
Årsberetning for det landsdækkende uddannelsesudvalg for den lægelige 
videreuddannelse i specialet Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - 2020-
2021 
 
Udvalgets sammensætning pr. 20-aug-2021:  

 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  
 Rikke Broholm, udd.ansvarlig overlæge, Østdanmark  
 Julie B. Andersen, repræsentant for uddannelsessøgende læger, indtil 1-

jun-2021. Efterfølger vælges sep 2021. 
 Sofie Tind Nygaard - repræsentant for YNK  

 
Der er i perioden 01.08.2020 til 01.08.2021 blevet afholdt følgende kurser: 
 
Interne: 
 
- Onkologisk diagnostik og behandling – sep 2020 
   Rigshospitalet 
 
- Nyrernes og urinvejenes patofysiologi – nov 2020 
   Århus 
 
- Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker) – dec 2020 
   Rigshospitalet 
 
- Metodekursus 4 (Molecular Imaging (på dansk molekylær billeddannelse)) 
– mar 2021, Rigshospitalet 
 
- Metodekursus 3 (MR og UL/Doppler) – maj 2021 
   Rigshospitalet 
 
Eksterne: 
- Isotopkursus-København, forår 2021 (Isotop 1) 
 
Der er pr. 1.9.2021 i alt 31 aktive uddannelsessøgende, 
6 blev/bliver speciallæger i 2020 og 7 forventes i 2022. 
_______ 
 
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 nov/dec-2021.  
 
  



Covid-19 krisen har fortsat ikke haft alvorlige konsekvenser for kursusforløbet.  
Molecular Imaging blev afholdt vellykket 100 % online.  
 
CNS patofysiologi, der var planlagt til feb 2021 blev aflyst og rykket til mar 
2022 pga. Covid-19. 
 
De øvrige kurser blev afholdt med fysisk tilstedeværelse. 
Den specielle situation som følge af pandemien har åbnet øjnene for nogle 
muligheder i kursusafviklingen. Det er muligt at inkludere dele af et 
kursusprogram med fjern-foredrag (inkl. efterflg. dialog). F.eks. var der i 
Molecular Imaging en foredragsholder fysisk i England. Og der kan spares en del 
tid (og penge) mht rejser mellem DK landsdelene. 
Den fysiske tilstedeværelse for kursisterne er fortsat vigtig. For optimal læring, 
formel og uformel erfaringsudveksling, networking, socialt m.m. 

Der pågår fortsat udskiftninger i flere delkursusledelser. 
Som nævnt i sidste års referat: 

- CNS patofysiologi. Per Borghammer er nu i kursusledelsen med Ian Law.  
- Onkologisk diagnostik og behandling. Ny kursusledelse: Jane Brittain & 

Danijela Dejanovic. 
- Nyrernes og urinvejenes patofysiologi. Ny kursusledelse: Andre Dias & 

Trine B. Andersen. 
- Metodekursus 4 – Molecular Imaging. Rasmus Ripa nu kursusleder med 

Andreas Kjær. 

De 3 sidstnævnte kurser er blevet afholdt med succes under de nye 
delkursusledelser. 

Metodekursus 1 (Videregående isotopkursus). 
Lars Thorbjørn Jensen erstatter Niels Wiinberg – kæmpe tak til Niels for mange 
års engagement. 
Næste gang mar 2022  

Kardiovaskulær patofysiologi.  
Ny kursusledelse: Camilla Molich Hoff & Lars Christian Gormsen. Stor tak til 
Andreas Kjær, Philip Hasbak & Ulrik B. Andersen for mange års store indsats.  
Næste gang okt 2022 på Skejby. 

Økonomien for 2021 ser fornuftig ud. Der har ikke været reduktioner i budgettet 
i modsætning til de forrige år.   

Målbeskrivelsens kompetencekort tænkes revideret efter gennemgang 
vurdering af de eksisterende kompetencekorts anvendelighed. Tidshorisont 
2021-22. 
 
 
22. aug 2021 
Peter Oturai 
Hovedkursusleder 
 
 


