
Referat fra styremøte 06.04.2011  

Tilstede : Nils Einar Kløw, Anne Taule, Gaute Hagen, Roar Pedersen, Unni Bergan, Tord 

Stener Letting (referent). 

Sak 43) Referat fra forrige styremøte godkjennes med små endringer. 

Sak 44) Diskutere nye spesialforeninger 

Vi har per i dag fire spesialforeninger (thorax-, barn-, intervensjon- og nevroradiologi). 

Aktuelle spesialforeninger som kan bli opprettet i fremtiden er muskel-skjelett, mamma, 

oncologi og abdomen/urogenital radiologi, hvorav sistnevnte kanskje er den mest aktuelle. 

GH vil starte prosessen for å etablere spesialforening innen abdominalradiologi. 

Sak 45) Økonomi 

UB presenterer regnskapet for 2010. Resultatet er tilfredsstillende med økt egenkapital. 

Utfordringer for inneværende år kan bli å få annonseinntekter til Noraforum som mest 

sannsynlig vil gå med underskudd. Egenkapitalen vil imidlertid kunne sikre utgivelsen en tid 

fremover, selv om tidsskriftet går med underskudd. Egenkapitalen vurderes som stor nok til 

at  en evt. ansettelse av sekretær i 30% stilling vil være forsvarlig. 

Styret vil arbeide videre med å finne aktuelle kandidater til sekretærfunksjonen. NEK 

kontakter andre spesialistforeninger og legeforeningen sentralt. 

Styret vedtar å støtte hver enkelt spesialforening (Norsk Forening for Thoraxradiologi, - 

Pediatrisk Radiologi, - Intervensjonsradiologi og Norsk Nevroradiologisk Forening) med 

inntil 25 000kr for dokumenterte utgifter i inneværende år (2011). 

Sak 46) Høstmøte 

Programmet bearbeides. Det faglige innholdet er klart, kun detaljer vedr valg av forelesere etc 

gjenstår. Programmet sendes til legeforeningen for godkjenning (GH). Foreløpig program skal 

publiseres på nettsidene og oppdateres fortløpende. NEK skriver brev til spesialforeningene 

og informerer/inviterer til møter på høstmøtets første dag. Utstillerarealet utvides og 

registreringen flyttes til inngangspartiet. AT undersøker mulighetene for å ha middagen på 

Posthallen også i år. Alternativer til Posthallen kan være et selskapslokale på Bygdøy, 

Vitenskapsakademiet eller Medisinsk selskap. Før middagen planlegges busstur til 

Holmenkollen og skimuseet (PH). Det er ikke satt opp program på Operaen den aktuelle 

torsdagen i år (271011). Styret vil prøve å finne alternativer AT/JOF. 

Sak 47) Lagring av rtg bilder 

Lovtekstene er uklare når det gjelder lagring av røntgenbilder. Radiologforeningen vurderer 

det slik at minimum 10 års lagringstid er tilstrekkelig både for analoge og digitale bilder. 

Sak 48) Kvalitet og pasientsikkerhet 

Spørreskjema fra legeforeningen besvares. 



Sak 49) FaMed konferanse 27411 – AP drar på dette møtet 

Sak 50)  Acta Login 

RP jobber videre med å få til en løsning med tilgang til Acta via MinSide på 

legeforeningen.no 

Sak 51) Ny nettside 

RP presenterer utkast til ny hjemmeside som har legeforeningen som vertskap, Styret er svært 

positiv både til layout og den tekniske løsningen. 

Sak 52) Noraforum 

Styret arbeider videre med å finne en redaktør til Noraforum. 

Sak 53) Møte med spesialitetskomiteen v/ Tor S Egge 

I forbindelse med at gruppeføringen av utdanningsinstitusjonene skal oppheves, har Dnlf gitt 

spesialitetskomiteene oppdrag med å revidere attestasjonsskjema og prosedyrekravene for 

spesialiteten. Oppdraget ble gitt ultimo januar i år. I praksis betyr dette en omfattende 

omorganisering av spesialistutdanningen. Når gruppeføringen oppheves skal mer detaljerte 

læringsmål ligge til grunn for å sikre en faglig komplett utdannelse ilp av de fem normerte 

årene. Vårt fag har stor bredde, og det er få avdelinger som alene kan gi en komplett 

utdannelse. Således må en eller annen form for rotasjonsordning der LIS henter erfaring fra 

flere avdelinger opprettholdes. Dnlf ber om at et forslag til revidert attestasjonsskjema skal 

leveres innen ultimo juni 2011. 

Utfordringen med oppheving av gruppeføringen setter store krav til et nytt attestasjonsskjema, 

og styret støtter spesialitetskomiteen i at fristen som er gitt er for kort til at oppdraget kan 

utføres tilfredsstillende. Spesialitetskomiteen har gitt uttrykk for dette i et brev til Dnlf og vil 

ta saken opp med representanter fra de andre spesialitetskomiteene på et møte som avholdes 

primo mai. 

 


