Protokoll fört vid styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi
Lördagen den 7 mars 2009, kl 12.00
ERC, Wien, Österrike
Närvarande: Ola Björgell (S), Hans-Jörgen Smith (N), Erkki Svedström (F), Roberto Blanco
(F), Peter Aspelin (S), Birthe Höjlund Bech (D), Michael Bachmann Nielsen (D).
Ingen representant från Island.
1 Michael Bachmann Nielsen öppnar mötet.
2 Information om Nordiska kongressen i Köpenhamn i 10-12e juni, 2009. Cirka 300 personer
från Danmark beräknas närvara och då går kongressen ekonomiskt i hamn. Man förväntar sig
dessutom ett större antal deltagare från Norge och hoppas även på Sverige och Finland. Oklart
om Island kommer att närvara med någon representant. Många sponsorer har anmält sig och
utställningen är redan fullbokad. Programmet presenteras och delas ut. Mer info via
www.nordiccongress.dk
I Sverige har Ola Björgell gjort reklam i SFMRs tidning med annonser och artiklar. Det har
också gjorts en intervju i tidningen med vår ordförande Michael Bachmann Nielsen. Ola
Björgell får i uppdrag att be webbmastern Torbjörn Andersson om att utöka reklamen om
kongressen på Svenska föreningens hemsida (SFMR). Michael Bachmann Nielsen uppmanar
övriga Nordiska länder att också intensifiera informationen om kongressen på motsvarande
vis och locka deltagare från respektive land. Deadline för lägst kongressavgift är den 1 april.
På torsdagen arrangeras en ”Case report competition” där en nordisk mästare skall utses av en
jury. Varje land får anmäla 2st yngre läkare (läkare under specialistutbildning) som
föredragshållare . Dessa två ska på maximalt 8 min, vardera, presentera ett fall (engelska
språket). Därefter finns 2 min till diskussion och frågor från publiken. Fallet kan man välja
inom valfritt ämne. Diagnosen ska avslöjas först på sista bilden/bilderna, i slutet av
presentationen. Föredragshållaren får gärna först fråga publiken om tänkbara diagnoser. Den
som gör presentationen på bästa vis och dessutom har ett intressant fall utses som vinnare av
juryn. Priset är en fri kongressavgift till kongressen ”Framtidens Specialistläkare 2010 på
Malmö Arena (www.framtidenslakare.se) och med möjlighet att presentera föredraget även
där på den internationella dagen. Närvarande vid dagens styrelsemöte mailar namnen på
föredragshållarna, och deras föredragstitlar, till Michael Bachmann Nielsen absolut senast den
1 april enligt överenskommelse.
3 Nordiska Radiologipriset skall, enligt stadgarna, gå till Danmark i år eftersom det är
arrangerande land för kongressen. Styrelsen beslutar att prisutdelningar ska ske vid en
tidpunkt på kongressen där många är samlade (tex invigningen). Dessutom utdelas Xenia
Forsellianapriset via Acta Radiologica.
4 Styrelsen beslutar att hålla ett möte vid Nordiska kongressen. Det blir på onsdagen den 10
juni kl 16.00-17.30.
5 En ny president/ordförande ska väljas (Finland) vid kongressen i Köpenhamn. Dessutom 2
ledamöter från varje land och till dem 2 suppleanter. För Finlands del är det 3+3 som gäller
eftersom de är värdland för kommande kongress 2011. Dessutom kan varje land föreslå

hedersmedlemmar. Ola Björgell tillskriver respektive lands representant och anmodar dem
(styrelsen i varje land) att lämna in förslag på namn till Michael Bachmann Nielsen. Deadline
den 1 maj.
6 Ekonomin presenteras av Hans-Jörgen Smith. Den är god. Cirka 12 000 NOK inkommer i
medlemsavgifter varje år och ett par 100 000 NOK finns i kassan idag.
7 Styrelsen är överens om att olika modeller för hur den Nordiska kongressen arrangeras är
tillåtna. Det går utmärkt att integrera den i ordinarie landsmöte (så har skett i Sverige, nu i
Danmark och det planeras i Finland till nästa gång). Styrelsen rekommenderar bilder på
Engelska även om det Skandinaviska språket används vid presentationen.
8 Nästa möte, efter kongressen i Köpenhamn, beslutas äga rum vid ECR 2010 på lördagen kl
12-14, inkl lunch och kaffe. Hans-Jörgen Smith ombeds boka lokal och förtäring.
9 Ordförande tackar för mötet och avslutar detsamma

Michael Bachmann Nielsen
Ordförande

Ola Björgell
Generalsekreterare

