
 

 

 

 

         Trondheim, 01.02.21 

Referat fra styremøte i Norsk forening for abdominal radiologi 

Dato/sted: onsdag 27.01.21, Skype  

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

Fravær:   Aida K. Lunder, Ahus  

 

Saksliste: 

1. Ang planlagt vårseminar 2021. Pandemien og restriksjonene trekker i langdrag og det 

er dårlige utsikter til at vi kan arrangere fysisk seminar på planlagt tidspunkt 10. mai 

2021. Styret er enige om at det å møtes fysisk og bli kjent med kolleger fra andre 

sykehus er en så viktig del av våre fagseminarer at vi ønsker å utsette seminaret til 

dette er mulig. Diskutert mulige nye datoer. Vi dropper senhøsten 2021 for å ikke 

komme for nært opptil Radiologforeningens høstmøte. Blir enige om ny dato mandag 

7. februar 2022. Synnøve kontakter hotellet (Radisson på Værnes) for endring av 

booking.  Foreløpig program for seminaret sendes styremedlemmene sammen med 

referat. 

2. Referatsaker 

a. Radiologforeningens høstmøte. Det er planlagt fysisk høstmøte som skal 

holdes på Clarion Bjørvika 27.-29. oktober. Årsmøte for NFAR onsdag 

ettermiddag. Underforeningene planlegger foredrag til parallellsesjoner. 

Brainstorming på forslag til tema: screening colorectal cancer, Watch & Wait-

studien på rectumcancer 
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b. Det vil kanskje bli mulighet til å gjennomføre europeisk diplom i radiologi ifm 

høstmøtet  

c. Ny kursstruktur for LIS 

d. Obligatorisk etterutdanning 

3. Beste artikkel for 2020. Aida, Bernt og Hans Kristian tar saken. 

4. Evt. 

a. Fride informerer om at nytt handlingsprogram for colorectalcanecr nylig har 

kommet ut. Store endringer i bruken av bildediagnostikk i kontrollopplegget. 

UL lever med kontrast er tatt helt bort, og hyppigheten av bildediagnostikk 

betydelig redusert. Nye anbefalinger er årlig CT thorax/abdomen/bekken i tre 

år, for pasienter med sykdom i stadium II og III. 

5. Planlegger nytt styremøte før påske. 

 

 

 

PS: Pga tekniske problemer under nettmøtet fikk sekretæren ikke med seg all info under alle 

saker. 


