DSKFNM Formandsberetning 2022
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder. En vigtig arbejdsopgave har som
altid været planlægning af årsmødet, i år med noget roligere hænder i forhold risikoen for nye nedlukninger.
Til gengæld fejrer vi jo i år selskabets 40 års jubilæum, så vi glæder os til at se jer i Helsingør.
Selskabets økonomi er sund og en del af formuen valgte bestyrelsen for et par år siden at investere i en
opdatering af lærebogen. Redaktionen har nu afsluttet arbejdet med at samle de mange bidrag fra kollegerne
rundt om i landet – bogen er sendt i trykken og forventes præsenteret til årsmødet. Fra redaktionen skal lyde
en stor tak til alle bidragydere og fra bestyrelsens side skal lyde en lige så stor tak til redaktionen og alle
bidragydere. En særlig tak fra både redaktion og bestyrelse til hospitalsfysiker, ph.d. Lars Jødal for en stor
og utrættelig indsats med korrektur og ensretning af materialet.
Som nævnt i sidste års beretning og drøftet i forbindelse med sidste årsmødes GEL-fraktionsmøde, blev vi
sidste år via LVS gjort bekendt med, at Sundhedsstyrelsen (SST) havde nedsat en række arbejdsgrupper med
henblik på revision af den lægelige videreuddannelse. Det overordnede tema for SST var et ønske om større
fleksibilitet i fremtidens sundhedsvæsen med mulighed for mere smidig jobglidning mellem specialer,
herunder de billeddannende specialer, som man vurderede havde særligt mange sammenfald. Der blev
nedsat individuelle arbejdsgrupper til at se på revision af speciallægeuddannelser, herunder muligheden for
en ”common trunk” for visse specialer. Arbejdsgrupperne blev nedsat i regi af SST uden repræsentanter for
de specialebærende selskaber.
Vi blev efterfølgende inviteret med i en underarbejdsgruppe vedrørende fællesområder og specialestruktur
for radiologi og klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Underarbejdsgruppens kommisorium var at levere
input til SST til at understøtte beslutningsprocessen i hovedarbejdsgruppen, hvor alle scenarier har været i
spil; fra bevarelse af status quo til sammenlægning af de to specialer og deres hoveduddannelser.
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,
Dansk Radiologisk Selskab og Danske Regioner. Der har været afholdt 3 møder, hvor selskabet har været
repræsenteret af undertegnede og Camilla Bardram Johnbeck. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev
”Rapport om fællesområder og specialestruktur for billeddiagnostiske specialer” (vedhæftet), som er
udarbejdet i tæt samarbejde med vores radiologiske kolleger. Konklusionen fra SST blev at det med
udgangspunkt i rapportens indhold på baggrund af både internationale erfaringer og nationale betragtninger
er Sundhedsstyrelsens vurdering, at de to specialer bør bevares som selvstændige specialer. Vi er fra
bestyrelsens side glade for resultatet og vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til professor,
cheflæge, dr. med. Liselotte Højgaard for uvurderlig assistance i forbindelse med udarbejdelsen af
rapporten.
En arbejdsgruppe har i det forgangne år arbejdet konkret med etablering af en specialistuddannelse for
bioanalytikere. Der er et ønske om at forankre uddannelsen under selskabet for at facilitere anerkendelse af
uddannelsens faglighed og skabe attraktiv opmærksomhed om den. Bestyrelsen ser meget positivt på
initiativet og tilbagemeldinger fra afdelingsledelserne har ligeledes været positive.

Høringer
Selskabet har som vanligt i det forgangne år modtaget en række henvendelser fra myndigheder,
organisationer og andre; høringer om lovforslag, vejledninger, bekendtgørelser og lignende. Vi får primært
henvendelser fra vores paraplyorganisation Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og European Association
of Nuclear Medicine (EANM). Vi har videreført linjen fra tidligere bestyrelser, hvor formanden screener alle
henvendelser, inden de videresendes. Afhængigt af emne og relevans for specialet bliver de rundsendt til
ledende overlæger, udvalg eller fagpersoner. Når vi modtager kommentarer retur fremsender vi et samlet
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svar på vegne af selskabet. Vi oplever at en del maillister er længe om at blive opdateret med nye
kontaktoplysninger, så vi har nu fået oprettet direkte mails til den til enhver tid siddende formand
(formand@kfnm.dk) og kasserer (kasserer@kfnm.dk).
I skrivende stund har vi i indeværende år modtaget knap 60 henvendelser, hvoraf nedenstående blev
videresendt eller behandlet af bestyrelsen:
Emne

Afsender

Teknisk retningslinje fra Dansk Knogleselskab vedr. DXA-skanning.

DKS

Guidelines i høring: PET/CT og PET/MR kvalitetskontrol.

