmamedlemmer.  
 
Uddannelse, møder og kurser  

Bestyrelsen har i perioden afholdt 5 bestyrelsesmøder. På dagsorden har været 
planlægning og afholdelse af selskabets halv- og helårsmøder, udvikling af 
hjemmesiden, uddannelse og efteruddannelse af læger og andre faggrupper, 
interessegrupper under selskabet, speciallægedimensionering, høringer og andre 
henvendelser fra Sundhedsstyrelsen og LVS, lærebogen 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 Helsingør den 15.-16. september 2017 med 
ca. 165 deltagere. Tre forskellige emneområder var på det faglige program: En 
session om sjældne sygdomme og undersøgelser - ”Fra raritetskabinettet”, en 
session omhandlende forskning på internationalt niveau, samt ens session om 
emnet ”PET/CT ved gastrointestinale cancere”.  
Mange tak for de mange flotte foredrag og for stor opbakning til mødet.  
Ved generalforsamlingen blev Afdelingslæge Peter Gørtz valgt ind i bestyrelsen 
for DSKFNM. Det var også året, hvor vi skulle sige farvel til selskabets sekretær 
og kasserer gennem rigtig mange år. Overlæge Susanne Rasmussen skal have 
en meget stor tak for sin kæmpe store indsats for selskabet i den rolle gennem 
alle årene.  
Meget velfortjent fik Susanne Ramussen tildelt DSKFNMs ærespris for 2017.  
Referat fra generalforsamlingen kan findes på dskfnm.org.  
 
Selskabets halvårsmøde blev afholdt i januar i tilslutning til DSKFNM/DRS 
fællesmøde i Odense. Dette fællesmøde afholdes sammen med Dansk 
Radiologisk Selskab samt Selskab for Ultralydsdiagnostik. Overlæge Helle Hendel 
og overlæge Christian Haarmark Nielsen har påtaget sig opgaven med 
planlægning og koordinering af fællesmødet i 2018 og det fælles nordiske møde i 
2019, og stod for et meget flot og spændende program ved mødet i Odense i 
2018. Dog har deltagelsen ved fællesmøderne gennem de senere år fra vores 
medlemmers side været vigende. Bestyrelsen vil i det kommende år evaluere og 
overveje, hvilke tiltag som vi finder væsentlige i den sammenhæng.  
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Bestyrelsen ønsker fortsat at styrke efteruddannelsen gennem aktiviteter for 
selskabets medlemmer. Og har i år forsøgt at få afviklet DACAPO kurser for 
speciallæger, hvor formålet er at give speciallægerne en opdatering på udvalgte 
emner fra de forudgående A-kurser (kurser for læger i hoveduddannelse i 
specialet). Dette har endnu ikke fundet sin endelige form, men bestyrelsen 
arbejder videre med dette og andre initiativer.  
 

 

Selskabets hjemmeside  

Hjemmesiden fungerer godt. Jørn Theil har gjort et stort arbejde som 
webmaster, men ønsker ikke at fortsætte på denne post. En stor tak til Jørn Theil 
for hans store arbejde med hjemmesiden. Det er med meget stor glæde at læge 
Thorbjørn Hubeck-Graudal har påtaget sig opgaven som ny webmaster. 
Bestyrelsen er i dialog med den nye webmaster om den fortsatte udvikling af 
hjemmesiden. Alle medlemmer opfordres til at bruge hjemmesiden aktivt til 
formidling af kurser, møder samt relevante nyheder.  
Hjælp til dette kan ske via webmaster eller selskabets sekretær. Fokusområder 
for hjemmesiden er uddannelse og forskning.  
 
Sundhedsstyrelsen  

Som følge af et nyt strålebeskyttelsesdirektiv fra EU, har Sundhedsstyrelsen 
revideret ”Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse” 
(strålebeskyttelsesloven).  
Selskabet har bidraget i høringsfasen med flere konstruktive forslag til 
forbedringer, hvor der var tre bekendtgørelser i medfør af forslag til lov om 
ioniserende stråling og strålebeskyttelse i høring. Helt overordnet set havde 
bekendtgørelserne sendt i høring et noget ufærdigt præg med mange fejl i 
numre og henvisninger, og kom derved til at indeholde flere kritiske 
referencefejl.  
Af områder som selskabet har kommenteret på kan særligt nævnes krav om 
dokumentation for radioaktivt affald også med kort halveringstid (§17), 
udledning fra patienter (§17), krav til indretning af en nuklearmedicinsk afdeling 
(§§69-72 og Bilag 15), aktivitetsgrænser, (§70) samt uddannelse af relevant 
personale. Høringssvaret fra DSKFNM kan læses i sin helhed på dskfnm.org. 
Selskabet takker for bidrag fra flere medlemmer, men en særlig stor tak til 
hospitalsfysiker Henrik Bluhme, seniorfysiker Søren Holm og klinikchef, professor 
Liselotte Højgaard for substantielt bidrag til høringssvaret.  
 
