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12. august 2019

Formandens beretning 2018-2019
Beretningen omhandler perioden fra september 2018 til september 2019.
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, LVS og EANM, en tredje udgave af
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 Kolding den 7.-8. september 2018 med ca.
160 deltagere. Tre forskellige emneområder var på det faglige program: En
session om ”Nuklearmedicinske børneundersøgelser”, en session omhandlende
forskning på internationalt niveau, samt en mere teknisk orienteret session om
emnet “Avancerede hybridmodaliteter”.
Tak for de mange postere, præsentationer og fine foredrag og - for stor
opbakning til mødet. Ved generalforsamlingen blev overlæge Peter Hovind
(formand for DSKFNM), ledende bioanalytiker Michael Werenberg Mikkelsen,
radiokemiker Signe Inglev samt afdelingslæge Camilla Molich Hoff genvalgt til
bestyrelsen for yderligere to år.
Overlæge, ph.d. Annika Loft Jakobsen fik yderst velfortjent tildelt DSKFNMs
ærespris for 2018.
Referat fra generalforsamlingen kan findes på dskfnm.org.
Selskabets halvårsmøde blev afholdt i maj tilslutning til DSKFNM/DRS
fællesmøde i København, som i år var et fælles nordisk møde. Mødet afholdes
sammen med Dansk Radiologisk Selskab samt Selskab for Ultralydsdiagnostik.
Overlæge Helle Hendel og overlæge Christian Haarmark Nielsen påtog sig igen
den meget store opgave med planlægning og koordinering det fælles nordiske
møde i 2019, og stod for et meget flot og spændende program ved mødet.
Dog har deltagelsen ved fællesmøderne gennem de senere år fra vores
medlemmers side været vigende. I år var der desværre planlagt en A-kursus på
samme tid, hvilket ikke gjorde deltagelsen noget godt.
Bestyrelsen vil i det kommende år evaluere og overveje, hvilke tiltag som vi
finder væsentlige i den sammenhæng.
Bestyrelsen ønsker fortsat at styrke efteruddannelsen gennem aktiviteter for
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selskabets medlemmer og bestyrelsen arbejder videre med dette og andre
initiativer.
Selskabets hjemmeside
Thorbjørn Hubeck-Graudal påtog sig sidste år opgaven som ny webmaster.
Hjemmesiden har fungeret godt, men bestyrelsen har et ønske om dels at gøre
hjemmesiden lettere at interagere med for dem, der vil lægge noget op. Og dels
er der behov for en videre udvikling af hjemmesiden, således at den er nemmere
at tilgå fra smartphones og tablets. Thorbjørn Hubeck-Graudal har gjort et stort
udviklingsarbejde som webmaster, og vi er snart klar til at søsætte en ny og
moderne version af hjemmesiden. De sidste test pågår i skrivende stund.
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), som trådte i kraft 6. februar 2018. Som bekendt har
DSKFNM været meget aktive i høringsfasen med flere konstruktive forslag til
forbedringer, særligt ved konstruktiv kritik af tre tilhørende bekendtgørelser.
Der har fra myndighedernes side været et behov for en revision af
bekendtgørelserne, som blev indledt med en fase før den officielle høring, hvor
repræsentanter fra DSKFNM efter et skriftligt oplæg inviterede sig til et møde
med SIS. Særlige fokusområder var krav til bortskaffelse af affald og udledning,
klassifikation af rum og personer, krav til de særlige kompetencepersoner, klinisk
ansvar ved klinisk anvendelse samt SIS ændrede rolle fra en mere rådgivende til
en udelukke tilsynsførende og kontrollerende rolle. På trods af en god dialog, var
det desværre ikke alle DSKFNMs holdninger og bekymringer, der har givet aftryk
i de reviderede bekendtgørelser, som er trådt i kraft primo juli 2019.
Selskabet vil hermed takke den særlige ”task force”, som ud over formanden for
DSKFNM bestod af hospitalsfysiker Henrik Bluhme, seniorfysiker Søren Holm,
ledende bioanalytiker Michael Werenberg Mikkelsen og ledende overlæge Henrik
Boel Jørgensen. Gruppen har gennem det seneste år gjort en stor indsats for, at
lovgivningen er så praktisk gennemførlig som muligt.
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 national bekymring om mangel på stillinger til
de færdige speciallæger de kommende år, hvorefter der igen kan komme mangel
på speciallæger. DSKFNM har søgt at afdække omfanget ved en enquete.
Resultatet af dette vil indgå i svar på den kommende høring om
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dimensioneringen, hvor arbejdet med en ny dimensioneringsplan er sat i gang af
Sundhedsstyrelsen.
Arbejdsgrupper, udvalg og tillidsposter
Der er tre officielle arbejdsgrupper under DSKFNM, hvis formål of reference til
bestyrelsen for DSKFNM er beskrevet på hjemmesiden. Det drejer sig om ”Den
Nationale PET/CT gruppe”, ”Den nationale CNS gruppe” samt den nyligt nedsatte
”Nationale Børnenuklearmedicinske gruppe”. Ifølge det eksisterende
kommissorium for arbejdsgrupperne, er de alle ansvarlige over for bestyrelsen,
som skal orienteres om og godkende større aktiviteter i de enkelte
arbejdsgrupper og udvalg. Alle medlemmer af DSKFNM eller medlemmer af
andre lægefaglige selskaber kan være menige medlemmer af selskabets
arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe skal have en formand godkendt af DSKFNM
bestyrelsen. Denne afgiver årligt en beretning til bestyrelsen vedr. aktiviteter i
arbejdsgruppen. Formanden er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en
opdateret medlemsliste for arbejdsgruppen på DSKFNM website.
Arbejdsgrupperne har i andre sammenhænge været benævnt interessegrupper.
Bestyrelsen vil i den kommende periode opdatere kommissoriet for disse grupper
og klart definere ansvar og roller for grupperne.
Mødedato, medlemsliste, mødereferater og vejledninger ligger på DSKFNMs
hjemmeside. Referat af aktiviteter kan ses i bilag til generalforsamling 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 op om nye initiativer og arbejdsgrupper, og hører
gerne fra medlemmer, der ønsker andre grupper nedsat.
Bestyrelsen har - på baggrund af en henvendelse fra en af cancergrupperne diskuteret retningslinjer for udpegning og genudpegning til tillidshverv og andre
officielle poster. Der foreligger ikke gældende retningslinjer for dette i selskabet.
Som et relativt lille selskab er vores udbud af faglige superspecialister ikke er
stort. Det er derfor bestyrelsens holdning, at vores faglige eksperter udpeges af
vores selskab uden nogen øverste fast funktionsperiode.
Skulle de relevante grupper eller fora have retningslinjer, der gør at vi skal
genudpege, så gør vi gerne det. I den proces går vi i en dialog med vores
kandidat om en forlængelse er både et ønske og hensigtsmæssig af hensyn til
det videre arbejde. Skulle vores kandidat have et ønske om at trække sig, så
finder vi en ny. Skulle kandidaten ønske at fortsætte og er alle – også den
relevante gruppe - tilfredse med eksperten, så genudpeges.
I perioden er følgende medlemmer valgt/udpeget til tillidshverv og
repræsentantskabsposter:
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•

