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Bestyrelsens arbejde 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 18. maj 2018 i Odense. Det resterende arbejde er foregået via 

mailkorrespondance. Emner der er blevet drøftet er blandt andet: 

• Speciallæge stillinger efter endt HU: 

Der er fortsat stor bekymring for fremtidige jobmuligheder blandt uddannelseslægerne i slutforløbet af 

deres hoveduddannelsessteder. Der er ”fyldt” op på mange afdelinger, som desuden er ramt af 

ansættelsesstop. Der er via DSKFNM spurgt til forventede antal ”ny” ansættelserne på afdelingerne i 

fremtiden, hvilket forventes inkluderet i næstkommende dimensioneringsplan. Der er aktuelt 

nyuddannet speciallæge uden job på nuklearmedicinsk afdeling. 

• Rekrutteringssituationen: 

I alle regioner er der et svingende antal ansøgere til introduktionsstillingerne, men der har generelt ikke 

været problemer med at rekruttere til introduktionsstillinger. Overordnet tilstrækkeligt antal ansøgere 

til H-stillingerne. 

• YNK hjemmeside/dropbox: 

Arbejdet fortsætter, der er kommet ny webmaster. Fortsat ønske om at udbygge med referenceliste til 

gode artikler, normalmateriale, info om stillingsopslag. Dropboksen til A-kurser benyttes flittigt til 

distribution af kursusmateriale 

• Status på målbeskrivelse, kompetencekort og uddannelsesplaner: 

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

elektronisk logbog. Diskussion om, hvorvidt der allerede nu behov for revision af målbeskrivelsen ifht 

undersøgelser der overgår til PET-versionen? Fx FDG-PET i stedet for leukocytskintigrafi – opgave til 

fremtidigt møde i uddannelsesrådet. De første nye metode-A-kurser er afholdt, generelt stor 

tilfredshed blandt deltagerne. 

• Poster og foredragskonkurrence til årsmødet 

Igen i år er YNK vært for poster og foredragskonkurrencen. Der er i år indsendt 23 abstracts (ikke helt 

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

på både postersessionen og til foredragskonkurrencen sent fredag eftermiddag. 

• DSKFNM ½-årsmøde 

YNK har bidraget med case-eksempler til billedquiz i fællesskab FYR. Helle Hendel og Christian Eickhoff 

Haarmark Nielsen har overtaget den nuklearmedicinsk del af ½-årsmødet, som i 2019 er ”Nordisk 

radiologisk kongres”, som afholdes 22-24 maj. 

• Årets skintillator 



Prisen for god uddannelse/vejledning, uddeles hvert 2 år. Prisen uddeles i år, modtager afsløres senere 

i aften. Der har været flere gode kandidater i spil, de, der ikke får den i år er selvfølgelig ikke glemt. Vi 

håber de fortsætter det gode uddannelsesarbejde, så de kan komme i betragtning ved en senere 

uddeling. Kandidater og indstillinger til en 2020 modtager modtages gerne (altid). Der har desuden 

været arbejdet med prisens ”form”, nye tiltag afsløres ligeledes senere i dag. 

• Introkurset økonomi 

Der er sendt forespørgsel til AU og KU om ”optagelse” på PhD kursus liste, så kurset bliver mere synligt 

for PhD studerende, og man derved kunne øge deltager antallet. Indtil videre afslag fra KU, men med 

forslag om at kontakte Andreas Kjær, da han er ansvarlig for den relevante PhD-skole. Afventer fortsat 

respons fra AU. 

 

DSKFNM 

YNK formandens arbejde i DSKFNM bestyrelsen har primært været relateret til vedtægtsændringer omkring 

sekretær/kasser funktionen, planlægningen af årsmødet, nye bekendtgørelser om ioniserende stråling og 

strålebeskyttelse og stillingssituationen for nyuddannede speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. 