Dimensioneringsplan for uddannelse af speciallæger var i høring i 2016. Der blev 
i høringssvaret fra DSKFNM påpeget regionale forskelle, hvor der nogle steder 
manglede speciallæger. Der er nu (primo 2018) regionalt en bekymring om 
mangel på stillinger til de færdige speciallæger. DSKFNM er ved at afdække 
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omfanget ved en enquete og vil have fokus på dimensioneringen også i den 
kommende tid.  
 
Interessegrupper, udvalg og tillidsposter  

Den Nationale PET/CT gruppe har siden primo 2016 haft status af arbejdsgruppe 
under DSKFNM. Gruppen har til opgave at fremme og optimere nationalt 
samarbejde omkring udførelse og analyse af PET/CT undersøgelser. Gruppen 
samler erfaringer og omkring PET/CT nationalt og internationalt og udgiver på 
denne baggrund anbefalinger og vejledninger. Formand for den Nationale PET/CT 
gruppe er nuklearmediciner Karin Hjorthaug. Der er to møder om året, og der 
afholdes case workshop i relation til møderne. Mødedato, medlemsliste, 
mødereferater og vejledninger ligger på DSKFNMs hjemmeside. Referat af 
aktiviteter kan ses i bilag til generalforsamling 2018.  
 
Interessegruppen indenfor CNS Nuklearmedicin, som professor, overlæge Per 
Borghammer og professor, overlæge Ian Law står for, holder to møder årligt. 
Mødedato, medlemsliste, mødereferater og vejledninger ligger på DSKFNMs 
hjemmeside. Referat af aktiviteter kan ses i bilag til generalforsamling 2018.  
 
Ved sidste årsmøde blev en ny interessegruppe stiftet - en national 
børnenuklearmedicinsk gruppe (Danish Association of Pediatric Nuclear Medicin 
(DAPNM)). Der var stor tilslutning til denne gruppe, som vil udveksle erfaringer 
på tværs af landet og arbejder på en at opdatere website under DSKFNM, 
som kommer til at indeholde en medlemsliste med mulighed for tilmelding, 
henvisning til guidelines og kommende møder, konferencer og kongresser. 
Børnenuklearmedicin vil have en selvstændig session på DSKFNMs årsmøde i 
2018. 
 
Bestyrelsen støtter op om alle disse initiativer, hvor faglighed og samarbejde på 
tværs af landet kan løfte det faglige niveau til gavn for diagnostik og 
patientbehandling.  
Bestyrelsen støtter gerne nye initiativer og interessegrupper velkommen, hvorfor 
der er udarbejdet en retningslinje for interessegrupper under DSKFNM. 
Retningslinjen kan findes på dskfnm.org.  
 
I perioden er følgende medlemmer valgt/udpeget til tillidshverv og 
repræsentantskabsposter:  
 

• DSKFNM repræsentant i den uro-onkologiske multidisciplinære gruppe for 
peniscancer, DaPeCa, under danske multidisciplinære cancergrupper 
(DMCG): Kirsten Bouchelouche. 
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• DSKFNM repræsentant i arbejdsgruppen omhandlende national klinisk 
retningslinje for diagnostik af MCI og demens (SST): Ian Law.  
 

• Faglige medlemmer til brugergruppen til et videre arbejde med at 
aftaledække det radioaktive område under regionerne:  
Region H – Lars Friberg, Linda Kragh og Jenny Rahbek Pedersen. 
Region Sjælland – Lone Fugl Harkønen. 
Region Syd - Signe Inglev. 
Region Midt – Dirk Bender. 
Region Nord – Søren Steen Nielsen, Dorthe Batsberg og Nikolaj Nielsen. 

• DSKFNM repræsentant i DCCG (Danish Colon Cancer Group) Annika Loft 
Jakobsen fratræder. I stedet udpeges Søren Hess (april 2018).  
 

• Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af Sundhedsstyrelsens 
pakkeforløb for hoved- og halskræft”: Annika Loft Jakobsen.   
 

• EANM delegat er for DSKFNM overlæge Lars Thorbjørn Jensen har siddet i 
4 år. Bestyrelsen indstiller til, at Lars Thorbjørn genvælges for endnu en 
periode.  

 
• UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes) delegat: Peter Oturai 
(Rigshospitalet) har været DSKFNMs delegerede siden 2010, og kan derfor 
ikke fortsætte. Bestyrelsen arbejder på at finde en ny kandidat til posten. 
 

• Efter mange år som inspektor for Sundhedsstyrelsen i specialet har 
ledende overlæge Henrik Berthelsen valgt at trække sig fra denne post. 
Selskabet takker Henrik Berthelsen for den store indsats, og indstiller 
samtidig overlæge Charlotte Elberling Almasi til ny inspektor, som 
efterfølgende er udpeget til posten af Sundhedsstyrelsen.  
 

