Referat bestyrelsesmøde i YNK, torsdag d. 26. marts 2020 kl. 15.00 over Zoom.

Deltagere: Camilla Molich Hoff, Camilla Bardram Johnbeck, Esben Carlsen, Louise Brinth, Elisabet
Lundholm, Julie Bjerglund, Elham Safdari (?), Karen Buch-Olsen.

Referent: Karen Buch-Olsen

1) Godkendelse af referat: Godkendt uden anmærkninger.
2) Nyt fra formanden:
- Der er efter evaluering af årsmødet kommet forslag til revision af foredragskonkurrencen.
- Centerchef i Aabenraa, Struckmann, sendte sidste år et spørgeskema ud til yngre læger ansat
på Nuklearmedicinsk Afdelinger. Der er ikke meget overraskende i tilbagemeldingerne, dog er
der ikke et ønske om ledelses- eller forskningsansvar ved ansættelse – resultatet er
præsenteret på DRS i januar.
- Den ny hjemmeside er oppe at køre, men med nogle forældede informationer, bl.a. er YNK´s
del blot gemte informationer fra den gamle side. Thorbjørn er webmaster, og han er meget
engageret. Det giver gode muligheder for at få lagt relevante ting op, forny dokumenter og
muligvis at oploade ting selv, f. eks. information fra generalforsamling og relevante
dokumenter.
- Den nye dimensioneringsplan er vedtaget, og uændret fra tidligere.
- Bestyrelsen arbejder på vejledninger omkring de nye stråledirektiver – en ongoing proces.
3) Ny formand: Camilla Bardram Johnbeck har indvilget i at tilbyde sit kandidatur til formandsposten,
når Camilla Molich Hoff falder for tidsgrænsen. Hurra!! Og tak! Fuld opbakning fra alle.
4) YNK-hjemmesiden (Esben, Camilla B og Louise): Der foreslås at lægge link op til videreuddannelsen
i de forskellige regioner, gerne med information om stillinger hvor muligt. Så skal vi ikke opdatere.
Siden er ikke med log in for almindelige brugere, kun for bestyrelsen.
Pamfletter er lagt op allerede.
Der arbejdes på opdaterede informationer om bestyrelsen, bl. a. referater fra bestyrelsesmøder.
5) Rekruttering til specialet: Varierende søgning til I-stillinger, og i nogle tilfælde mange ikkekvalificerede ansøgere. Enkelte ubesatte H-stillinger, hvor det ikke er så attraktivt – nok også som
følge af at nogle I-stillinger ikke bliver besat.
6) Speciallægeuddannelsen – målbeskrivelse, kompetencekort, kurser, hjemmesiden,
informationer, uddannelsesplaner i uddannelsesregionerne, ”Odenses” individuelle
uddannelsesplan/flow? Målbeskrivelsen har nogle år på bagen, revision overvejes.
Kompetencekort står også foran fornyelse. Input kan sendes til Julie eller Camilla (formand), da de
er i kursusudvalget, hvis man opdager uhensigtsmæssigheder – bl. a. foreslås generelle
kompetencer som ” at passe en forvagtsfunktion – prioritere egen og andres tid, produktion etc”.
Knoglekompetence bør opdateres. På sidste møde i kursusudvalget blev bl. a. overvejet fornyelse af
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flere delkursus-ledelser. Mange steder laves individuel uddannelsesplan. Camilla Hoff tager kontakt
til Peter Oturai omkring input til /revision af kompetencekort.
Slutstillinger: Der synes egentlig langt hen ad vejen at dukke stillinger op, når der bliver brug for
det. Evt. ikke på førstevalget i første omgang, men det vel generelt for arbejdsmarkedet.
Nationale cancer-grupper/fælles retningslinier: Der er af bestyrelsen i DSKFNM tiltagende søgt
interesserede kolleger til at sidde med i de nationale cancer-grupper, hvilket er godt for specialet.
Det ville være hensigtsmæssigt med nationale retningslinier for vores speciale, men det bliver en
fortløbende opgave over de næste (mange) år.
Pamfletter: Formelsamling og lommekompendium er nu lagt op på hjemmesiden, og der
planlægges revision næste år af Louise og Ronan.
Ny lærebog (Louise): En arbejdsgruppe bestående af Ali Asmar, Søren Hess, Helle Zacho, Louise
Brinth og Lars Gormsen arbejder med revision af lærebogen. Bl. a. er nu lavet skabelon til
kapitlerne, så de bliver mere ens opbygget, og dette sendes ud til forfatterne inden sommerferien.
Introkurset: Camilla Hoff har givet stafetten videre til Anne Mellergaard, der fortsætter introkurset
sammen med Mads Radmer Jensen. Modulet i foråret planlægges formentlig så tæt på sommer
som muligt, for at komme fri af Corona-restriktioner. Det er af væsentlig betydning med fremmødemøde pga. opbygning af sociale relationer kursisterne imellem. Fortsat 10-15 deltagere hver gang.
Årsmøde 2020 incl. foredrags og posterkonkurrence til mødet: 11.-12. september i Aalborg.
Temaer: Bl.a. ikke-onkologisk PET og fremtiden i specialet. Der har været ønske om 6 oplæg i
konkurrencen og 5 min pr. oplæg, dette imødekommes. Posterkonkurrence med 2 min pr. poster.
Camilla Hoff udsender invitation til indsendelse af abstracts, hvor det præciseres, at ny viden
prioriteres. Elektronisk deling af generalforsamling i YNK og evt. oplæg overvejes via en app.
Skintillatorprisen: Helle Hendel kontaktes omkring afhentning af pokal. Tidligere modtagere: Jens
Otto Lund (2008), Lene Rørdam (2009), Allan Johansen (2010), Otto Henriksen & Søren Hess (2012),
Jann Mortensen (2014), Anne Lerberg Nielsen (2016) og Helle Hendel (2018). Karen skriver ud til
medlemmer af YNK mhp. nomineringer. Der foreligger også forslag fra tidligere til overvejelse.
Halvårsmødet 2021: Svigtende fremmøde i år fra vores speciale, muligvis pga. pris og temaer.
Camilla Hoff havde bidraget med cases til tipskupon igen. Det kan overvejes at lave det til et
endags-møde for vores speciale, og mere ”oppe i tiden” tema.
Evt.: Intet.

