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Protokoll från styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi, ECR, 9 mars 
2013. 
 
Närvarande 
 
Hans-Jörgen Smith, h.j.smith@medisin.uio.no 
Gaute Hagen, Gaute.Hagen@ous-hf.no 
Marianna Gardasdottir, marianna@landspitali.is 
Seppo Koskinen, Finland, seppo.koskinen@helsinki.fi 
Roberto Blanco, robert-blanco@oulu.fi  
Katrine Åhlström Riklund, katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se  
Torbjörn Andersson, torbjorn.andersson@oru.se  
Ola Björgell, Sverige, ola.bjorgell@med.lu.se 
Karen Rosendahl, Norge, karen.rosendahl@helse-bergen.no 
Michael Bachmann Nielsen, Danmark, mbn@dadlnet.dk  
Birthe Höjlund Bech, Danmark, bhb@dadlnet.dk alt bih@rh.dk 
 
 
President Karen Rosendahl välkomnar alla och öppnar mötet. 
 
1. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte genomläses (finns på 
http://nordicradiology.eu). Två felaktiga mailadresser till styrelsemedlemmar skall korrigeras. 
Beslut Minnesanteckningar godkänns. 
 
2. Rapport inför Nordiska kongressen i Bergen 2013 från Karen Rosendahl. 192 anmälda 
just nu. Behov av cirka 400st för att få ekonomin att gå runt i mötet. Karen Rosendahl får 
uppgift att skriva ett påminnande välkomstbrev, i syfte att få lite fler delegater till årets möte. 
Beslut att alla länder därefter mailar ut välkomnstbrevet till sina medlemmar. Länderna har i 
olika stor/liten omfattning maillistor till sina medlemmar. 
 
Diskussion om att det blir lättare att få acceptans och ekonomi i Nordiska kongresserna om de 
förläggs i samband med varje lands ordinarie möte (t ex Röntgenveckan i Sverige 2015 och 
motsvarande i övriga länder kommande år).  
 
Ett fyrtiotal fria föredrag har inkommit till Bergen. Cirka 20st utställare är bokade, varav en 
guldsponsor. Diskussion om kongressavgifter i Bergen. Beslut: De i styrelsen som har del i 
programmet (tex föredrag eller annat aktivt deltagande) får fri kongressavgift i Bergen. Övrigt 
betalar man själv, t ex resa och uppehälle. Särskilda regler gäller för kassör och generalsekr 
där utgifter ism med styrelsemöte belastar föreningen. 
 
 
3. Fallpresentationstävling/Case Competition rapporteras från Ola Björgell. 1-2 ST-läkare 
eller nybliven specialist från varje land kan anmälas till case-competition inför kongressen i 
Bergen 2013. Fri kongressavgift erbjuds till de som tävlar och vinnaren får fri kongressavgift 
till nästkommande kongress. Styrelsen välkomnar om respektive lands specialistförening 
bekostar övrigt kring resa/uppehälle. Två tävlande utsedda från Sverige och likaså från 
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Danmark. Beslut: Finland och Norge skall försöka få med 1st tävlande från respektive land 
och meddela detta till Karen Rosendahl. Island hoppar över tävlingen denna gång. Beslut 
också om att förlänga föredragstiden i schemat så att alla föredragshållare får 8+2min till sitt 
framträdande. Sedan behöver juryn 10 min till överläggningar innan en vinnare kan utses och 
presenteras vid samtida avslutningen i Bergen. 
 
4. Kommande Nordiska kongresser presenteras. Det blir i Sverige den 8-11 september 2015 
i Malmö med Ola Björgell som kongresspresident. 2017 blir det kongress på Island, som 
tackar ja till att arrangera det då, och 2019 i Danmark. Island funderar på att arrangera det i 
juni månad, vilket är bra med tanke på väderleken. Ola Björgell visar en PP-presentation om 
Nordiska kongressen 2015. En organisationskommitté samt PCO och utställningsansvarig är 
redan utsedd och lokaler är förbokade. Tema blir ”Personalised Imagine”. Det kommer att 
erbjudas föredrag i huvudsak på Skandinaviska språken, men även med ett program på 
Engelska. Beslut: Nordiska föreningens styrelse 2014-2015 inbjuds att sitta med som ett 
advisory board till Malmökongressen och det bejakas. 
 
5. Hemsidan. Rapport från Torbjörn Andersson. Fungerar fint. Drygt 100-tal besökare per 
månad. Det saknas aktuella adresser från styrelsemedlemmarna. Beslut: Alla får i uppgift att 
maila Torbjörn aktuella uppgifter. Torbjörns e-mail finns på hemsidan. 
 