• Udpegning eller genudpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg for 
læger til hoveduddannelse i de tre uddannelsesregioner pågår i skrivende 
stund.  
 

SEB Hæderspris 2018 

Hædersprisen uddeles til en anerkendt forsker, der har ydet en særlig indsats 
inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Tidligere var prisen kendt som Codan 
prisen, men da Codan opsagde deres del af aftalen i 2017, ændredes foreningens 
navn til Danske Lægers Forening under SEB Pension, og prisen hedder SEB 
Hæderspris. Bestyrelsen for DSKFNM indstillede professor Jørgen Frøkiær til at 
modtage SEB Hæderspris i 2018, hvilket han meget velfortjent modtog. 
Selskabet ønsker professor Jørgen Frøkiær tillykke med den fine pris og ikke 
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mindst anerkendelsen af den omfattende og vigtige forskning, som Jørgen 
Frøkiær har udført over mange år.  
 
Lærebogen 

Salget af lærebogen har fundet et stabilt leje, hvilket har medført at bogen snart 
vil være udsolgt. Bogen er derfor genoptrykt uden ændringer i indeværende år. 
Idet bogen er fra 2011, er det nødvendigt med en mere gennemgribende 
revision af bogen, som påtænkes udført over de næste år. Bestyrelsen arbejder 
på at nedsætte en redaktion, som kan tage sig af denne meget vigtige opgave.  

Høringer  

DSKFNM har i perioden modtaget en lang række dokumenter og retningslinjer i 
høring. Afhængig af emne og relevans for specialet har disse været behandlet i 
bestyrelsen og/eller rundsendt til ledende overlæger til høring og 
videreformidling til relevante fagpersoner i egen afdeling.  
Enkelte høringer har derudover været sendt til professorerne. Alle indkomne 
høringssvar er samlet og afgivet inden for den givne tidsfrist.  
 
LVS/Sundhedsstyrelsen 

• Sundhedsstyrelsen har revideret ”Lov om ioniserende stråling og 
strålebeskyttelse” (strålebeskyttelsesloven).  
Se venligst beskrivelse af denne høring ovenfor.  

• Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med 
hjertesygdom fra Sundhedsstyrelsen. Sendt i høring til de ledende 
overlæger i DSKFNM.  

• Høring om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om 
videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter fra LVS.  
Sendt i høring til de ledende overlæger i DSKFNM. 

• Konsekvensændringer som følge af den kommende data-forordning, 
som træder i kraft den 25. maj 2018 samt den kommende nye data lov 
fra LVS.  
Sendt i høring til de ledende overlæger i DSKFNM. 

• NKR diagnostik MCI og demens fra Sundhedsstyrelsen.  
Sendt i høring til de ledende overlæger i DSKFNM. 

• Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved 
håndtering af humane væv og celler fra LVS. DSKFNM var ikke 
selvstændig høringspart, men har på trods af dette bedt om undtagelse 
for vores undersøgelser med autologt mærkede celler.   
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EANM  

• Joint EANM and ESNR guideline for the diagnosis of spine infection in 
adults (ESCMID endorsed).  
Sendt i høring til ledende overlæger.  

• Guideline for the diagnosis of peripheral bone infection in adults: a joint 
paper by the EANM, ESR and EBJIS (ESCMID endorsed)  
Sendt i høring til ledende overlæger. 

• EANM Guideline for radionuclide therapy of bone metastases with beta 
emitting radionuclides.  
Sendt i høring til ledende overlæger. 

• FDG-PET/CT(A) imaging in large vessel vasculitis and polymyalgia 
rheumatica: Joint procedural recommendation of the EANM, SNMMI, the 
PET Interest Group (PIG), and endorsed by the ASNC.  
Sendt i høring til ledende overlæger. 
 

Bestyrelsen vil gerne takke alle dem, der hver især har gjort en indsats og 
bidraget til selskabets arbejde i perioden.  
 
Tak til selskabets medlemmer for opbakning til bestyrelsen og for at bidrage til 
selskabets og bestyrelsens arbejde og initiativer.  
 
En stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Det har været en 
fornøjelse at samarbejde med jer.  
En særlig stor tak til Dorthe Skovgaard, som har fungeret som sekretær for 
bestyrelsen i DSKFNM gennem det sidste år.  
Dog har Dorthe Skovgaard søgt en karrierevej indenfor det private område, 
hvilket hun ikke har fundet foreneligt med posten som sekretær for DSKFNM.  
På trods af jobskiftet midt i perioden har Dorthe Skovgaard ydet en meget stor 
indsats for selskabet og bestyrelsen helt frem til årsmødet. Jeg ønsker Dorthe 
Skovgaard alt det bedste og takker for det gode samarbejde og for indsatsen i 
året der er gået.   
 
Med venlig hilsen  
 
 
Peter Hovind 
Formand for DSKFNM 
 


