Årsberetning 2014-2015 Norsk radiologisk forening
Denne årsberetningen dekker året fra Generalforsamlingen 2014 og frem til i dag.
Styret denne perioden har bestått av Gaute Hagen (leder), Charlotte de Lange (nestleder), Per
Kristian Hol (sekretær for vitenskapelige saker), Elisabeth Olstad (sekretær for fagforeningssaker),
Raymond Brønn (kasserer), Peter Lauritsen (nettredaktør), Helga Brøgger, Bente Lund Neple og
Billy Parimalasingham. Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 28 (2014) + 105 (2015)
sakspunkter. Styremøtene blir stort sett holdt på Legenes Hus i Oslo. Styret har hatt sekretær i 15%
stilling siden november 2012, men sekretæren sa opp sin stilling i sommer etter at Noraforum gikk
over til elektronisk format.
Medlemmer. Norsk radiologisk forening hadde pr. 1.9.2014 foreningen 1105 ordinære
medlemmer, pr. 1.10.2015 1141 ordinære medlemmer. 21 assosierte medlemmer.
Av 981 yrkesaktive medlemmer under 70 år var det 519 menn og 462 kvinner, kvinneandel 47 %.
Foreningen er den 6. største fagmedisinske forening i Legeforeningen etter Norsk forening for
almenmedisin (6282 medlemmer), Norsk indremedisinsk forening (3058), Norsk psykiatrisk
forening (2161), Norsk kirurgisk forening (1461) og Norsk anestesiologisk forening (1344).
Høringer og henvendelser. Styret har et kontinuerlig og viktig arbeid med å svare på høringer og
diverse henvendelser fra helsemyndigheter og Legeforeningen, men også i økende grad i regi av
European Society of Radiology (ESR), der Norsk radiologisk forening er representert i en rekke
komiteer. Foreningen har også bidratt med organisering og foredrag under Röntgenveckan 2015 i
Malmö etter invitasjon derfra.
Underforeninger. Norsk radiologisk forening har som ved siste generalforsamling sju
underforeninger. Underforeningene er avgjørende for god funksjon av vår forening og viktig for
medlemmene når det gjelder samarbeid, forum for fagutvikling og forskning samt spredning av ny
kunnskap i faget. Styret ser på et godt samarbeid med underforeningene som en av de priorterte
oppgaver og til gjensidig nytte og glede.
De siste årene har Norsk radiologisk forening etter styrevedtak støttet underforeningene økonomisk
med kr. 25 000 mot at foreningen kan bruke underforeningene aktivt som til bidrag på Høstmøtet
og i andre fora og i aktuelle diskusjoner og møter med styret i Norsk radiologisk forening samt at
underforeningene brukes som høringsinstans på vegne av Norsk radiologisk forening i saker der det
er naturlig. Det foreligger styrevedtak om at underforeningene skal informeres om alle saker der
Norsk radiologisk forening blir bedt om høringsuttalelse. Styret anser det som svært viktig å støtte
underforeningene økonomisk for å holde aktiviteten oppe og på den måten markedsføre faget vårt.
Policynotat. I denne perioden har styret lagt frem et eget policynotat slik at medlemmene så vel
som samarbeidspartnere skal vite spesifikt hva Norsk radiologisk forening står for i definerte
problemstillinger. Styret har ikke mottatt noen kommentarer fra medlemmene som bestrider
innholdet. Første punkt i policynotatet dreier seg om oppgaveglidning, som også dette året har vært
et tema for gjentatt diskusjon, og styret gjentar at oppgaveglidning er en nødvendig del av
utviklingen, men at vi tar avstand fra beskrivende radiografer, og det er heller ikke vist at det er
ressursmessig effektivt. De andre punktene i policydokumentet diskuterer kvalitetssikring,
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rekruttering, utdanning inkl. subspesialisering, sentralisering og bruk av teleradiologi, samarbeid
med private leverandører og deres rolle i helsevesenet, kodeverk og finansiering av
billeddiagnostikk.
Retningslinje fra Helse Sør-Øst for dobbeltgranskning i bildediagnostikk.
En annen sak som har vært gjenstand for adskillig oppmerksomhet blant medlemmer og i styret i
perioden har vært en retningslinje som kom fra Helse Sør-Øst i januar 2015 om at det er god
medisinsk praksis at spesialister i radiologi signerer sine egne svarrapporter. Dette er ikke styret
uenig i, men kolleger har opplevd at sykehuseier allerede har brukt retningslinjen som innstramning
i bruk av dobbeltgranskning. Dette kan i så fall føre til en betydelig kvalitetsreduksjon av vår
tjeneste, og styret har gått flere runder med Helse Sør-Øst, og vi nærmer oss mål, men mangler siste
finpuss.
ECR 2016.
Prof. Katrine Åhlström Riklund, Umeå er president for ECR 2016. Hun har gått inn for en sterk
nordisk deltakelse under kongressen, som styret også støtter og oppfordrer så mange som mulig til å
delta og bidra under ECR 2016. Det skal også være en sesjon på fredag der ”ESR meets the Nordic
Countries” med mammografi som tema, der Solveig Roth Hoff skal stå for det norske innlegget.
Tusen takk til Solveig!
Økonomi.
Vi har god kontroll iflg. kasserer Raymond Brønn. Kontingenten er kr. 300 i året.
Vern om faget
Som avslutning vil jeg igjen påpeke at vi som radiologer må imidlertid være på vakt overfor faget
vårt. Utviklingen er spesielt rask innenfor bildediagnostikken og andre legegrupper står klare til å
overta deler av den hvis vi ikke viser at vi er flinkest på dette området. Derfor gjentar styret
tidligere oppfordringer om å markedsføre radiologien både overfor klinikere og publikum. Legg
ikke ned demonstrasjoner og interdisiplinære møter, for det er nettopp her vi kan vise oss frem!

Oslo, den 21.10.2015.
For styret i Norsk radiologisk forening:

Gaute Hagen
Leder
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