
Referat YNK bestyrelsesmøde onsdag d. 21. april kl. 15-16 over Teams. 

Referent: Karen Buch-Olsen 

 

Konstituering (hvem er hvem): Camilla Bardram Johnbeck er formand og Karen Buch-Olsen 

sekretær og kasserer, øvrige er menige medlemmer. 

Nyt fra formanden: Der er holdt et fysisk bestyrelsesmøde i DSKFNM i november og flere virtuelle 

møder. Primære emne har været årsmødet. 

Årsmøde: Abstracts/oral presentation - konkurrence: Står YNK fortsat for. Camilla laver ny 

invitation. Der lægges op til at genindsende abstracts fra sidste år pga. aflysningen. Deadline 1. 

juni, bedømmelse i de 14 dage derefter, således at indsendere kan varsles om oral præsentation 

før sommerferien. 

Programmet indeholder prostatacancer, ikke-onkologisk PET og fremtiden i nuklearmedicin. 

Hjemmesiden: Snak om opdatering, der ønskes information mhp. at ensrette undersøgelser og 

information omkring hvor de forskellige undersøgelser laves. Evt. data på yngre læge 

repræsentanter på de enkelte afdelinger, således at man nemt har adgang til nogle, der kan svare 

på spørgsmål om den enkelte afdeling. 

Hjemmesiden bruges til deadlines, vi har pamfletterne og oplysninger om scintillatorprisen. Karen 

sender mail til medlemmer mhp. nye indstillinger. 

Nyt fra kursusudvalget (Julie): Der skal kigges efter ny repræsentant blandt kursister. Der 

diskuteres kurser og evalueringer samt findes nye kursusledere efter behov. Budgettet skrabes 

yderligere, således muligvis uden forplejning fremover. Statistik-delen af Mastaki har været 

debatteret.  

Hvis man ikke deltager i A-kurser kan man deltage i lignende kurser, lave selvstudie efter aftale 

med kursusleder eller lave arrangement på egen afdeling (efter aftale med egen 

uddannelsesansvarlig overlæge), således at kompetencerne opnås. 

Oplæg til debat: Er der for mange kompetencer under introstiling, eller er det passende at 

introlægerne har travlt? 

DSKFNM arbejder med revision af kompetencekort, hvorfor de er i høring hos de 

uddannelseansvarlige – er der forældede punkter? Mangler der noget? Der søges hjælp hos 

relevante kolleger. 

Uddannelse: Der er ubesatte forløb i Øst, men ikke i Syd og Nord. Kan Evaluer.dk bruges til et 

overblik over hvor langt uddannelsessøgende er nået? 



Introkurset: Fortsat ved Mads og Anne. Fungerende som virtuelt, men bedre med fysisk 

fremmøde, hvorfor det næste skubbes til efter sommerferien. 

Jobsituationen aktuelt: Der er stillinger i Øst, men ingen i Syd eller Nord. 

Eventuelt: Møde ca. 1. juni mhp. fordeling af abstracts til bedømmelse. 

 


