Årsmelding 2010-2011

Oslo, 26. oktober 2011

Styret består av:
Leder:
Charlotte de Lange (OUS Rikshospitalet)
Nestleder:
Reidun Bull (Ahus)
Kasserer:
Kirsti Try (OUS Rikshospitalet)
Sekretær:
Jostein Westvik (OUS Rikshospitalet)
Det har vært fire styremøter dette året, en ekstraordinær generalforsamling, og noen saker har
blitt ordnet via e-post.
ESPR fondet: Lederen i styret for fondet, Tore Nordshus, ønsket i forbindelse med at han ble
pensjonert å overlate stiftelsen for fondet til NFPR. Det ble da oppdaget ikke innbetalte
gebyrer pga mangler ved stiftelsens regnskapsføring. Gebyrer og regnskap har omsider blitt
ordnet opp i, men ingen konkrete tiltak for overtagelse har blitt utført av styreleder for fondet.
Ingegerd Aagenæs (tidligere i fondets styre) har foreslått å søke stiftelsesnemden om å avvikle
stiftelsen og å overføre resterende beløp i fondet til NFPR.
Status for foreningen og Hjemmeside: I og med at vi ønsket at legeforeningen skulle være
vert for og administrere vår hjemmeside, ble vi feilinformert om at NFPR var spesialforening
under Norsk radiologisk forening og ikke direkte under legeforeningen. Dette, og at vi ikke
var registrert som en selvstendig forening med eget organisasjonsnummer, gjorde det ikke
mulig å få hjelp av legeforeningen med administrasjon av en egen hjemmeside. Av den grunn
gjennomførte vi en ekstraordinær generalforsamling som ga flertall for å søke om å bli en
egen spesialforening under legeforeningen. Søknad ble sendt i mai og vi fikk til svar at vi
allerede var en spesialforening.
Legeforeningen har i løpet av sommeren/høsten laget en samlet, ny internettløsning der vi har
fått opprettet en hjemmeside administrert av legeforeningen på lik linje med de øvrige
spesialforeningene. Den blir innen kort tid publisert. Foreningen skal også registreres med
eget organisasjonsnummer.
Tilhørighet til Norsk Radiologisk Forening: Vi har ikke fått tilsendt noen saker til uttalelse
fra moderforeningen (vår fagmedisinske forening).
Høringer på nettet: Det har vært sendt ut noen saker til høring på nettet til lederne i
spesialforeningene, inklusive NFPR, men ingen har hatt noen direkte relevans til vårt
fagområde.

Innkallelsesbrev til barneradiologiske undersøkelser – status:
Det har ikke kommet noen nyheter fra gruppen, ledet av Karen Rosendahl, i denne saken i
løpet av året.
Behandlede spørsmål til foreningen:
- Den internasjonale EPI CT studien, som i Norge ledes av Kreftregisteret i samarbeid med
Statens strålevern, har blitt presentert for NFPRs styre i løpet av året og på årets høstmøte.
Studien er meget viktig for kartlegging av kreftrisiko i forbindelse med CT undersøkelser på
barn og støttes av NFPR. Vi har også på det sterkeste anbefalt at en barneradiolog deltar i
undersøkelsen.
- Videre utdanning innen barneradiologi har vært diskutert. Det finnes per i dag utdanning
med sertifisering i barneradiologi i USA, men ikke i Europa. Dette hadde vært ønskelig for å
holde høy faglig barneradiologisk standard, og bør tas opp til diskusjon på neste
generalforsamling.
Spesialistkurset i barneradiologi planlagt gjennomført 07-11.11.2011 i Oslo, organisert av
OUS.
-Interesseområder innen barneradiologi ble opprettet på nettsiden i løpet av året. Vi ønsker
tilbakemelding fra medlemmene om dette har vært nyttig og skapt mer kontakt i det
barneradiologiske miljøet.
- Styret har organisert en fagkveld/seminar om barnemishandling “Injury mechanisms in child
abuse” i forbindelse med høstmøtet 2011. Målgruppe: medlemmer i NFPR og alle interesserte
radiologer og radiografer. Etterfølgende middag på Restaurant Pascal.
Den ble gjennomført 25.10.2011 med internasjonale og nasjonale foredragsholdere.
-Radiologforeningens styre har avsatt penger til spesialforeningenes styreverv (25000/år).
Dette vil kunne brukes for eksempel til refusjon av reiseutgifter i forbindelse med styremøter
for fremtidige styremedlemmer i NFPR spredd over landet.

Oppdatering av medlemsliste: Vi har nå 48 medlemmer. Registreringen av e-post-adresser
til medlemmene fortsettes slik at korrespondansen kan gå raskere og tryggere.
Kontingentinnbetalingen er i rute, de fleste medlemmer har betalt for perioden 2009-2012.
I løpet av våren har et NFPR-medlem og barneradiolog i Bergen, Stein Magnus Aukland,
forsvart i sin doktorgrad: Imaging of the brain and the lungs in young adults born prematurely
and/or with a low birthweight. Gratulerer!

På vegne av styret i NFPR

Charlotte de Lange, leder

