
Referat fra styremøte 23.11.2011  

Sted: Rikshospitalet 

Tilstede: Unni Bergan, Jan Ole Frantzen, Nils-Einar Kløw, Petter Hurlen, Elisabeth Olstad, 

Gaute Hagen, Ulrika Ekseth, Tord Stener Letting (referent) 

  

Sak 100) Referat fra generalforsamlingen 25.10.11. Etter mindre rettinger / presiseringer 

godkjennes dette. 

  

Sak101) Referat fra styremøtet 28.10.11 

Referatet godkjennes etter følgende endringer: 

Sak 94) Jarle Rørvik og Anagha Parkar kan ikke forstette som representanter i hhv Research 

Committee (RC) og Education Committee (EC), da de allerede har sittet i 2 år. Anne Negård 

(RC) og Tor Egge (EC) er nye representanter. 

  

Sak 98) Olav Inge Håskjold har akseptert å være ny representant til arbeidsgruppen som 

utarbeider nasjonale retningslinjer for thyroideakreft. 

  

Sak 102) Styremøter våren 2012: 

            19/1 (Legenes hus, møte med mammaradiologiforeningen) 

16/2 (Legenes hus, møte med spesialitetskommiteen) 

1-5/3 (ECR Wien) 

19/4 (Legenes hus) 

13-14/6 

  

Sak 103) Sekretær for foreningssaker 

Styret mangler en representant med funksjon som sekretær for foreningssaker. Styret har 

kommet med forslag til navngitt person som videreformidles til valgkommiteen. 

  



Sak 104) Styremedlem i Radforsk 

Styret oppnevner Nils-Einar Kløw som ny styremedlem i Radforsk. 

  

Sak 105) Sekretariatsavtale Nrf 2011. 

Styret diskuterer tilbudet fra Dnlf. Prisen (193 000,-) synes høy for 20 % stilling. Videre 

diskuteres viktigheten i at arbeidet må kunne fordeles ulikt utover kalenderåret. For eksempel 

må det forventes mer arbeid for sekretæren i forbindelse med høstmøtet i motsetning til 

roligere perioder i sommerhalvåret osv. Leder kontakter legeforeningen for å få bekreftet 

prisen og presisere behovet for fleksibilitet mtp sekretærens arbeidsbelastning gjennom året. 

  

Sak 106) Delegater til ESR komiteene 

Saken er avklart viser til sak nr 94 og sak nr 101 

  

Sak 107) Kollegastøtte 

Anne Taule orienterer om aktuell sak der radiologer er blitt omtalt i media i forbindelse med 

en pasientklagesak. Både media og sentrale representanter fra helsevesenet har uttalt seg før 

sedvanlig saksgang og utredning er avsluttet. 

På generelt grunnlag diskuterer styret et sannsynlig økende behov for å kunne hjelpe kollegaer 

som blir utsatt for lignende saker. Saken settes på agendaen i et kommende Noraforum. 

  

Sak 108) Eventuelt 

            1) Forespørsel fra radiografforbundet angående neste års Vårmøte. 

- Styret oppfordrer arrangørene av Vårmøte til å sende en invitasjon radiologer til styret, som 

deretter vil videresende invitasjonen på e-post til medlemmene. 

- Styret tilbyr arrangørene av Vårmøte gratis annonse i Noraforum. 

  

2) Styret har mottatt søknad fra Radforsk om støtte til forventede driftsutgifter i 2012. På 

bakgrunn av regnskap fra 2010 påregner de at driftsutgiftene vil beløpe seg til 20 000kr i 

2012. 

  



Søknaden innvilges. Radiologforeningen vil overføre 20 000kr til Radforsk. 

  

            3)Styret har mottatt innspill til debatten om jobbglidning. 

Innspillet kommer fra en kollega og tolkes som en reaksjon på konkret artikkel i 

radiografforbundets tidsskrift. 

Styret tar innspillet til etterretning, men vil ikke svare konkret på den aktuelle 

problemstillingen artikkelen beskriver. Tema jobbglidning er svært aktuelt og har, og vil ha, 

styrets interesse og oppmerksomhet i tiden fremover. 

  

  

Sak 109) Styreleder ber om styrets tillatelse til innkjøp av kontorrekvisita, projektor, mobilt 

bredbånd samt kontorfasiliteter på NSB for å kunne utføre arbeidet vervet som styreleder 

krever. 

Styret gir styreleder tillatelse. 

  

Sak 110) Forskriftene til den nye strålevernloven, og interregional rapport om PET 

(Felles møte med styret i forening for nukleærmedisin og molekylær bildediagnostikk) 

  

Tore Bach Gansmo orienterer om høringen interregional rapport om PET, der Norsk 

radiologisk forening avgir eget høringssvar. 

 