 

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

Camilla Hoff): 

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. 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 2 afholdt i Aarhus mandag den 2. januar 2018. Camilla Molich Hoff var 

ansvarlig for den logistiske planlægning.  Del 1 blev afholdt i København den 5+6 juni 2018. Mads Radmer 

Jensen var ansvarlig herfor.  Der var 14 kursister på Del 1 og 15 kursister på del 2 og alle regioner var 

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

Emnerne er stort set uændrede siden 2016 efter indførelsen af den nye målbeskrivelse og justeringer efter 

dennes indhold. Det er vores vurdering at alle underviserne gjorde en tilfredsstillende indsats på begge 

delkurser. Evalueringerne af begge delkurser har generelt været meget positive.  

 

Diverse Udvalg: 

• Regionale ansættelsesudvalg: 

- Region Syd (Karen Middelbo Buch-Olsen): 

Introduktionsstillinger besat, flere gange med en ansøger, men også ansættelsesrunde med 

flere gode kandidater. 

HU-ansættelsesrunde med to stillinger og to kvalificerede kandidater. 



- Region Øst (Kirsten Korsholm): 

I det foregående år har der været to runder med opslag af HU-forløb og ansættelsessamtaler i 

Videreuddannelsesregion Øst 

28.11.2018; to ansøgere til 2 HU-forløb, én ansøger var ikke formelt kvalificeret og den anden 

blev desværre vurderet ikke-kvalificereret fagligt set, således to ubesatte HU-forløb. 

11.4.2018; ét HU-forløb og én kvalificeret ansøger, som fik forløbet. 

Således fortsat to ubesatte HU-forløb, som opslås igen i 2019 (midlertidigt besat med vikarer). 

- Region Nord (Peter Iversen/suppleant Jeannette Demant Andersen): 

Hvad angår introstillinger der været store svingninger i ansøgerfeltet. Enkelte steder flere 

yderst kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, enkelte steder fortsat ubesatte stillinger. 

I forhold til HU-stillinger har der: 

Efteråret 2017 været 1 ansøger til 1 stilling, besat (Ålborg- Viborg), fraflytter regionen 

Foråret 2018 været 1 ansøgere til 1 stilling, besat (Ålborg- Viborg) 

Efteråret 2018 været 3 ansøgere til 3 stillinger, besat (Århus-Herning og 2x Herning-Århus) 

Der skal i aktuelt vælges ny repræsentant og suppleanter i region nord, da Peter Iversen ikke 

ønsker at fortsætte på posten. 

 

• Kursusudvalget (Camilla Hoff/Louise Brinth (ny kursist repræsentant)): 

Hovedkursusleder: Peter Sandor Oturai, møde efteråret 2017 

Afholdte nye fusionerede kurser i kardiovaskulær patofysiologi og endokrin/mave-tarmkanalens 

patofysiologi, har generelt fået fine evalueringer. Der er desuden afholdt kurser endnu ikke omtalt i 

udvalgsregi i onkologi, nyre og urinveje, CT og hybrid imaging, lunge kursus, molecular imaging og 

MR/ultralyd. 

Problematik i forhold til afholdelse af A-kursus og kursister, hvis stilling afsluttes før sidste obligatoriske 

A-kursus afholdes – enkeltstående tilfælde ifht. overgang til ny målbeskrivelse og ny kursusrække – 

løses individuelt. 

Problematik ifht. ”gamle” kursister, der allerede har deltaget i dele af de nye fusionerede kurser. 

Opmærksomhed på sammensætning/program af kurser, så man kan vælge kun at deltage i de emner, 

der mangles i forhold til kursusrækken. 

Der er generelt stor opmærksomhed på placering og indhold af de nye fusionerede kurser!  

Møde med ny sammensætning af kursusudvalget afholdes efter færdiggørelsen af denne beretning. 

 

• Young EANM: 

Posten er indtil videre nedlagt grundet manglende aktivitet. 

 

 

Camilla Hoff 

 


