Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i
Yngre Nuklearmedicineres Klub
Fredag den 9. september 2022

Årsmøde:
Sidste årsmøde i september 2021 i Aalborg havde rekordstor tilslutning på 196 og vi
havde et godt årsmøde med enkelte logistiske udfordringer omkring frokost afvikling
og lyden ved middagen. Postersessionen var desuden for travl for en
dommerkomite. Det har vi taget konsekvensen af i år og allieret os med to sæt
dommerkomiteer. Vi forsøger med en model hvor hver dommerkomite udvælger 2
finalister der herefter evalueres af den anden komite og en samlet vinder udpeges
til sidst. YNKs bestyrelse evaluerer efter årsmødet mhp evt justeringer næste år.
Posterprisen gik sidste år til læge Karen Middelbo Buch-Olsen
Foredragsprisen gik til læge, ph.d. Tine Gregersen
Iår er der tilmeldt ca. 270 og indsendt 29 abstract, hvoraf 5 er med bioanalytikere
som forfatter. Det har været vendt i YNK om vi skulle lave en særskilt posterpris, der
kun kan vindes af basispersonalet for at prøve at motivere til flere abstracts fra
denne store gruppe. Der var dog bekymring om signalværdien samt kriterier hvis
forfatter- rækken er en blandet gruppe. Da der tilmed kun var 5 at vælge imellem
iår, er ideen nedlagt for nu.
Scintilatorprisen:
Blev uddelt med forsinkelse fra året før. Den gik i fællesskab til Louise Brint og
Ronan Berg for deres initiativ og store arbejde med at udarbejde et brugervenligt
kompendium i specialets metoder samt en fysik/isotopkursus formelsamling til stor
glæde for os yngre læger. Deres kompendium trækker i samme retning som
bestyrelsen gerne vil, nemlig at vi på sigt får ensrettet vores måder at udføre og
tolke undersøgelser indenfor specialet på tværs af landet.

Iår hvor det er 40 år jubilæum for specialet bliver prisen uddelt igen, dels for at
opretholde kadencen på hvert andet år og dels fordi vi har haft en god indstilling på
en værdig modtager liggende noget tid.
Selvom prisen først forventes uddelt igen i 2024, opfordres alle til at tænke over,
hvem i deres omgangskreds de gerne vil indstille til prisen.
YNK Bestyrelse:
Består aktuelt udover mig som formand af:
Menige :
Esben A. Carlsen (RH, valgt 2017).
Sara Dahlsgaard-Wallenius (Odense, valgt 2018).
Elisabet Lundholm (Hillerød, valgt 2019 og igen 2021).
Julie Bjerglund Andersen (RH-Glostrup, valgt 2020).
Sofie Tind Nygaard (Vejle, valgt 2020).
Naja Enevold Olsen (Århus, valgt 2021).
Suppleanter:
Mette Louise Blouner Gram Kjærulff (valgt 2021).
Alexander Cuculiza Henriksen (valgt 2021)
Revisorer
Kate Rewers og Karen Buch-Olsen (Odense) blev valgt
Bestyrelsesmøder i YNK
Har fortsat været online. Ovenpå Corona har vi været lidt forvænt mht. at kunne
holde møder på tværs af landet uden at nogen skal bruge mange timer på at rejse.
Næste bestyrelses-år vil vi prioritere mindst et fysisk møde, da det giver en anden
synergi, når man er fysisk til stede.
YNKs bestyrelse har bl.a bistået med input til en rapport formanden for DSKFNM
Søren Hess og jeg har været involveret i at skrive i samarbejde med sundhedstyrelen
og to repræsentanter for radiologisk afdeling. Rapporten var bestilt som arbejdsredskab til dem, der skal planlægge den nye specialestruktur og klarlægge
konsekvenser ved f.eks sammenlægning af radiologi og klinisk fysiologi og
nuklearmedicin. Vi var heldigvis meget enige med radiologerne og tror også, at vi fik
overbevist sundhedsstyrelsen om at specialerne fortsat skal forblive adskilte. Input
fra YNKs bestyrelse var bl.a ønske om flere CT kompetencer og evt. mulighed for
overbygning på vores speciallægeuddannelse så man selvstændigt ville kunne
beskrive PET/CT.

DSKFNM bestyrelse:
Der har været fem fysiske møder – på forskellig locations med relevans for
kommende årsmøder da en stor del af bestyrelsens arbejde omhandler årsmøderne.
Mht arbejdet i DSKFNM bestyrelsen henvises til Søren Hess formandsberetning ved
generalforsamlingen eller på hjemmesiden. Der vil dog fortsat være fokus på 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.
Vi har derfor et særskilt punkt på dagsorden, hvor jeg håber I vil melde jeg som
repræsentanter fra jeres aktuelle afdelinger. Med alt den rokade der er for læger
under uddannelse, er det nødvendigt, at vi opdatere ved hvert årsmøde

Karrieredag:
Blev afviklet i region øst d. 14 oktober og var ganske vellykket med balloner og
hoodies med logoer på. Det blev ved den lejlighed besluttet at karrieredage i
diverse regioner godt kan regne med at få støtte til lignende reklamefremstød ved
DSKFNM, så det ikke er de lokale afdelinger der skal betale
Introkursus:
Fortsat ved Mads Radmer og Anne Mellergaard Eriksen. Første del løb fysisk af
staben d.30-31 maj i København.
Kursusudvalget
Sofie Tind Nygaard er repræsentant fra YNK og Anne Mellergaard Eriksen fra Århus
er repræsentant for A-kursisterne.
Vurderings/ansættelsesudvalgene:
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.

Ny lærebog:
Den nye lærebog i klinisk nuklearmedicin er blevet færdig. Yngre læge Ali Asmar og
Louise Brint har haft en stor aktie i at få redigeret og produceret bogen sammen
Søren Hess, Lars Gormsen og Helle Zacho. Vi fejrer udgivelsen kl. 19 med en
reception lige før middagen fredag til årsmødet. Stor tak for det store arbejde og
opfordring herfra til at alle kommer og får et glas champagne. Desuden vil bogen
blive solgt på årsmødet til en reduceret pris via mobilepay på en stand i området
med firmastande
Næste årsmøde:
Er på tegnebrættet og bliver i Odense. Ønsker og ideer til emner eller
foredragsholdere modtages meget gerne. Der pågår planer om at fremrykke
deadline for tilmelding til før sommerferien for at lette samarbejdet særligt med
hotelbooking. Det vil nok betyde, at vi også bør rykke abstract-deadline frem, så folk
kan nå at tilmelde sig.
Facebook:
Vi har fortsat en Facebook gruppe der hedder ”Yngre Nuklearmedicineres Klub”
hvor alle er velkomne. Her kunne man evt. lægge billeder fra karrieredage mm til
fælles inspiration.
Formand for YNK
Camilla Bardram Johnbeck

