
 

 

         Trondheim, 08.11.17 

Referat fra styremøte i Norsk forening for abdominal radiologi 

Dato/sted: Torsdag 26.10.17, Ingeniørenes hus, Oslo 

Til stede:   

• Ellen Viktil, leder, OUS  
• Anne Negård, nestleder, Ahus 
• Fride Tennebø, kasserer, Ålesund 
• Kjell Morten Rokseth, sekretær, St. Olav 
• Ingfrid Haldorsen, styremedlem 1, HUS 
• Ole Jacob Greve, Stavanger 

 

Referent: Kjell Morten Rokseth, sekretær 

 

Saksliste: 

1. Tidligere sekretær Brage Krüger-Stokke (ikke til stede) og tidligere styremedlem Jarle 
Rørvik ble formelt takket av på årsmøtet umiddelbart før styremøtet, og nye 
medlemmer Ingfrid Haldorsen (styremedlem) og Kjell Morten Rokseth (sekretær) ble 
ønsket velkommen. 

2. Ønske fra styreleder om å utarbeide et årshjul for oversikt over planlagt aktivitet i 
2018. Ansvar: sekretær  

3. NFARs dagsseminar for 2018 er planlagt til Gardermoen mandag 7. mai. Man 
kommer til å alternere mellom Gardermoen og Værnes da disse lokalisasjonene er 
enklest tilgjengelig fra alle deler av landet. 

4. Tema for dagsseminaret 2018 er uroradiologi. Det planlegges snarlig dannelse av 
kurskomite. Jarle Rørvik fra Haukeland er forespurt å bli kursleder og danne komite, 
og Ole Jacob Greve vil være styrets representant. I etterkant av styremøtet ble det klart 
at Stein Harald Holmedal fra Ahus er villig til å være med i komiteen, og Jarle Rørvik 
vil legge inn forespørsel til Unni Bergan fra Ålesund samt en representant fra St. 
Olavs hospital. Det har allerede kommet mange forslag til tema for forelesninger. 

5. Kasserer Tennebø har bestilt kurslokale/hotell på Gardermoen.  
6. Det planlegges formelt styremøte søndag kveld 6. mai, dvs. at styremedlemmene må 

komme dagen før dagsseminaret. Det ble foreslått at NFAR dekker reiseutgifter til 



styremedlemmene dersom utgiftene ikke dekkes av arbeidsgiver. Med tanke på 
fremtidige møter ble det bemerket at søndag er en uheldig dag for styremøter da det 
ofte er mange andre aktiviteter, særlig i mai.  

7. For å øke rekrutteringen av LIS til NFAR og dagsseminar ble det foreslått at NFAR 
kan enten redusere eller dekke kursavgiften og eventuelt reiseutgifter for et gitt antall 
LIS (10?). Forutsetning må være at de er medlemmer av NFAR. Søkeprosessen kan 
foregå etter førstemann til møllaprinsippet. Ingen endelig avgjørelse tatt.  

8. NFAR trenger en nettansvarlig for vedlikehold og oppdatering av nettsiden via Norsk 
radiologisk forening. Ingfrid Haldorsen kan ha en aktuell kandidat fra Haukeland, som 
i så fall må motta opplæring fra Legeforeningen. 

9. Vekslende erfaringer med styremøter på Skype, ofte tekniske problemer. Ingen 
umiddelbare løsninger. Leder sender møteagenda på e-post. 
 

 
Plan for neste styremøte: 

1. Diskutere aktivitetsøkning i NFAR. Eksempler kan være forslag til felles protokoller 
og strukturerte beskrivelser (à la «rad report»). 

2. Kursavgift – økning eller beholde som den er? 
3. Fremdrift dagsseminar på Gardermoen. 
4. Forberede høstmøte i uke 43, 2018. Valg av kurskomite, fagbolker og moderator. 
5. Fortsatt gavekort fra NFAR i tillegg til oppmerksomhet fra Legeforeningen? 

 

Neste møte: 

Neste formelle styremøte er planlagt til 6. mai på Gardermoen. Eventuelle ekstraordinære 
møter på Skype vil bli annonsert av styreleder. 


