
Aktiviteter i European Union of Medical Specialists (UEMS) 2020  

 

Seneste delegatmøde i UEMS/Section and Board of Nuclear Medicine blev afholdt online d. 11. december 

2020 med deltagelse af komitemedlemmer, EANM-officials og nationale delegerede. EBNM har samlet 31 

nationale delegerede og 27 suppleanter.  

 

Ved mødet gav komiteens formand Siroos Mirzaei en status over årets gang i komiteen, som har været 

roligt, ikke mindst pga. covid-19-situationen.  

 

En af UEMS’ kerneopgaver er at udbyde uddannelse. Der arbejdes dels for et overordnet system for CME 

for speciallæger, men endnu er der ikke konsensus om formen. Derudover er den væsentligste opgave den 

europæiske speciallægecertificering (Certificate of Fellowship of the European Board of Nuclear Medicine, 

FEBNM). Der arbejdes fortsat for at den skal erstatte en eventuel national specialist-eksamen, hvis man har 

en sådan, men endnu har ingen lande taget dette skridt. I 2020 blev den mundtlige prøve, der normalt 

afholdes ifm. EANM Annual Meeting, aflyst. Den skriftlige MCQ-adgangsprøve blev afholdt online, men det 

vides i skrivende stund ikke om de mundtlige eksaminer kan gennemføres denne gang. Man har afsøgt 

alternative (online) muligheder), men afventer indtil videre situationen.   

 

UEMS/EBNM står også bag opslagsværket fra 2018 ”Nuclear Medicine Guide”, som nu er opdateret i en ren 

online udgave. Man håber fortsat også at kunne lave en nuklearmedicinsk lærebog på baggrund af guiden, 

men der foreligger ingen tidshorisont. 

 

I de senere år har der været en europæisk diskussion om sammenlægning af det radiologiske og 

nuklearmedicinske speciale, men for nuværende betragtes denne diskussion som lukket. Det menes blandt 

andet at skyldes udvikling i de terapeutiske grene af specialet. Man vil i den kommende periode arbejde på 

ETR (European Training Requirements) for emnet under hensyntagen til at ikke alle behandlinger er lige 

tilgængelige og udbredt i alle lande. Man vil fra UEMS/EBNM side rette henvendelse til de nationale 

delegerede for at få overblik over nationale forskelle.    

 

Økonomisk set holder både komiteen og moderselskabet skindet pænt på næsen trods manglende kongres, 

der normalt er en væsentlig indtægtskilde.   
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