EANM

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP):
Dokumentalistrapport/evidensrapport: populationsdannelsen, indikatorer og
standarder for Thyroideadatabasen (Thyda).
Forespørgsel til de specialebærende selskaber vedrørende specialets arbejde
med målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen - nu og i fremtiden.
Høring af grupperingslogikken for DRG2023 (til DRG/SKS udvalget)

RKKP

Indstilling af modtagere til nyindstiftede priser for kliniske forsøg

LVS

Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til nye medlemmer

LVS

LVS/DSMU
SST

Udkast til fælles nordiske retningslinjer for hjemsendelse af patienter efter
SIS
radionuklidbehandling (j.nr.: 02-0001-51)
Spørgeskema vedr. covid-19’s påvirkning af nuklearmedicin (med EANMEANM
delegat Lars Thorbjørn Jensen).
DKS=Dansk Knoglemedicinsk Selskab; LVS=Lægevidenskabelige Selskaber; EANM=European Association
of Nuclear Medicine; SST=Sundhedsstyrelsen, RKKP= Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Tillidshverv/arbejdsgrupper m.v.
Selskabet har igen i årets løb fået henvendelser fra myndigheder, organisationer, videnskabelige selskaber
og andre med ønsker om indstilling af relevante personer til tillidshverv, deltagelse i arbejdsgrupper og
lignende. På hjemmesiden kan man orientere sig om, hvilke arbejdsgrupper og udvalg selskabets
medlemmer deltager i. Det indeværende år har budt på følgende ændringer.
Overlæge June Ejlersen (Fysiologisk Klinik, Viborg) er indtrådt som nyt lægeligt medlem i selskabets
efteruddannelsesudvalg (EUV).
Overlæge Anne Lerberg Nielsen indtræder i en arbejdsgruppe under LVS til udarbejdelse af nationale
kliniske anbefalinger for udredning af personer med symptomer fra lungerne, der ikke vurderes
malignsuspekte.
I forbindelse med medlemsudskiftning i SKS/DRG-udvalget er afdelingsbioanalytiker Boris H. Mathiasen
(SLB Vejle) ny formand/kontaktperson.
Til ansættelsesudvalgene for hoveduddannelseslæger har selskabet udpeget følgende YL-medlemmer: Fra
uddannelsesregion nord Naja Enevold Olsen, suppleanter Simon Tornbjerg og Tine Gregersen, fra øst Julie
Bjerglund Andersen, suppleant Else Sibbesen, og fra syd Sofie Tind Nygaard, suppleant Rola Ismail.
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Følgende speciallæger er udpeget: Rasmus Ripa (RH), Anne Arveschoug (Aarhus), Anne Lerberg Nielsen
(OUH).

Andet
I SKS/DRG-udvalget har man godkendt en ansøgning om ny kodeoprettelse ”Infrarød thermografi” og har
derudover kigget på taksterne generelt. Der er desværre blevet ændret i beregningsmetoden for vores takster
for 2022 efter høringsrunden, hvilket har betydet en reduktion på ca. 20%, bl.a. på PET/CT-skanningerne,
som i nogle regioner er aktivitetsafregnet. Taksterne for 2023 varsler desværre yderligere reduktion. For at
sikre at alle afdelinger får det bedste udgangspunkt for at følge med i det lidt komplicerede, men vigtige,
område har vi sammen med SKS/DRG-udvalget besluttet at udsende kvartalsvise nyhedsbreve med en
oversigt over ændringer og andet vigtigt inden for SKS/DRG.
De fleste uddannelsesregioner afholder karrieredage. Via YNK yder Selskabet gerne økonomisk støtte til
sådanne arrangementer.
Arbejdet med vores hjemmeside kfnm.dk har ligget lidt stille, men det er fortsat vores ambition at fortsætte
opdateringen også af det faglige indhold. Igen skal lyde en stor tak til afdelingslæge Thorbjørn HubeckGraudal (AUH) for en stor og dedikeret indsats som webmaster. Har man kommentarer, ønsker eller forslag
til indhold er man fortsat meget velkommen til at kontakte bestyrelsens hjemmesideansvarlige Søren Hess
og Camilla Bardram Johnbeck eller webmasteren.
Bestyrelsen vil fortsat gerne udarbejde en Forretningsorden for selskabet, som vil lette
overgangsprocesserne mellem afgående og tilgående medlemmer.
Ligeledes vil vi fortsat også gerne se på muligheden for flere nationale guidelines, fx som holdningspapirer,
der sætter en overordnet retning, men levner plads for lokale forhold. Har man ideer eller ønsker

Taksigelser
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer, som med jeres medlemskab bakker op om bestyrelsens arbejde.
En særlig tak til de medlemmer, som med deres indsats i arbejdsgrupper, udvalg og lignende har
repræsenteret selskabet og bidraget til dets arbejde det forgangne år.
Vi vil også gerne takke de mange, der deltager som undervisere eller arrangører på kurser, hvor selskabet er
repræsenteret, herunder EUV, som udover egne kurser nu også planlægger vore deltagelse i Dansk
Radiologisk Selskabs (DRS) Billeddiagnostisk Årsmøde 2022, og YNK, som står for vores eget kursus for
introduktionslæger.
Fra formandens side skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde – det er altid en stor
fornøjelse at mødes og arbejde sammen med jer. En særlig tak til Ali Asmar, som igen i år har ydet en stor
indsats som sekretær for bestyrelsen og ikke mindst som ankermand for formanden.

Søren Hess
Formand, DSFKNM