Efter mange år på posten som fagredaktør i Scandinavian Journal of
Clinical and Laboratory Investigation har Overlæge Lene Rørdam valgt at
trække sig fra posten. Selskabet takker Lene Rørdam for den store
indsats, og har udpeget Overlæge Morten Damgaard som afløser til denne
post.

•

DSKFNMs repræsentant i arbejdsgruppen for revision af ”Diagnostisk
pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom,
der kunne være kræft”: Overlæge Annika Loft Jakobsen deltog i
udarbejdelsen af forrige version og er genudpeget.

•

DSKFNMs repræsentant i arbejdsgruppen for revision af "Pakkeforløb for
metastaser uden organspecifik kræfttype: Overlæge Annika Loft Jakobsen
deltog i udarbejdelsen af forrige version og er genudpeget.

•

Efter mange år på posten som DSKFNMs repræsentant i Dansk Prostata
Cancer Gruppe (DaProCa) har Professor, overlæge Lars Jelstrup Petersen
valgt at trække sig fra posten. Selskabet takker Lars Jelstrup Petersen for
den store indsats over de sidste 7 år, og har udpeget Overlæge Helle Dam
Zacho som afløser til denne post.

•

DSKFNMs repræsentant i arbejdsgruppen vedrørende cancer- og
osteoporose-relaterede senfølger, i form af osteonekrose i kæberne, som
følge af medicinsk behandling med antiresorptive medikamenter
(bisfosfonater og denusomab) nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed:
Overlæge Peter Oturai.

•

DSKFNMs repræsentant i til Dansk Gynækologisk Cancer Gruppes (DGCG)
bestyrelse: Overlæge Annika Loft Jakobsen er genudpeget.

•

Som EANM delegat for DSKFNM har Ledende overlæge Lars Thorbjørn
Jensen siddet i 4 år i en periode for 4 år og var på valg ved sidste
generalforsamling. Lars Thorbjørn blev genvalgt til denne post for endnu 4
år ved DSKFNMs generalforsamling i 2018.

