Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i
Yngre Nuklearmedicineres Klub
Fredag den 10. september 2021

Mit første år som formand har været præget af Corona.
Vi tog afsked med den forrige formand Camilla Hoff på en lidt ufestlig måde ved et
virtuelt møde forrige september. Vi fik dog sendt Camilla en buket blomster hjemme
på hendes afdeling i Århus, så der var noget håndgribeligt over vores tak for
indsatsen.
Vi håbede længe på at få lov at afholde årsmøde i Aalborg sidste september.
Programmet var lagt, foredragsholdere taget i ed og de 35 abstracts var blevet
bedømt af YNKs bestyrelse. Det blev dog tydeligt, at det ikke kunne lade sig gøre og
set i bakspejlet var det godt, at vi ikke kastede os ud i at mødes så mange
mennesker.
I stedet nøjedes vi med at kåre det bedste abstract fra puljen som var
Marie Øbro Fosbøl fra Rigshospitalets abstract om “Urokinase Plasminogen
Activator Receptor (uPAR) PET/MRI of Prostate Cancer for Non-invasive Evaluation
of Aggressiveness: a Prospective Phase II Clinical Trial Comparing with Gleason
Score”. Det var dog skarpt forfulgt af et abstract fra Aalborg.
Alle der havde indsendt fik besked om at deres abstract automatisk ville deltage til
det kommende årsmøde med mindre man meldte fra. Det var en dårlig formulering,
der endte med at give lidt forvirring hos nogen og det beklager vi. Der blev sendt en
mail ud til alle, der havde sendt abstract ind sidste år med besked om at alle var
nødt til at genindsende og jeg håber og tror, at alle der gerne ville deltage iår, har
fået mulighed for det.
YNK Bestyrelsesmøder:
Har været online og præget af, at det har været svært at lære hinanden at kende,
når man kun ser brudstykker af hinanden og i øvrigt kun kommunikere via mail og
doodle-kalendere.
Der har været fokus på at prøve at holde sammen på specialet på tværs af afdelinger
og landsdele.

Forstærket af de manglende fysiske møder og dermed kontakt mellem afdelingerne,
er der forsøgt oprettet et netværk af yngre læger på tværs af afdelingerne i landet.
Jeg har mailet folk i hoveduddannelse fra diverse afdelinger rundt i landet og spurgt
om de ville repræsentere deres afdeling i en yngre læge fraktion. Det er en svær
opgave at holde en sådan liste opdateret, da yngre læger har det med at skifte
arbejdsplads og tilmed arbejdsmail i tide og utide. Meld jer meget gerne hos mig
med en mail, hvis der er en afdeling, I kan bidrage med viden fra.
Tanken er at have et netværk at udveksle måder at udføre undersøgelser og svar på,
på yngre læge niveau.
Indtil videre har repræsentanterne været benyttet til at belyse forskelle i
håndteringen af radiojodbehandling samt brug af pinhole til thyreoidea, tak for jeres
svar.
Naja fra YNK bestyrelsen har desuden oprettet os en Facebook gruppe der hedder
”Yngre Nuklearmedicineres Klub” hvor alle er velkomne. Den opstod i forbindelse
med snak om at det er ærgerligt at det sociale på tværs af afdelingerne stopper når
man ryger ud af A-kurserne.
Mest nyligt har vi igen scoret abstracts til årsmødet og igen iår er der slået rekord i
forhold til antallet. Hele 38 abstract har vi fået tilsendt. Det er altid lidt udfordrende
at årsmødet ligger så tæt på sommerferien. Iår blev det endnu sværere at nå fordi
alle udmeldinger kom sent pga afventen i forhold til Corona og vi endte med at
forlænge deadline for at få flest mulige med.
DSKFNM bestyrelse:
Der har været to fysiske og to online møder –det fungerer godt, da det er
tidsbesparende at mødes online. Der dog enighed om, at de fysiske møder ikke kan
undværes.
Der har været arbejdet med hjemmesiden, hvor der er opdateret og ryddet op i
diverse udvalgsoversigter og links.
Der ønskes endvidere information mhp. at ensrette undersøgelser og information
om på hvilke afdelinger de forskellige undersøgelser udføres . Der arbejdes fortsat
på sagerne. Her kommer yngre læge repræsentanterne formentlig til at spille en
vigtig rolle når vi skal afdække hvad der udføres hvor og hvordan.
Ronan og Louise Brinths lommekompendium med vejledninger til primært yngre
læger trækker også i retning af at få os ensrettet. Tak for det.

