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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 30. april 2014 

Sted: Legenes hus, Oslo 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Anne Negård, Petter Hurlen, Ulrika Ekseth og Hanne 

Munkelien. Anne Taule var med på webkonferanse fra Bergen.  

 

Forfall: Raymond Brønn, Charlotte De Lange og Elisabeth Olstad.  

 

Sak 44/14 Velkommen til Ole-Anders Stensen fra Fagavdelingen i Legeforeningen 

Stensen var tilstede for å gjøre seg synlig som et bindeledd mellom Norafo og Dnlf. Han ønsket 

innspill om hvordan Dnlf kunne bli en bedre samarbeidspartner for radiologene. Det ble ytret 

følgende ønsker fra radiologforeningen:  

 Årlig møte med sentralstyret for policy/strategidiskusjoner. 

 Mer støtte fra Dnlf når det gjelder synliggjøring av radiologenes faglige interesser utad.  

 Mer engasjement fra Dnlfs side når det gjelder oppgaveglidning og det faktum at det 
mangler offentlig godkjenning for en del av videreutdanningen for eksempelvis radiografer 

og sykepleiere. 

 Mer praktisk hjelp, for eksempel til drifting av hjemmesiden.  

Ole-Anders tar dette videre til fagavdelingen.  

 

Sak 45/14 Referat fra styremøte 26.03.2014 

Referatet godkjent med en justering: Sak 38/14: EO og GH tar kontakt med aktuelle kandidater for 

æresmedlemsskap og informerer dem om styrets beslutning.  

 

Sak 46/14 Brev til Helsedirektoratet vedr. oppgaveglidning.doc 

Styret foreslår at det tilføyes et avsnitt om offentlig godkjenning av viderutdanning for radiografer 

og sykepleier. AT bearbeider utkastet, som diskuteres på neste styremøte.  

 

Sak 47/14 Helse Midt-Norge "Regional plan for bildediagnostikk" - Fremtidsbilde innen 

bildediagnostikk  

Ikke fått svar fra Dnlf, men det har kommet innspill fra Spesialitetskomiteen v/Marit Morken. GH 

omarbeider svarbrevet og sender nytt utkast til Morken.  

 

Sak 48/14 Styringsgruppe i Norsk Melanomgruppe  
Det har kommet en e-post fra Olav Inge Håskjold som har vært invitert som medlem og deltaker i 

ovennevnte instans. Han gir uttrykk for et behov for legitimitet utover invitasjonen, og har bedt om 
at oppnevningen må forankres et sted - og har ment at dette mest naturlig gjøres gjennom 

radiologforeningen. 

 

For at Norsk radiologisk forening skal svare på dette, må Norsk Melanom Gruppe sende en 

henvendelse til radiologforeningen hvor de gjør rede for sitt mandat og begrunnelse for å ønske 

Håskjold som medlem av styringsgruppen. GH sender svar til Håskjold 

 

Sak 49/14 Referansegruppe for prosjektarbeid om den medisinske grunnutdanningen i 

Norge 

Legeforeningen inviterer med dette alle de fagmedisinske foreningene til å foreslå kandidater til 

referansegruppe for prosjektarbeid om den medisinske grunnutdanningen i Norge. Styret utnevner 
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Hege Brannsten som kandidat.  

 

Sak 50/14 Fremgang Høstmøtet 2014 

PKH presenterte det ferdige programmet. Konferansemiddagen blir torsdag 23. oktober kl 19. 

 

Sak 51/14  Styret etter Høstmøtet 2014 

Følgende forlater styret etter generalforsamlingen 2014:  

Anne Taule 

Anne Negård 

Petter Hurlen 

Ulrika Ekseth 

GH orienterer Nils-Einar Kløw.  

 

Sak 52/14 Orienteringssak: Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til 
«Fremtidens legespesialister – en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og – innhold» 

10.06.13.  

 

Sak 53/14 Orienteringssak: Bildediagnostikk i handlingsprogrammene - faggruppens 

arbeid 

Aslak Aslaksens presentasjon sendt til alle styremedlemmene.  

 

Sak 54/14 Orienteringssak: Radiologi over-/underforbruk 

Det kom inn gode tilbakemeldinger fra underforeningen. GH sendt svar til Geir Riise i Dnlf.  

 

Sak 55/14 Orienteringssak: ECR-møter 

Referater fra ECR-møter tas til orientering.  

 

Sak 56/14 Orienteringssak: Bekreftelse til Acta Radiologica 

Bekreftelsen ble godtatt.  

 

Sak 57/14 Eventuelt 

Med tanke på at Noraforum går en usikker skjebne i møte, ble det besluttet å kjøpe domenet 

noraforum.no for eventuelt å ha et alternativt sted å dele fagstoff. HM ordner dette.  

 

 

Neste møte blir om bord på Hurtigruten Bergen - Ålesund og møte med Radiologisk avdeling i 

Ålesund 20-21. mai. 

 

 

Hanne Munkelien 

sekretær 