•

UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes) delegat: Overlæge
Peter Oturai (Rigshospitalet) har været DSKFNMs delegerede siden 2010,
og kan derfor ikke fortsætte. Specialeansvarlig overlæge Søren Hess blev
valgt til denne post for 4 år ved DSKFNMs generalforsamling i 2018.

•

Indstilling til SEB Hæderspris 2020: DSKFNM har indstillet Professor,
overlæge Andreas Kjær.
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Lærebogen
Idet lærebogens nuværende udgave er fra 2011, er det nødvendigt med en mere
gennemgribende revision af bogen, som påtænkes udført over de næste år.
Bestyrelsen har efter samråd med den forrige redaktion nedsat følgende
redaktion: Specialeansvarlig overlæge Søren Hess, Overlæge Helle Dam Zacho,
Afdelingslæge Ali Asmar, Overlæge Lars Christian Gormsen, Afdelingslæge Louise
Brinth, som vil påtage sig denne meget vigtige opgave. En ny udgave forventes
at kunne udkomme i år 2022.
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.
Sundhedsstyrelsen
•

Sundhedsstyrelsen har revideret bekendtgørelser som er udarbejdet i
forbindelse med ”Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse”
(strålebeskyttelsesloven). Se venligst beskrivelse af denne høring
ovenfor.

•

Høring vedrørende Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for
Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

•

Høring: Udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for
Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.
Høring: Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og
sundhedsloven.
Takstsystem 2020, nærmere betegnet DRG2020.
Sendt i høring hos DSKFNMs DRG-udvalg.

LVS

•

•

Høringer, som ikke er fundet relevante for DSKFNM kan ses i bilaget
”Beretning fra de Lægevidenskabelige Selskaber 2018-2019”. Åbent
opslag - medlem til National Videnskabsetisk Komité.
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EANM
•

EANM/SNMMI guidelines for radionuclide imaging of pheochromocytoma
and paraganglioma.

•

EANM guideline for ventilation/perfusion single photon emission computed
tomography for diagnosis of pulmonary embolism and beyond.

•

EANM/SNMMI: FDG-PET/CT external beam radiotherapy treatment.

•

EANM procedure guidelines for radionuclide therapy with 177Lu-labeled
PSMA-ligands (177Lu-PSMA-RLT).

•

EANM SNMMI Guideline/Procedure Standard for RAIU and Thyroid
Scintigraphy.

•

EANM practice guideline on PET/CT imaging in medullary thyroid
carcinoma.

•

EANM Guideline on the Validation of Analytical Methods for
Radiopharmaceuticals.

•

Fluciclovine(18F)PET/CT: Joint EANM and SNMMI Procedure Guideline for
prostate cancer imaging; version 1.0.

Vedtægter og love
Bestyrelsen stillede ved generalforsamlingen to ændringsforslag til DSKFNMs
love. De blev vedtaget, idet de havde været behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling inden. Bestyrelsen har i det forløb identificeret flere områder,
hvor vores love ikke er tidssvarende eller hvor praksis ikke stemmer overens
med lovene. Yderligere er der i samfundet og særligt i lægefaglige kredse
opstået et behov for en tydelighed og transparens i samarbejdet med industrien.
Det har medført et arbejde i bestyrelsen, hvor vi har set på behov for
vedtægtsændringer. Nogen ændringer er rent formelt administrative og vil
forventeligt ikke give anledning til debat. Andre kan være mere kontroversielle
og måske kræve en yderligere dialog.
Bestyrelsen stiller fire forslag til generalforsamlingen om ændringer af selskabets
love. Et om administrative ændringer, et om en medlemsliste som følge af de
nye GDPR regler, et om æresmedlemmer og et om ændring af
firmamedlemsskaber. Afhængig af medlemmernes ytringer og kommentarer vil
bestyrelsen efterfølgende (idet vi ikke regner med deltagelse af mere end
halvdelen af DSKFNMs medlemmer til den årlige generalforsamling i 2019) tage
stilling til, om forslagene skal stilles ved en ekstraordinær generalforsamling, ved
den næste ordinære generalforsamling eller vi skal arbejde videre med dem.
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Processen vil følge de gældende regler og vil i sin helhed være så demokratisk
som muligt. Sidstnævnte forstået på den måde, at hvis et eller flere af
bestyrelsens forslag er genstand for debat, uenighed eller bekymring, vil det eller
disse forslag ikke blive fremsat ved en ekstraordinær generalforsamling, der
erfaringsmæssigt har ganske få deltagere.
Forslagene vil kunne ses på dskfnm.org sammen med den endelige dagsorden
for generalforsamlingen 2019.

TAK
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 Ali Asmar, som er tiltrådt som og har virket som sekretær
for bestyrelsen i DSKFNM gennem det sidste år.
Med venlig hilsen

Peter Hovind
Formand for DSKFNM
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