6. Hedersmedlem. Varje land bestämmer, via sin specialitetsförening, vem som ska bli 
hedersmedlem. Diskussion om att det är olika tradition i länderna kring hedersutmärkelser. 
Den kan vara stark i något land och mindre aktuell i annat. I år har Sverige föreslagit två nya 
hedersmedlemmar, Anders Hemmingsson och Sven Ola Hietala. Rapport om deras förtjänster 
meddelas styrelsen. Beslut: Bägge välkomnas som nya hedersmedlemmar. Via Svenska 
föreningen, SFBFM, kommer de att meddelas beslutet och att de inbjuds att närvara vid 
kongressen i Bergen för att motta sina utmärkelser. 
Diskussion om att hedersmedlemmar kan föreslås från respektive lands styrelse och sedan 
skall tas upp i Nordiska styrelsen för finalt ställningstagande. Beslut: Förslag på namn till nya 
hedersmedlemmar inför kongressen i Malmö 2015 skall inkomma senast till styrelsemötet på 
ECR 2014 från respektive specialistförening. Utdelning sker därefter på kongressen i Malmö.  
 
7. Ekonomi och stadgar. Rapport från skattmästare Hans-Jörgen Smith. På Umeåfonden 
finns cirka 1,7 miljoner (SEK). 100.000 kronor har överförts hit från driftskonto sedan förra 
året i syfte att få mer ränta. 80% av räntan går till utdelning (Nordiska priset eller fellowship 
eller samnordiskt forskningsprojekt). I år motsvarar detta cirka 46.000 kronor. Under 2011 
fanns ett litet underskott (26.000 kronor) men 2012 ett överskott på liknande belopp (29.000 
kronor). Således är ekonomin i balans. Skattmästaren föreslås oförändrat 5 kronor medlem 
som avgift. Beslut att hålla kvar medlemsavgiften på 5 kronor. Förslag till stadgeändringar 
har inkommit från skattmästaren (se separat förslag i word-dokument). Förslagen genomläses 
och diskuteras. Beslut: Förslag till stadgeändringar accepteras. Katrine Åhlström Riklund får i 
uppgift att översätta ändringarna till det svenska språket (se separat word-dokument) 
 
8. Nordiskt Fellowship och Nordiska priset. Ett stipendium på NOK 10.000 har utbetalts 
som fellowship i perioden. Diskussion om eventuell fortsättning och värdet av att premiera 
utbildningsaktivieteter i Norden. Beslut: I år delas det Nordiska priset ut vid kongressen i 
Bergen enligt nu gällande rutin i föreningen.  
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På nästa styrelsemöte i Bergen skall styrelsen ta ställning till om fortsatta utdelningar ska ske 
enligt denna eller ny modell, tex att det Nordiska priset istället utdelas som fler fellowships 
varje år. Ytterligare en modell kan vara att det land som står i tur att arrangera kongressen 
väljer mellan att dela ut som Nordiskt pris eller fellowships. Beslut: Alla får i uppgift att inför 
styrelsemötet i Bergen fundera på vilken modell som ter sig mest lämplig för framtiden. 
 
9. Europeisk utbildning och samarbete. Rapport från Katrine. Nytt curriculum om 
Europeisk träningsprogram finns nu i tryck på ECRs hemsida. Stort intresse för Europeiska 
diplom. Mycket posters till ECR i år. Avseende deltagande ligger Danmark i topp och Sverige 
i botten. Vi gratulerar Danmark till förstaplatsen i Norden! Katrine avslutar med att berätta 
om inspektioner av avdelningarnas utbildningsverksamhet för läkare under 
specialisttjänstgöring. I Sverige kommer en jämförelse ske mellan det Europeiska och 
Svenska systemet (SPUR) hos Katrine. 2016 är Katrine president för ECR och hoppas då på 
ett stort Nordisk inslag. Diskussion om att vi kanske kan förbereda detta redan på vår egen 
kongress i Malmö 2015 på lämpligt vis.  
 
10. Nordiska priset. Se punkt 8. För 2013 gäller således att prissumman tillfaller den som 
väljs till pristagare av det Nordiska priset och som då utdelas vid den Nordiska kongressen i 
Bergen. Det är Norge som utser pristagaren. 
 
11. Styrelsen kommande sammansättning. Gemensam diskussion.  
 
Förslag till val i Bergen: Ola Björgell, väljs till president (2014-2015) inför kongressen i 
Malmö. Ny generalsekreterare bör då bli en representant från Island (inför Islands kongress 
2017). Gällande posten som skattmästare så föreslås omval av Hans-Jörgen Smidt. Övriga 
ledamöter sitter kvar oförändrade avseende Danmark, Sverige samt Norge. Finland och Island 
ska kolla upp med sina respektive styrelser vilka ledamöter som är aktuella, sannolikt 
oförändrade. Beslut Ovanstående förslag till styrelse läggs fram för beslut på mötet i Bergen. 
De som skall kontrollera sin/andras medverkan enligt redogörelsen ovan meddelar Karen 
Rosendahl senast fyra veckor före mötet i Bergen.  
 
12. Nästa möte Ordförande Karen Rosendahl meddelar att nästa möte sker på tisdagen den 
21/5, i anslutning till kongressen i Bergen 2013, kl 17.00-18.00. 
 
13. Övriga frågor. Inga övriga frågor 
 
Mötet avslutas och presidenten tackar alla som deltagit i dagens möte. 
 
 
Ola Björgell     Karen Rosendahl  
 
       
Generalsekreterare   President 

 


