
  
Norsk Forening for Abdominal Radiologi (NFAR)  

Referat fra styremøte 29.10.15 
Sted: 
Skype 

Tilstede: 
Leder: Åse Kjellmo, St. Olavs Hospital, Trondheim 
Nestleder: Ellen Viktil, Oslo Universitetssykehus – Ullevål, Oslo 
Styremedlem: Jarle Rørvik, Haukeland universitetssykehus HF, Bergen 
Sekretær: Brage Krüger-Stokke, St. Olavs Hospital, Trondheim 
Kasserer: Unni Bergan, Ålesund sjukehus, Helse Sunnmøre HF, Ålesund. 
 
Frafall:  
Styremedlem: Fride Tennebø, Ålesund Sjukehus 

Referent:  
Brage Krüger-Stokke 

Saksliste 
1. Godkjenne referat fra siste styremøte 
Referatet er godkjent uten endringer. 

2. Kommentarer til høstmøtebolken/årsmøte?  
Det er viktig at relevante innslag ikke holdes samtidig under årsmøtet, f.eks. CT 
koloskopi og rektum. Vi fremmer ønske om dette i god tid før neste høstmøte.  

3. Hvordan kan vi få flere medlemmer til å møte på årsmøtet? 
Barneradiologene inviterer de oppmøte på middag etter sitt årsmøte. Enighet om 
at vi forsøker dette. 

4. Nytt seminar om utredning av rectumcancer. 
Tidspunkt og sted: Park Inn, Gardermoen, 2. mai 2016 
Ansvarsgrupper: 
Leder - Åse 
Programansvarlige - Åse og Ellen 
Lokaler - Fride 
Annonsering - Brage 
Evt. sponsor - Åse spør Vingmed   



5. Hjemmesiden 
Vi prøver å få til kasuistikk hver måned. Kristin Mellingen  har sagt seg villig til å 
sende inn første bidrag.   
Brage sjekker mulighetene for et diskusjonsforum eller lignende. 
 
6. Vedtak om å premiere beste norske førsteforfatter innen gastro- eller 
urogenital radiologi hvert år. 
Jarle lager statutter. Premiering er kun aktuelt for medlemmer av NFAR. 
Medlemmer må oppfordres til å sende inn forslag. 
 

7. Diverse 
Aktuelle tema ved neste seminar: 
- Akutt abdomen på vakt og traumer i abdomen/bekken 
- MR bekken 
Vedtekter endres slik at forslag til årsmøtet kan sendes inn senest 1 mnd i 
forveien i stedet for 2 mnd. 
Brage sjekker alternativer til Skype. 
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