
 

 

          

Referat fra styremøte i Norsk forening for abdominal radiologi 

Dato/sted: 28.10.20, rett etter årsmøtet. På Zoom. 

Referent: Synnøve Nordermoen, sekretær 

Til stede: 

o Leder: Ida Bjørk, OUS (bjoida@ous-hf.no ) 
 

o Nestleder: Bernt Christian Reitan, Haukeland (bernt.christian.reitan@helse-
bergen.no) 

o Sekretær: Synnøve Nordermoen, St. Olav (synnove.nordermoen@stolav.no) 

o Kasserer: Fride Tennebø, Ålesund (Fride.Tennebo@helse-mr.no) 

o Styremedlem 1: Aida Kapic Lunder,  Ahus (aida.k.lunder@gmail.com) 

o Styremedlem 2: Hans Kristian Bø, Bodø ( hans.kristian.bo@gmail.com) 

o Avtroppet leder Anne Negård deltok også på møtet. 

 

Saksliste: 

1. Dagsseminar på Værnes 10. mai 2021. Synnøve har bestilt kurspakke på Radisson Blu 
Værnes. Man diskuterer mulige alternativer hvis coronasituasjonen fører til at man 
ikke kan ha fysiske møter på det tidspunktet. Mange kurs og møter har de siste 
månedene blitt holdt digitalt/virtuelt, og det er også en mulighet for vårt vårseminar. 
Imidlertid synes mange at fysiske møter der man treffer kolleger fra rundt om i landet 
har en stor ekstraverdi utover det rent faglige, noe som tale for å evt utsette møtet. 
Styret blir enige om å planlegge for et fysisk møte på oppsatte dato, og at vi gjør opp 
status på nyåret mtp om dette virker mulig å gjennomføre, og da bestemme seg for evt 
alternativ strategi.   
Program for dagsseminaret: Ida og Aida blir med i programkomitéen sammen med 
Synnøve. Planlegging og diskusjon via mail og/eller skype-møter. Man må søke 
Legeforeningen om godkjenning av seminaret, bla. for at det skal gi tellende kurstimer 
og for at Legeforeningen skal dekke evt reiseutgifter for deltakere. Tentativt program 
må legges ved søknaden. Kurskomitéen planlegger å få sendt inn søknad før jul. 
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Anne forteller at det ved flere kurs kan ha vært vanskelig å rekruttere 
foredragsholdere. Kanskje kan bedre økonomisk kompensasjon bidra til å gjøre dette 
litt lettere? Man kan vurdere å betale foredragsholdere iht Legeforenings takster.  

2. Fagartikkel som fortjener utmerkelse fra NFAR. Hans Kristian tar fortsatt ansvar for 
dette. Det har ikke kommet inn noen forslag siste år. Kanskje må vi drive mer 
oppsøkende virksomhet?  

3. Fride sender rundt nyttår mail til medlemmene med påminnelse om å betale 
medlemsavgift. Hun skriver samtidig oppfordring til medlemmene om å melde inn 
artikler til foreningens fagartikkelpris. 

 
4. Styret har tidligere diskutert at det kunne være nyttig med «sky»-lagring av felles 

informasjon for styret. Hans Kristian foreslår lagring på Google hvor hvert enkelt 
styremedlem kan få tilgang via gmail (eller annen innlogging?) Hans Kristian prøver å 
ordne slik løsning. 

5. Bernt spør om når man må planlegge foreningens bidrag til Høstmøtet. Anne 
informerer om at møtetema for Høstmøtet diskuteres på Radiologforeningens møte i 
januar og at forespørsel sendes ut til underforeningene i mars/april. 

6. Planlegger neste styremøte i slutten av januar, etter Radiologforeningen har hatt sitt 
møte. Ida kommer tilbake med konkret dato. 


