
Årsberetning for det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige 
videreuddannelse i specialet Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - 2018-
2019 
 
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.ansvarlig overlæge, Østdanmark  
 Louise Brinth, repræsentant for uddannelsessøgende læger  
 Camilla Molich Hoff - repræsentant for Yngre Nuklearmedicineres Klub.  

 
Der er i perioden 01.08.2018 til 01.08.2019 afholdt følgende kurser: 
 
Interne: 
 
- MA-STA-KI 
  (September-oktober 2018, Rigshospitalet/Herlev) 
 
- Metodekursus 1 (Videregående isotop)  
  (3.-5. oktober 2018, RH-Glostrup/BFH) 
 
- Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation 
  (22.-24. maj 2019, Odense/Esbjerg) 
 
Eksterne: 
- Isotopkursus-København, forår 2019 (Isotop 1) 
 
- Isotopkursus-Århus, forår 2019 (Isotop 1) 
 
 
Der er pr. 1.9.2019 i alt 29 aktive uddannelsessøgende, 
11 blev/bliver speciallæger i 2019 og 4 i 2020. 
_______ 
 

Det har således været et ikke specielt belastende kursusår. Udvalget arbejder 
fortsat på at få en mere hensigtsmæssig spredning over det typiske 3 års rul. 

Det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige videreuddannelse i 
specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin (=Kursusudvalget) mødes årligt efter 
sommerferien og evaluerer og reviderer kurserne indenfor den gældende 
målbeskrivelses rammer.   
Næste møde er planlagt til 9-okt-2019. Hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke 
kan rapporteres evt. nye tiltag. 



Udvalget har diskuteret en model hvor delkursuslederne er (med)ansvarlige for 
afholdelse af 3 kurser – dvs. funktionstid sædvanligvis 9 år – hvorefter 
funktionen overdrages til kollega. Dette er endnu ikke blevet implementeret. 

Ved ansøgning om budget til kurser for specialespecifikke kurser for 2019 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 
4 %. Således et mindre sparekrav end de foregående år. Da det er et krav, at 
budgetter skal lægges så realistisk som muligt giver det enkelte udfordringer.  

 
 
8. sept 2019 
 
Peter Oturai 
Hovedkursusleder 
 
 


