
Referat fra styremøte 18.04.2012  

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule (fra 13), Anne Negård, Per Kristian Hol, Elisabeth Olstad, 

Ulrika Ekseth, Roar Pedersen (referent). 

  

Nummerering av saker starter med på ny fra og med dette styremøte, tidligere referater har 

ikke fulgt dette fullstendig. 

  

Sak 1/12: 

Referat fra styremøte i februar. Godkjennes, men merknad om at sekretær som ansettes fra 

01.09. også blir invitert på styremøte i august. 

  

Sak 2/12: 

Referat fra styremøte i mars (ECR): Intensjonen om LIS-samling på høstmøtet tas opp igjen, 

og styret bestemmer at en slik møtebok skal avholdes. EO har ansvar for å organisere 

møterom, samt komme med innspill til innhold i en slik sesjon. Spesialitetskomiteen bør 

involveres. 

  

Sak 3/12: 

Kandidat til referansegruppe for NRCP: Petter Hurlen har sagt seg villig, og styret støtter 

dette. 

  

Sak 4/12: 

2 høringer. 

Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft – vurderes som ikke relevant for oss. 

Utkast til policynotat om IT i helsevesenet – vurderes som ikke relevant for oss. 

  

Sak 5/12: 

Intervensjonsradiologi – søknad som subspesialitet under radiologi. 



Styret diskuterer argumenter for og i mot å støtte en slik søknad om å være egen 

subspesialitet. Styret er enig om at siden vi er en fagmedisinsk forening og ikke en 

fagforening, samt at siden spesialitetsreglene ikke er direkte underlagt NoRaFo finner vi det 

vanskelig å ta stilling til saken, både spesielt for intervensjonsradiologi og generelt for andre 

fagfelt innen radiologien. Styret vil derfor i denne omgang verken støtte eller avslå en slik 

søknad, men mener problemstillingen bør tas opp mer bredt i Legeforeningen eller eventuelt i 

radiologforeningens generalforsamling på ”høring”. 

GH formulerer svarbrev. 

  

Sak 6/12: 

Godkjenning av abdominalforeningen og mammoforeningen. Styret støtter opprettelsen av 

disse underforeningene under NoRaFo. Styret har en klargjørende diskusjon om forskjellen på 

fagmedisinske foreninger, spesialforeninger og underforeninger. Styret tar til etteretning 

Legeforeningens ønske om å utrede foreningsstrukturen videre, jfr brev fra DNLf. GH 

oppnevnes som medlem av dette utvalget, og GH gir beskjed om dette videre til DNLf. 

  

Sak 7/12: 

ECR Guidelines Survey. 

Undersøkelsen besvares på nett, i plenum. 

Sak 8/12: 

Kreftbehandling og spesialistmangel. 

Styret har mottatt brev angående manglende fokusering på behov for radiologer i 

kreftutredning, fra kollega Kristin Nesgård. Styret diskuterer saken og er enig om at det er 

betimelig at det settes fokus på også dette. Imidlertid informerer AT om at SHDir utreder 

dette. AT tar derfor kontakt med Jørgen Holmboe i SHDir for å avklare om noe er gjort i den 

forbindelse. Styret vil, når svar fra Holmboe foreligger, be Kristin Nesgård om å lage utkast 

til brev om problemstillingen som styret kan sende til Legeforeningens president for å 

orientere om problemstillingen. GH/AT har ansvar for dette. 

  

Sak 9/12: 

Medhjelper ved utførelse av UL scrotum. 

Styret har mottatt brev fra kollega Jörg Geisler angående eventuelt behov for medhjelper 

under ultralydprosedyrer som kan være utrygge for pasient eller radiolog, for eksempel UL 

scrotum. Styret diskuterer saken og er enig om at det ikke er fornuftig å legge noen føringer 



på dette fra styret sin side. Slike problemstillinger må tas stilling til på den enkelte avdeling. 

GH svarer med brev. 

  

Sak 10/12: 

Endret attestasjonsskjema i spesialiteten radiologi. 

Styret tar saken til etteretning. Oppdatert skjema ligger på legeforeningens nettsider. 

  

Sak 11/12: 

Økonomisk status. 

UE orienterer. Foreningen har p.t. god økonomi, vi har fortsatt fokus på kostnadskontroll. 

NoRaForum går med et lite underskudd, men det håndteres av foreningen. Det er ønskelig at 

vi i stedet for å bruke kvitteringer etter møter/kurs og liknende kan få statens satser. UE 

undersøker dette med Admento. 

  

Sak 12/12: 

NoRaForum. 

Styret diskuterer tilgang på stoff til kommende NoRaForum. Det er noen ideer som RP tar 

videre til redaktør Almira Babovic. Styret oppfordres til å ha NoRaForum i bakhodet når det 

skjer ting i miljøet på de forskjellige avdelinger. 

Til kommende nummer bes EO om å lage en leder. Dessuten vil vi be spesialforeningene om 

å bidra med stoff til hvert nummer. RP tar dette videre. 

  

Sak 13/12: 

Høstmøtet 2012. Styret gjennomgår en del detaljer om avvikling av høstmøtet. Følgende 

ansvarsområder og ansvarlige: 

Program: GH og AN. Program sendes nå til DNLF for godkjenning. 

Annonsering/påmelding: RP. Første info i neste NoRaForum, dessuten på nett og mail. 

Priser: Holdes uforandret fra i fjor, med kun liten endring mtp LIS. RP/UE. 

Møtelokaler: AT. 



Spisested: Vi planlegger samme spisested som i fjor. Bestilles så snart JOF har avklart evt 

kulturelt innslag, og hvilken dag dette blir. Bør avklares snarlig! AT. 

Leverandører: AT. 

Egne møtelokaler for spesialforeningene: I år må disse bestilles separat av spesialforeningene, 

vi foreslår Vika Atrium Thon Hotell. Foreningene må informeres om dette. GH? 

Kulturaktivitet: JOF skulle angivelig finne ut av dette. OE minner ham på det. Opera, teater, 

Latter? Viktig å avklare hvilke kveld det blir i forhold til bestilling av middag. 

Doktorgradspresentasjoner/priser: Styret, men AN /GH tar ansvar for å ta opp saken. 

Frie foredrag: AN. 

Generalforsamling: GH og AT. 

  

Sak 14/12: 

Styremøte i Stavanger i juni. Vi planlegger ankomst rundt kl 15, møte på ettermiddagen, 

fellesmiddag på kvelden, omvisning på SUS dagen etter. AT og RP finner ut av 

restaurant/hotell/aktivitet. AT tar kontakt med SUS for omvisning (avdelingssjef heter Terje 

Bakkelund, avdelingsoverlege heter Frode Johannesen) 

  

Sak 15/12: 

AN har dobbeltrolle i RadForsk siden hun også er vitenskapelig sekretær i styret. Styret er 

herved informert om dette og siden hun går ut av RadForsk til høsten ser vi ikke dette som 

noe problem. 

  

Roar 

 


