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Referent:  

Kristoffer Lindskov Hansen, Danmark 

 

Mødet indledtes med en kort præsentationsrunde. 

 

1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående styrelsemöte Nordisk kongres 30. Juni 

2017.  

Referatet gennemgået og godkendt. 

 

Der har på et tidspunkt været nævnt fra det finske radiologiske forening at man kunne ønske 

en oversættelse af vedtægterne til engelsk. Seppo mener dog ikke at der er noget behov 

aktuelt. 

Det præciseres at Nordisk Forenings opgave er at skabe netværk og at afholde Nordisk 

Kongres i Radiologi. 

 

 

2. Ekonomi (Mats Geijer) 

Finland har endnu ikke betalt kontingent for 2017.  

Foreningens egenkapital er på 360 tkr (NOK) 

Umeåfonden har 1500 tkr (NOK). 

Der er brugt over årene 30 tkr (NOK) om året på legater fra Umeåfonden. Fremadrettet kan 

der eventuelt bruges et større beløb på legater.  

I øvrigt intet at berette. 

 

 

3. Nordiskt Fellowship 2017. Valg af legatmodtagere 

Kun 1 ansøger (Brian Malling, Danmark).  Ansøgningen er imødekommet til dækning af 

rejseudgifter og logi. Der udbetales fra Umeåfonden 15 tkr (DKK). Det præciseres, at der skal 
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være en rejseberetning efter opholdet til upload på hjemmesiden og evt. til de nationale 

medlemsblade. 

 

4. Hemsidan http://nordicradiology.eu 

 

Kristoffer Lindskov Hansen er ny webmaster. Ændringer eller upload til hjemmesiden kan 

sendes til kristoffer.lindskov.hansen.01@regionh.dk 

 

5. RSNA  

27.11.2018 10:30am – 12:00pm: NORDIC PRESENTS (90 min): 

Radiology the Scandinavian way, future potentials 

 

Forslag til sessionsprogrammet foreligger. Umiddelbart er programmet accepteret af RSNA. 

Vi forventer at få tildelt en bemandet stand. Materiale kan tages med fra de nationale 

selskaber, kongresser (inkl. præliminært program for ncr2019), nationale turistbureauer etc. 

Den skal bemandes af en/flere. Eventuelt kan kursussekretær Linda Schumann stå som fast 

person på standen. Birthe vil undersøge specifikationer for standen. 

 

 

6.  Kommande Nordiska Kongress, København, Danmark 22.-24. Maj 2019, 

www.ncr2019.dk. Orientering: 

 

Foreløbigt program foreligger. Der ønskes at invitere de radiologiske selskaber fra de baltiske 

lande til kongressen. Desuden skal de nordiske selskaber involveres i de forskellige sessioner, 

så et fælles ejeskab for kongressen opnås. Programmet sendes til styrelsens medlemmer, så 

medlemmer kan vende tilbage med hvilke sessioner de ønsker at opbygge.  

Der skal oprettes en facebook side for ncr2019, så der kan peges fra facebook siden ncr2017 

(inden den lukkes ned). – Den er nu oprettet (medio marts): Nordic Congress of Radiology 

2019 

Der er stemning for at afholde et Nordisk professor møde. Michael og Seppo vil stå for dette. 

ACTA støttede ncr2017 med et væsentlig beløb. Michael vil undersøge mulighed for 

tilsvarende økonomisk støtte for ncr2019. 

Nordic Case Competition var en succes på ncr2017, og bør afholdes igen på ncr2019 med 2 

deltagere fra hvert land. Birthe melder deadlines ud. Ola Bjorgell vil blive spurgt om han vil 

være tovholder igen. 

Vi vil søge om CME godkendelse. 

For nye æresmedlemmer til ncr2019 betaler Nordisk forening kongres og gallamiddag. Den 

nationale forening betaler rejse og logi.  

 

7. Nordic Congress Radiology Reykjavík 2017 ,  

 

Rapport sendes ud. 448 deltagere fra 33 forskellige lande. CME akkreditering og facebook 
siden tiltrak mange udenlandske deltagere.  
 

8. Nordisk kongres 2021 Finland 

Vil blive afholdt i Helsingfors. Dato er ikke fastlagt, og præsident er ikke fundet endnu. Vil 

blive fastsat inden ncr2019 – og gerne allerede til næste møde til ECR 2019.  

http://nordicradiology.eu/
http://www.ncr2019.dk/
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11. Styrelsens sammansättning .  

Der bliver muligvis ændring af de finske repræsentanter inden kongressen 2021 i Finland og 

derfor ikke endeligt afgjort hvem der skal være præsident for kongressen. 

 

 

12. Övriga frågor  

 

Næste møde på ECR 2019 vil blive afholdt om fredagen 1. marts kl.12-14, da flere af 

styrelsens medlemmer har andre møder om lørdagen og det derfor er vanskeligt at samle alle.  

Mats har lovet at reservere lokale til os og sørge for forplejning 

 

 

 

 

 

 

 

 


