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Närvarande 
 
Halldor Benedictsson, Island 
Katrine Åhlström Riklund, Sverige 
Torbjörn Andersson, Sverige 
Nils Einar Klöv, Norge 
Sami Kajander, Finland 
Seppo Koskinen, Finland 
Michael Bachmann Nielsen, Danmark 
Birthe Höjlund Bech, Danmark 
Ola Björgell, Sverige 
Hans-Jørgen Smith, Norge 
Roberto Blanco, Finland 
Erkki Svedström, Finland 
 
1. President Erkki Svedström välkomnar alla och öppnar mötet. 
 
2. Erkki Svedström väljs till mötets ordförande. 
 
3. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte, och årsmötet med Nordisk kongress i 
Köpenhamn, genomläses och läggs till handlingarna (arkiveras på http://nordicradiology.eu). 
 
4. Samtal om styrelsens kommande sammansättning vid årsmötet 2011. Beslut att sätta upp 
detta som en punkt på dagordningen till ECR 2011. Ny president (läs: Norge, se även pkt 7) är 
aktuell att välja på årsmötet sommaren 2011 inför kommande kongress i Norge 2013. I övrigt 
hänvisas till tidigare protokoll samt till gällande stadgar angående övriga val. 
 
5. Michael Bachmann Nielsen redovisar erfarenheter från kongressen i Köpenhamn och 
rapporterar om ett ekonomisk överskott. Styrelsen konstaterar att kongressen blev en stor 
framgång ur många aspekter. Från styrelsen riktas ett stort tack till Michael Bachmann 
Nielsen och Birthe Höjlund Bech för en väl genomförd Nordisk aktivitet.  
 
 
6. Nordisk kongress i Finland 2011. Power-point presentation från värdlandet. Utdelande av 
”First Announcement of the Nordic Congress 2011”. Förslag på att arrangera en ”case-
competition” vid nästkommande kongress i Finland 2011. Varje land rekommenderas att till 
ECR 2011 framlägga namn på 2st tävlande, lämpligen läkare under specialisttjänstgöring.  
 
7. Planering av kommande Nordiska Kongresser. Norge tackar ja till 2012 (Olso, Nils Einar 
Klöv) och Sverige till 2015 (Malmö, Ola Björgell). Ola Björgell meddelar också att både 
SFBFM och röntgensköterskeföreningen bejakat detta, liksom moderavdelningen i Malmö. 
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8. Rapport från Torbjörn Andersson om hemsidan http://nordicradiology.eu samt från Finland 
om  http://nordiccongress.fi. Torbjörn Andersson ber om textbidrag från de Nordiska länderna 
samt foto på styrelsemedlemmarna.  
 
9. Hedersmedlemmar. Ur stadgarna kan vi läsa att; ”Till hedersledamöter kan väljas personer 
inom de till föreningen anslutna länderna, vilka föreningen önskar ge sitt erkännande för 
utmärkta förtjänster inom radiologien. Förslag skall insändas till generalsekreteraren senast 
fyra veckor före föreningens årsmöte.” Styrelsen uppmanar alla länder att inkomma med 
förslag på namn till mötet på ECR 2011. 
 
10. Ekonomi. Umeåfonden har cirka 1,28 miljoner (NOK) i kassan. 80 % av räntan på detta 
utgör summan på det Nordiska priset. Priset utdelas vid varje Nordisk radiologkongress till 
den ledamot av Radiologföreningen i arrangörslandet som under perioden från och med det år 
Nordisk radiologkongress senast hölls i landet i fråga till och med året priset utdelas, 
publicerat det värdefullaste arbetet inom radiologin. De år, då den Nordiska 
radiologkongressen inte arrangeras, delar föreningen ut Umeå-fondens avkastning till ett 
samnordiskt forskningsprojekt.  
 
I övrigt finns ett konto med 230 000:- (NOK). Just nu utgifter på cirka 15 000 :-. Det land som 
ska arrangera en kongress kan låna pengar inför arrangemanget. I övrigt sköter och ansvarar 
arrangerande land för sin ekonomi helt självständigt. 
 
11. Nordiskt ”fellowship”. Erkki Svedström erbjuder sig att till ECR 2011 föreslå regler för 
ett eventuellt ”Nordiskt fellowship”. Styrelsen diskuterar om det ska finnas och hur 
finansieringen i så fall ska se ut. Samnordiska fonder eller stipendium från vår förening? Inga 
beslut. Samtliga närvarande ser positivt på förslaget och kan tänka sig att ta hand om en 
kollega om reglerna blir acceptabla. Halldor Benedictsson meddelar att han ej i dagsläget kan 
utlova ett fellowship på sin avdelning, men är i övrigt också positiv till förslaget. 
 
12. Diskussion om ”Europeisk utbildning och subspecialitetsträning”. Seppo Koskinen 
erbjuder sig att kartlägga detta till nästa möte, inför eventuellt samarbete inom Norden. 
Katrine Åhlström Riklund kommer samtidigt då att rapportera om aktuella ”Europeiska 
samarbetsprojekt”. 
 
12. Fritt samtal om ACTA och dess (höga) kostnader samt inloggningsproblem. Inga beslut 
togs. 
 
13. Nästa möte beslutas äga rum under ECR på lördagen den kl 12.00-14.00. Hans-Jørgen 
Smith erbjuder sig att boka lokal med lunch/dryck samt kaffe/kaka. Om ej annat anges 
beräknas ett dussin personer närvara vid kommande möte. 
 
14. President Erkki Svedström avslutar mötet och tackar alla för visat intresse. 
 
 
 
 
Ola Björgell 
Generalsekreterare    
 

 


