
Referat fra styremøte 27.01.2011  

Tilstede : Nils Einar Kløw, Gaute Hagen, Unni Bergan, Petter Hurlen, Roar 

Pedersen. Charlotte de Lange og Jostein Westvik fra Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi. 

 Sak 32) Referat fra forrige styremøte. Ang pkt 27) om Nordisk 2013, Karen Rosendahl, 

fysikerne og radiografene er nå satt i kontakt og arbeider med oppstart av kongressarbeidet. 

Styret følger opp kontakten med arrangementskomiteen. Ang teleradiologiutvalget, Aslak 

Aslaksen er i gang med å forme et innlegg til Tidsskrift for Legeforeningen. Redaktør for 

NoRaForum er ikke avklart enda. Av denne grunn ønsker styret kun å utgi ett nummer av 

NoRaForum første halvår 2011. Referatet godkjennes. 

 Sak 33) Styrehonorarer. Styret vedtar at nåværende ordning fortsetter. 

 Sak 34) RP orienterer om ny nettløsning, trolig klar til neste styremøte. 

 Sak 35) Møter på ECR: 

Følgende skal møte NEK, RP, GH, AP, AT. 

Lørdag: Presidential dinner. Ingen melder seg på. 

Søndag: National Societies Committee Meeting. NEK, RP.  

Søndag: Educational Committee Meeting. AP. 

Mandag: Generalforsamling. Frivillig deltakelse. 

Styremøte: Søndag lunsj 12.30-14.30, på restaurant på kongressenteret. 

 Sak 36) Møte med Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi, med Charlotte de Lange og 

Jostein Westvik. Styret har fire medlemmer: Charlotte de Lange (leder), Jostein Westvik 

(sekretær), Kirsti Try (kasserer) og Reidun Bull. 

 Det er tre barneradiologiske avdelinger i Norge, ved Rikshospitalet, Haukeland og Ullevål. 

Anslagsvis er det 16-17 radiologer som jobber med barneradiologi på heltid. Foreningen har 

ca 50 medlemmer. Hvordan utdannes man til barneradiolog? Ingen formalisert utdanning eller 

subspesialisering i Norge. To års arbeid på en barneradiologisk avdeling regnes som 

kvalifiserende. Det er heller ingen krav til etterutdanning innen pediatrisk radiologi. 

 NFPR har et viktig arbeid med tilpassing av stråledoser og tilpasning av 

undersøkelser/prosedyrer hos barn. Uke 45 er det obligatorisk kurs i barneradiologi i Oslo 

ledet av J Westvik. Det er ingen større  ”turf battles” mellom pediatrisk radiologi og kliniske 

spesialiteter. 

 Foreningen har egen nettside med tilgang via www.radiologforeningen.no. Planene fremover 

er å få i gang nettside under legeforeningen.no. Det er oppe til diskusjon om NFPR bør søke 

om å få bli egen spesialforening under legeforeningen. Vi anbefaler å ta kontakt med 

thoraxradiologisk forening, da denne nylig har vært gjennom den samme prosessen. 

Foreningen ønsker å bruke høstmøtet mer enn tidligere, med egne symposier innen pediatrisk 



radiologi. De vil derfor bli invitert av styret i NoRaFo til å komme med program for 

høstmøtet. NoRaFo ønsker å få litt stoff fra NFPR til NoraForum. 

 Sak 37) Høstmøtet: Gaute Hagen (leder), Mogens Aaløkken, Jan Ole Franzen, Nils-Einar 

Kløw. Innspill til emner: Utdanning i radiologi, nasjonalt og europeisk, der 

spesialitetskomiteen inviteres til en temabolk på tirsdag. Presentasjon fra sykehusene kan da 

også omhandle utfordringer i forhold til utdanning. Andre aktuelle temaer er mammografi, 

HRCT, Interstitielle lungesykdommer, CT colon, screening på hjerte, colon, lunger og 

aortaaneurysmer. 

GH arbeider videre med programmet og kurskomite. 

 Sak 38) CT-kolografiskolen. 

Styret har fått henvendelse fra Hans Flaata i radiografforbundet som allerede markedsfører et 

kurs i CT kolografi hvor NoRaFo står som medarrangør. Dette beror på en misforståelse – og 

NoRaFo ønsker generelt ikke å stå som medarrangør av kurs. NEK videreformidler vårt syn 

til NRF/Flaata. 

 Sak 39) Referat fra ledermøte i Wien ved NEK og RP 

Stort engasjement innenfor formalisert utdanning i radiologi. Det arbeides med curriculum, 

dvs innholdet i spesialistutdanningen, diplomer for gjennomført Europeisk eksamen og 

evaluering av utdanningsinstitusjoner. Dette siste ligner det arbeid spesialitetskomiteen 

utfører i Norge. ESOR legger ned et stort arbeid for utdanning av radiologer i land med svak 

utdanning av radiologer, men har også program tilpasset vårt land. 

 ESR arbeider med nye subspesialiteter. Vår oppfatning er at det som går i en stor europeisk 

sammenheng, ikke nødvendigvis vil passe for oss. Et fortsatt kontroversielt felt er samarbeidet 

mellom radiologi og nukleærmedisin. ESR arbeider for et delt utdanningsløp med 3 år 

generell radiologi og 2 år spesialisering innen 1-2 felter, f.ex. nukleærmedisin. Fortsatt ingen 

full enighet mellom ESR og EANM. 

 Direktiv for Elektromagnetisk stråling og konsekvensene for medisinsk bruk av MR er enda 

ikke avgjort. Sannsynligvis blir det gjort unntak for MR slik at det fortsatt kan brukes for 

medisinske formål. 

 


