
 
 

 
 
 
Årsmelding 2009-2010     OUS Rikshospitalet HF, 25.oktober 2010 
 
 
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 tre styremøter dette året og noen saker har blitt ordnet via e-post. 
 
ESPR fondet: Lederen i styret for fondet, Tore Nordshus, ønsket i forbindelse med at han 
gikk i pensjon å overlate stiftelsen for fondet til NFPR. Etter juridisk råd fra legeforeningen 
viste det seg at det etter loven er vanskelig med omdannelser av stiftelser. I tillegg oppdagedes 
en del ikke innbetalte gebyrer pga mangler ved stiftelsens regnskapsføring. Fondets styre er 
bedt om å bringe orden i fondets økonomi før man evt kan velge nytt styre til stiftelsen. 
   
Hjemmeside:  Jørg Geisler har utarbeidet og lagt opp NFPR sin hjemmeside bl.a. linker til 
kongresser og kurs i barneradiologi og en nettside ” Kinderradiologie”( et tysk, engelsk 
nettsted) . NFPR sin nett side ligger også som en link under radiologforeningen. Ytterligere 
utvikling av sidene er planlagt med mulighet for å ta inn reklaminntekter til foreningen. 
 
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? 
 
Behandlede spørsmål til foreningen: 
-Spørsmål fra kreftregistret angående studie på barn kreftrisiko av CT undersøkelser. 
 
-Interesseområder innen barnradiologi/ databaser for barnmishandling/ skjelettdysplasier  (fra 
Karen Rosendal). Styret har diskutert denne forespørsel og stiller seg i utgangspunktet positiv 
til å opprette databaser, men innser at det vil kreve mye arbeid. Vi synes synes at  man i første 
hånd burde danne interessegrupper innen ulike barneradiologiske områder knyttet til 
barnelege-/ barnekirurgi foreningens interessegrupper. Man burde ha deltakere fra de 



forskjellige barneradiologiske miljøer, med navngitte”ressurspersoner” i NFPR innen de 
nevnte områder. Dette kunne skape en bredere kontakt mellom barneradiologer virksomme i 
større og mindre miljøer.                                                                                                                           
På NFPR’s hjemmeside er det opprettet et diskusjonsforum som kanskje kan brukes i denne 
sammenheng. 
 
- Anne Thora Grammeltvedt på St Olavs hospital, har meldt bekymring angående manglende  
ultralyd beredskap for barn på vakttid på enkelte sykhus i midt Norge ved vaktsammen slåing 
av sykehus i Nord-Trøndelag. Brev er sendt til sykehusen i Levanger og Namsos og vi 
vurderer å kartlegge situasjonen på øvrige sykehus i Norge. 
  
Oppdatering av medlemsliste.  Vi har nå 49 medlemmer. Registreringen av e-post- adresser 
til medlemmene fortsettes slik at korrespondanse kan gå raskere og tryggere. Kontingent 
innbetalingen henger noe etter. 
 
 
 
På vegne av styret i NFPR 
 
 
Charlotte de Lange, leder 


