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Protokoll från styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi
5 mars, 2011. ECR, Wien, 12-14.00. Meetingroom level 03, Room A344.
Närvarande
Sami Kajander, Finland
Seppo Koskinen, Finland
Roberto Blanco, Finland
Erkki Svedström, Finland
Ola Björgell, Sverige
Katrine Åhlström Riklund, Sverige
Torbjörn Andersson, Sverige
Nils Einar Klöv, Norge
Hans-Jørgen Smith, Norge
Anne Taule, Norge
Michael Bachmann Nielsen, Danmark
Birthe Höjlund Bech, Danmark
Marianna Gardasdottir, Island
1. President Erkki Svedström välkomnar alla och öppnar mötet.
2. Erkki Svedström väljs till mötets ordförande.
3. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte genomläses, godkänns och läggs till
handlingarna (arkiveras på http://nordicradiology.eu). Under genomgången meddelas att
inloggning till ACTA sker via respektive förenings hemsida i flera länder och ytterligare är på
väg att införa denna rutin.
4. Styrelsens kommande sammansättning vid årsmötet 2011. Karen Rosendahl ska ansvara för
kongressen i Bergen 2013 och förväntas därmed bli föreningens president under perioden
2012-2013. Ola Björgell fortsätter som generalsekreterare för samma period liksom HansJørgen Smith som skattmästare. Förslag på ledamöter från respektive land presenteras. Norge:
Anne Taule, Nils Einar Klöv, samt Karen Rosendahl. Danmark: Michael Bachmann Nielsen
och Birthe Höjlund Bech. Finland: Roberto Blanco och Seppo Koskinen. Island: Hildur
Einarsdottir och Marianna Gardasdottir. Sverige: Katrine Åhlström Riklund och Torbjörn
Andersson. Diskussion om val av suppleanter. Varje land har möjlighet att utse suppleanter
till ordinarie post som ledamot.
4. Lägesrapport, Nordisk kongress i Finland 2011. Det vetenskapliga programmet presenteras
via genomgång från kongressens hemsida. Många internationellt erkända föreläsare är
kontrakterade och programmet är omfattande. Cirka 300 deltagare förväntas komma.
Genomgång av möjliga transportvägar och med rekommendation att komma dagen innan
kongressen börjar. Fina sociala arrangemang planeras.
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4. Fallpresentationstävling för yngre läkare, ”Case-competition”, kommer att arrangeras på
torsdagen under kongressen i Finland 2011. Varje lands styrelserepresentanter utlovar att
senast den 1 april meddela Erkki Svedström vilka (1-2st) tävlade som valts ut. Erkki
Svedström ombesörjer därefter så att de tävlande får all information etc om kongressen och
välkomnas dit. De tävlande får delta i hela kongressen utan kongressavgift, men bekostar
själva resa och boende etc. Presentationen skall pågå under maximalt 10 minuter och
framföras på det Skandinaviska eller Engelska språket. Vinnare blir den som genomfört ”den
bästa presentationen” vad avser genomförande och innehåll. Priset blir en fri kongressavgift
till Bergen 2013. Ola Björgell utses som moderator/tävlingsledare och till jury väljs Michael
Bachmann Nielsen, Birthe Höjlund Bech samt Roberto Blanco.
5. Kommande Nordiska kongresser presenteras. Norge 2013 (Bergen, Karen Rosendahl) och
Sverige 2015 (Malmö, Ola Björgell). I Malmö har preliminärbokning skett till en planerad ny
kongresslokal som förväntas vara klar året innan kongressen.
6. Hemsidan http://nordicradiology.eu presenteras av föreningens webmaster Torbjörn
Andersson. Styrelsen beslutar att namn på alla hedersmedlemmar publiceras på hemsidan.
7. Hedersmedlemmar. Insamling av förslag på namn från respektive land. Från Sverige
föreslås Peter Aspelin och Olle Ekberg. Från Finland föreslås Timo Paakkala. Styrelsen
godkänner förslagen. Dessa tre kollegor kommer att erhålla diplom under kongressen i
Finland, om de har möjlighet att närvara.
8. Ekonomi och stadgar redovisas av Hans-Jørgen Smith . Varje lands förening betalar 5 :(SEK) per år och medlem till vår Nordiska förening. I kassan finns cirka 231 000 :- (SEK). I
Umeåfonden finns cirka 1 300 000 :- (NOK) på ett räntebärande konto.
9. Nordiskt ”fellowship”. Erkki Svedström presenterar ett utkast till regler för projektet
om”Nordiskt fellowship”. Styrelsen förslag blir att den ekonomiska avkastningen till det
Nordiska priset för 2012 utdelas i form av ett eller två stipendier för Nordiska fellowships (i
vanliga fall är det så att när den Nordiska radiologkongressen inte arrangeras delar föreningen
ut Umeå-fondens avkastning till ett samnordiskt forskningsprojekt). Den Nordiska föreningen
blir således ansvarig för projektet under 2012, tillsammans med den/de utbildande
enheter/avdelningar som ställer upp med en auskultationsplats. I en första omgång kan man
tänka sig kortare auskultationer, en vecka eller längre beroende på ekonomi och mottagande
utbildande enheter/avdelningars resurser. Stipendiet bör täcka rese- och boendekostnader för
en- två yngre kollegor. Den avsändande kliniken förväntas täcka ordinarie lönekostnader.
Detta projekt för 2012 blir en test på om denna form av samnordiska utbyte är efterfrågat.
Styrelsens medlemmar har redan under föregående år sagt sig villiga att ta emot kollegor på
sina egna avdelningar. Efter provperioden kan projektet utvärderas och eventuellt utvidgas.
Ett sätt att skapa bättre ekonomi för detta är t ex en framtida höjning av varje lands bidrag till
Nordisk Föreningen (i dag 5 :- /medlem/ år). Varje land uppmanas att annonsera om
möjligheten till Nordiskt fellowship för 2012. Arbetsgrupp/kontaktpersoner blir Erkki
Svedström, Hans-Jørgen Smith samt Ola Björgell. Annonseras på föreningens hemsida.
10. Europeisk utbildning och subspecialitetsträning. Seppo Koskinen meddelar att detta ska
tas upp på ECR under morgondagen (6e mars, 2011). Aktuellt är samordning kring en 5 år
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lång specialitetsutbildning innehållande 3års common trunk och 4+5e året som en
fördjupning/subspecialitetsträning med upp till två inriktningar.
11. Aktuella ”Europeiska samarbetsprojekt”sammanfattas av Katrine Åhlström Riklund.
Speciellt fokus på e-learning med Europeisk standardisering. Även kombinationer av t ex
mikroskopi och radiologi ligger (”bioimagine”) i frontlinjen.
12. Nordiska priset 2011. Finlands förslag är Professor Peter Dean. Styrelsen bifaller
förslaget.
13. Inga övriga frågor har inkommit.
14. Nästa styrelsemöte/årsmöte beslutas ske på kongressen i Finland den 9 juni kl 15.0017.00. Styrelsen godkänner att ett möte är tillräckligt under kongressen.
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