
Årsberetning NFRBD 2018, (behandlet på årsmøte 28.mars 2019 i Oslo). 

NFRBD hadde årsmøtet for 2017 på Gardermoen 17.10.17.  Foreningen har nå 64 medlemmer. 

Styret er nå sammensatt av: 

• Hildegunn Aase (leder) 
• Merete Kristiansen (nestleder) 
• Linda Romundstad (sekretær) 
• Lars Hagen Henriksen (kasserer) 
• Gunnar Kullmann (nettsideansvarlig og valgkomite) 
• Rica Mortensen (valgkomite) 

  
Styret har hatt 8 telefonmøter siden forrige årsmøte, og har i tillegg hatt intern kommunikasjon via mail.  

NFRBD har grei økonomi med kr. 221 821,53 på konto, vi har ingen planlagte store utgiftsposter, kontingent 
vedtas uendret til kr 200,-. 

NFRBD arrangerte et kurs for radiologer 20.april 2018, med styret som kurskomite.  Det var godt oppmøte av 
mammaradiologer på kurset, totalt 46 deltakere, inkludert forelesere. Vi hadde både nasjonale og 
internasjonale forelesere, og det deltok også representanter fra Danmark. Styret hadde planer om å arrangere 
et nytt kurs mars 2019 på Gardermoen, men da dette traff på samme dato som Kreftregisterets kurs gikk vi 
bort fra dette igjen.  

NFRBD deltok høsten 2018 på høstmøtet, der vi hadde forelesere til 3 innlegg 26.oktober. Det er ønskelig at 
bryst-radiologene deltar på Høstmøtet også i 2019 med innlegg, noe som også er et krav for å motta støtte fra 
Radiologforeningen, noen vil bli kontaktet angående dette. 
 
Skal mammografiprogrammet utvides til å inkludere nye aldersgrupper? 
Styret har sendt forespørsel til Styringsgruppen i Mammografiprogrammet (Helsedirektoratet) og til 
medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, med kopi til Kreftregisteret og Kreftforeningen, der vi 
har oppfordret til at norske myndigheter vurderer om det er riktig å utvide Mammografiprogrammet til nye 
aldersgrupper. Vi har ikke fått tilbakemelding. Vi har også meldt saken inn til vurdering for «Nye metoder».  
 
Styret har forfattet en bekymringsmelding som er sendt til Helseminister Bent Høye angående opprettelse av 
nytt BDS i Haugesund til tross for medisinskfaglige innvendinger fra BDS i Stavanger og Bergen (som i dag er 
ansvarlig for populasjonen), fra Kreftregisteret og fra det kirurgiske miljøet i Norge. 
 
Leder har på vegne av styret i NFRBD skrevet en kronikk i Dagens Medisin 24.04.18 med tema «Mammografi – 
og gode valg».  
 
Styret har vært i kontakt med designerfirma, og har fått tegnet logo for foreningen, denne er nå akseptert av 
styret, til en kostnad på ca. kr 6000. 

Neste årsmøte (for 2019) planlegges i november 2019, på «Drammensmøtet». Det er som vanlig valg av 3 
styremedlemmer, medlemmer som kan tenke seg å sitte i styret oppfordres til å melde seg for valgkomiteen.  
 
Årsmeldingen og diverse andre dokumenter legges på foreningens hjemmeside. 
 
Hildegunn Aase 
Leder NFRBD 09.03.19. 


