REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013
i Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi
25. september 2013, Radisson Blue Airport Hotell Gardermoen
Møteleder: Charlotte De Lange (CL)
Referent: Stein Magnus Aukland (SMA)
Tilstede: 17 medlemmer + styret (4) ; totalt 21 medlemmer

Saksliste:
1) Årsrapport ble gjennomgått av CL og godkjent av generalforsamlingen.
2) Endring i spesialforeningens status. I henhold til Landsstyrevedtak i DNLF er
NFPR ikke lenger kvalifisert til å være en spesialforening i fremtiden, men heller som
en underforening til Norsk Radiologisk Forening (NoRaFo). Styret i NFPR sendte inn
klare mot-argumenter i løpet av hørings-runden før vedtaket i Landsstyret, men ble
altså ikke hørt. Det er litt uklart hva dette innebærer for NFPR, men vi mister retten til
egen hjemmeside på nett (under DNLF), blir ikke lenger direkte høringsinstans i
relevante saker og må muligens igjen starte innkreving av egen kontingent (som også
er gjort tidligere, med unntak av siste 2 år). Generalforsamlingen er enig om at dette
vedtaket vanskeliggjør arbeidet mot en fremtidig sub-spesialisering.
Generalforsamlingen gir styret følgende oppgaver: a) Avklare NFPRs status/forhold til
NoRaFo, b) Kontakte og koordinere med de andre sub-spesialistforeningene (Thorax,
Abdominal/uro, Nevro og Intervensjon) mtp felles strategi. Generalforsamlingen
ønsker at NFPR skal, inntil situasjonen er avklart, være en del av NoRaFo /DNLF og
eventuell løsrivelse/overgang til selvstendig forening (utenfor DNLF) vil kreve ny
generalforsamling (vedtekts endring).
3) Regnskapet ble presentert ved Anne Thora Grammeltvedt (kasserer). Regnskapet er
ikke endelig revidert av revisor Kjersti Try. Generalforsamlingen godkjenner
regnskapet, under forutsetning av at det godkjennes av revisor. Foreningen hadde et
overskudd på ca. 20 000 kr inneværende år og har en beholdning på ca. 103 000 kr.

4) Nytt styre. Styret har de siste 2 årene hatt følgende medlemmer:
Charlotte de Lange (leder), Lise Heiberg (nestleder), Anne Thora Grammeltvedt
(kasserer), Stein Magnus Aukland (Sekretær). To av styremedlemmene går nå ut
(CDL, SMA).
Valgkomiteen (Karen Rosendahl, Jostein Westvik, Anne Hylland) har innstilt John
Asle Bjørlykke og Lill-Sofie Ording Muller som nye styremedlemmer.
Nytt styre for neste 2 års periode:
Lise Heiberg, OUS (leder)
Anne Thora Grammeltvedt, St Olav (kasserer)
John Asle Bjørlykke, HUS (sekretær)
Lill-Sofie Ording Muller, OUS (nestleder)
Kjersti Try fortsetter som revisor. Charlotte de Lange fortsetter som webansvarig.

5) Kartlegging av Barneradiologi i Norge. Stud.med. Aud Feed (UiB) kartlegger
Barneradiologien i Norge (veiledet av Karen Rosendahl) via nettbasert spørreskjema.
Fått svar fra ca 50 % av landets radiologiske avdelinger (30 stk). Under
Generalforsamlingen kom det frem at flere av avdelingene ikke har sendt svar enda
pga vansker med å få tak i (noenlunde) presise tall på antall undersøkelser etc. Dette
har vist seg å være veldig vanskelig å hente ut via RIS/PACS. Enkelte har også
opplevd datafeil/svikt ved slutten av nett undersøkelsen. Informasjon om dette
videreformidles til prosjektansvarlig (Karen Rosendahl).
6) Barnemishandling. Etter henvendelse til Barneombudet om ”Barnemishandling og
radiologisk kompetanse i rettssaker”, er nå NFPR innkalt til et samarbeidsmøte i
oktober. Parallelt med dette samarbeidet, diskuterte Generalforsamlingen nytten av en
uformell liste med kontaktpersoner (barneradiologer fra de forskjellige regionene) som
har erfaring fra slike saker og erfaring fra rettsvesenet. Medlemmer som kan tenke seg
å være tilgjengelige som sakkyndig og/eller stå på en slik uformell kontaktliste ved
barnemishandlings saker bes melde seg til styret..
7) Subspesialitet i Barneradiologi. NFPR ønsker å støtte ESPR i arbeidet og finner det
naturlig å følge ESPR sine vedtak i denne saken.
8) Evt. Det er ønske om felles retningslinjer/anbefalinger for CT/MR protokoller ved
utredning og kontroller ved solide svulster hos barn. KSSB (kompetansesenter for
solide svulster hos barn) er i gang med et slikt arbeid. NFPR er åpne for samarbeid og
de radiologiske representantene i KSSB vil henvende seg til NFPR ved behov.
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