
Årsberetning for det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige 
videreuddannelse i specialet Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - 2019-
2020 
 
Udvalget har bestået/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, 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, indtil 1-mar-

2020 
 Julie B. Andersen, repræsentant for uddannelsessøgende læger, siden 1-

mar-2020 
 Camilla Molich Hoff - repræsentant for YNK  

 
Der er i perioden 01.08.2019 til 01.08.2020 afholdt følgende kurser: 
 
Interne: 
 
- Kardiovaskulær patofysiologi –okt 2019 
   Rigshospitalet 
 
- Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi –nov 2019 
   Hvidovre Hospital - Rigshospitalet 
 
- Lungepatofysiologi –jan 2020 
   Rigshospitalet 
 
Eksterne: 
- Isotopkursus-København, forår 2020 (Isotop 1) 
 
Der er pr. 1.9.2020 i alt 26 aktive uddannelsessøgende, 
4 blev/bliver speciallæger i 2020 og 7 i 2021. 
_______ 
 
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 som videomøde okt/nov-2019.  
 
Covid-19 krisen har heldigvis hidtil ikke haft alvorlige konsekvenser for 
kursusforløbet. Et tiltag for at sprede kurserne mere over tid blev forhindret - 
(CT/Hybrid-metodekurset blev rykket tilbage til efteråret 2020). 
De kommende kurser i efteråret (3 stk) vil blive afholdt fysisk med hensyntagen 
til gældende anbefalinger.  



Der pågår udskiftninger i flere delkursusledelser – bl.a.: 

CNS patofysiologi, 2021.  
Borghammer er nu i kursusledelsen med Ian Law (stor tak til Lars Friberg for 
mange års store indsats). Planen er at alternere mellem Kbh og Århus.  
Næste gang feb 2021 på Skejby. 

Onkologisk diagnostik og behandling, 2020. 
Ny kursusledelse: Jane Brittain og Danijela Dejanovic (begge RH), Stor tak til 
især Annika Loft.  
Næste gang sept 2020, Riget. 

Nyrernes og urinvejenes patofysiologi, 2020.  
Ny kursusledelse er nu: Andre Dias & Trine B. Andersen (Århus og Ålborg). Stor 
tak til Jørgen Frøkiær, Jørn Theil mfl. 
Næste gang nov 2020 på Skejby. 

Metodekursus 4 – Molecular Imaging, 2021. Er fortsat et ”nyt” kursus.  
Afholdes 2. gang foråret 2021. Rasmus Ripa kursusleder sammen med Andreas 
Kjær. Tak til Anni Morsing. 

 

Finansloven for 2020 indeholder en forhøjelse af Videreuddannelsespuljen på 6 
mio kr årligt til 49 mio kr (for 2020). Det betyder bl.a. justering (=forhøjelse) af 
div honorarer og kursistforplejning. 
Økonomien for 2021 endnu ikke meldt ud, men der skønnes ikke aktuelt at være 
grund til bekymring 

 
 
7. sept 2020 
 
Peter Oturai 
Hovedkursusleder 
 
 