Vi følger desuden med lidt bekymring/spænding de arbejdsgrupper, der skal arbejde
med revision af den lægelige videreuddannelse, herunder om de konkrete
inddelinger i specialer er passende og relevante.
I øvrigt henvises til Søren Hess udførlige formandsberetning for selskabet.
Karrieredag:
Var planlagt til at foregår online sidste år men blev aflyst.
Iår er der karrieredag 14 oktober i Mersk tårnet på Panum i region Øst. Jeg er
tovholder aktuelt og har bedt om at vi også får 10 minutters indlæg i et stort
audtiorium. Vi har talt om det tidligere og det er oplagt i vore speciale at vise nogle
spændende cases med gode billeder.
Forhåbentlig når vi at lave lidt nyt materiale. Den poster og den quiz vi benytter har
været brugt mange år og kunne trænge til fornyelse. Gode ideer samt cases
modtages meget gerne – jeg vil prøve at kontakte jer andre og høre hvad I gør til
lignende arrangementer på Fyn og i Jylland. Er man i nærheden af Panum til
oktober, er man mere end velkommen til at melde sig under fanerne og være med
på dagen.
Introkursus:
Fortsat ved Mads og Anne. Fungerede som virtuelt møde, men er bedre med fysisk
fremmøde, hvorfor det næste har været skubbet til efter sommerferien. Første del
er planlagt til d.27-28 september i København og anden del d. 19. november i Århus.
Spred rygtet blandt introlægerne.
Kursusudvalget
Sofie Tind Nygaard er repræsentant istedet for Camilla Hoff fra YNK og Julie
Bjerglund er repræsentant for A-kursisterne. Hun er netop blevet speciallæge så der
skal vælges en ny.
Vurderings/ansættelsesudvalgene:
Det er tid at vælge yngre læge repræsentanter til ansættelsesudvalgene.
Man vælges for tre år. Forgange år har det været.
Region Nord: (Jeanette Demant Andersen, suppleanter Simon Tornbjerg og Tine
Gregersen
Region syd: Karen Middelbo Buch-Olsen, afgår, nyvalgt er Sofie Tind Nygaard (Syd))
Region Øst: Camilla Johnbeck, suppleant Julie Bjerglund Andersen (Øst)

For øst har forløbene haft en ansøger for lidt mens det er gået lige op i region syd og
nord.
Næste ordinære opslag for region øst omfatter 3 forløb – nemlig RH / NÆ (SUH) til
besættelse 1. juli 2022, HGH / BFH til besættelse 1. august 2022 og BFH / RH til
besættelse 1. september 2022.
Scintillatorprisen:
Hvert andet år uddeles Scintillatorprisen som gives til en person/personer som har
”lyst op” i specialet særligt i form af tiltag der fremmer undervisning af kolleger. Det
er YNK der udvælger modtageren og der medfølger en værdifuld vandrepokal og et
lille pengebeløb. Den skulle have været givet sidste år, men det blev udskudt til iår.
Alle YNK medlemmer opfordres fortsat til at indsende forslag til kandidater med en
motivation for forslaget til YNK, der så afgør hvem modtageren skal være i
fællesskab. Eftersom vi har sprunget et år over sidste år, har vi mulighed for at give
prisen igen allerede til næste årsmøde. Derfor stor opfordring til at indsende forslag.
Næste årsmøde:
Bliver forhåbentlig særligt festlig, da der er 40 års jubilæum for specialet. Planen er
at det skal foregår på Marielyst i Helsingør. Forslag modtages til interessante emner
– også gerne foredragsholdere vi skal prøve at hente til landet. Årets møde er med
rekord stor tilslutning på 196 deltagere –måske det er reaktion på Corona, måske
det alsidige program – forhåbentlig er det standarden fremover.
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