
 

 

         Trondheim, 28.10.19 

Referat fra årsmøte i Norsk forening for abdominal radiologi 

Dato/sted: Onsdag 23.10.19, kl 17.30. Ingeniørenes hus, Oslo, ifm radiologisk høstmøte 

Referent: Synnøve Nordermoen, sekretær 

Til stede: 

o Leder: Anne Negård, Ahus (Anne.Negard@ahus.no) 
o Nestleder: Ida Bjørk, OUS (bjoida@ous-hf.no ) 
o Sekretær: Synnøve Nordermoen, St Olav (synnove.nordermoen@stolav.no) 
o Kasserer: Fride Tennebø, Ålesund (Fride.Tennebo@helse-mr.no) 
o Styremedlem 1: Bernt Christian Reitan, Haukeland 

(bernt.christian.reitan@helse-bergen.no) 

Fravær:   Hans Kristian Bø (styremedlem 2), som holdt presentasjon av sin PhD for 
nevroradiologiforeningen samtidig.   

 

Saksliste:  

1. Anne Negård åpnet årsmøtet. Årsmøteinnkallingen ble godkjent.  
2. Anne Negård la fram styrets årsberetning 

a. Styret har hatt fire styremøter i løpet av året. To fysiske møter ifm årsmøtet og 
dagsseminar på Værnes, og to skype-møter. 

b. Tema for høstmøtet 2019: kunnskapsbasert radiologi. 
Abdominalradiologitema: screening for coloncancer, nasjonale retningslinjer 
om pancreascyster 

c. Vårseminaret «Benigne bekkentilstander» i mai 2019 fikk gode 
tilbakemeldinger. Dessverre var det færre betalende deltakere enn budsjettert, 
så seminaret gikk med. Vi må reklamere godt for neste seminar! 

d. Delt ut pris til beste fagartikkel 
e. Hjemmesiden til NFAR er oppdatert. 

3. Årsregnskap 2018 ble gjennomgått av Fride Tennebø. Se vedlegg. 
a. Foreningen hadde pr 31.12.18 innestående kr 281160,64.  
b. Regnskapet ble godkjent. 

4. Budsjett for 2020 ble gjennomgått av Fride Tennebø. 
a. Budsjettet ble godkjent. 
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b. Budsjettert med 70 betalende medlemmer i foreningen. Pr 24.10.19 var det kun 
46 medlemmer som hadde betalt medlemsavgift for 2019. Det ble diskutert 
hvordan vi skal rekruttere flere medlemmer. Viktig å promotere foreningen på 
egen arbeidsplass. Burde vi åpne for at man kan betale avgiften for flere år om 
gangen? Mange har nok «glemt» om de har betalt for gjeldende år. 
Fride sender ut mailpåminnelse til alle tidligere og nåværende medlemmer i 
januar. 

5. Planer for 2020 
a. Dagsseminaret som pleier å være på våren framskyndes til februar for å unngå 

konflikt med ESGAR liver workshop og ESGAR 2020. 
Tema for dagsseminaret: En «roadtrip» gjennom gastrointestinal tractus. 
Arrangeres på Hotel Park Inn Gardermoen mandag 10. februar 2020. 

b. ESGAR liver workshop arrangeres i Oslo 4.-5. juni 2020.  
c. Høstmøtet 2020 
d. Pris til beste artikkel 2019. 
e. Fortsatt oppgradering av hjemmesiden 
f. Rekruttering: 

i. Gratis deltakelse på dagsseminaret for ti første LIS som, melder seg på. 
ii. Stipend til ESGAR summer school for LIS. 

6. Pris for beste fagartikkel 2018 gikk til Sigmund Ytre-Hauge et al. for Preoperative 
Tumor Texture Analysis on MRI Predicts High-Risk Disease and Reduced Survival in 
Endometrial Cancer. 

7. Valg - Kjersti Vassmo Lund fra valgkomiteen informerte.  
a. Avtroppende fra styret er Ingfrid Haldorsen og Kjell Morten Rokseth. 

Valgkomiteen hadde innstilt Bernt Christian Reitan (Haukeland) og Synnøve 
Nordermoen (St. Olavs hospital) til nye styremedlemmer, og disse ble valgt 
ved akklamasjon.  

b. Ny valgkomité: Ellen Viktil (OUS), Ingfrid Haldorsen (Haukeland) og leder i 
NFAR Anne Negård (AHUS) 

8. Eventuelt 
a. LIS Håvard Bjørke Jenssen holdt et innlegg om hvordan det hadde vært å delta 

på Junior ESGAR Summer School (på Malta). Han hadde fått kursavgiften 
dekket av NFAR.  

 

 


