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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 20. januar 2015 

 

Sted: Legenes Hus, Oslo 

 

Tilstede: 

For styret: Gaute Hagen, Billy Roger Parimalasingham, Bente Lund Neple, Per Kristian Hol, 

Charlotte de Lange, Helga Brøgger, Elisabeth Olstad og Peter Lauritzen (ref) 

 

For spesialistkomiteen: Tor Egge og Johann C. Hellund. 

 

Forfall: Raymond Brønn og sekretær Hanne Munkelien 

 

Sak 01/15 Referat fra styremøte 26. november 2014 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 02/15 Endelig policydokument 

Dokumentet ble godkjent, men bør revideres årlig eller hyppigere ved behov. 

 

Sak 03/15 Nettbrett 

Styret vedtar at medlemmene kan kjøpe seg arbeidsverktøy (PC, nettbrett eller lignende) for inntil 

NOK 7 500 på foreningens regning. Utstyret må kjøpes i foreningens navn. 

 

Sak 04/15 Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Helsedirektoratet har en arbeidsgruppe for pasientsikkerhet og kvalitet. Helga Brøgger ønsker at vi 

orienterer oss om deres virksomhet, og skal ta kontakt med denne arbeidsgruppen. Saken settes opp 

på neste møte. 

 

Sak 05/15 Møte med Spesialitetskomiteen 

Tor Egge og Johann C. Hellund fra spesialistkomiteen orienterte om status i prosessen med ny 

spesialiststruktur.  

 Verken radiologi eller nukleærmedisin ønsker en felles basisutdanning. 

 Legeforeningen er i mot reduksjon av spesialiseringstid med 1-1,5 år. 

 Legeforeningen har nå akseptert at de bør være grenspesialiteter i radiologi (f. eks. 
Intervensjon, nevroradiologi osv.) 

 Helsedirektoratet har anbefalt at Helsedepartementet skal sette ned et utvalg for å se på 
helhetlig spesialiststruktur for bildeteknologi og avledede teknologier. Det er viktig at 

legeforeningen, Norsk Radiologisk forening og/eller Spesialitetskomiteen i radiologi er 

representert i arbeidsgruppen. Det er viktig at vi holder oss orientert om progresjonen i 

dette. EO undersøker dette.  

 Det orienteres om spesialitetskomiteens arbeid med besøk av sykehusavdelinger. Alle 

avdelinger besøkes i snitt hvert 4. år (gruppe 1 avdelinger av hele komiteen og gruppe 2 

avdelinger av 2 medlemmer). 

 Det orienteres om arbeidet med ny sjekkliste, spesialitetskomiteens syn på 
spesialisteksamen, sertifisering/resertifisering og kursstruktur. 

 Tor Egge orienterer også om European Training Curriculum for Radiology. Han arbeider 
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med målbeskrivelsen for Generell radiologi, og dette får konsekvenser for alle 

spesialfeltene. 

 Møter mellom styret og spesialistkomiteen bør skje regelmessig, for eksempel hvert år. 

 

Sak 06/15 Erfaringskonferanse for implementering av pakkeforløp for kreft. 

Helga Brøgger deltok på konferansen. 

 Flere pakkeforløp ble startet opp 1. januar, flere blir innført fortløpende. Lite erfaring så 
langt. 

 Hva gjøres med timene som ikke blir brukt? I alle pakkeforløpene vil klinikerne 
bestille/reservere flere timer enn det er behov for. 

 Standardisering av protokoller i pakkeforløpene kan være en utfordring både med tanke på 

forskjellige faglige oppfatninger og forskjellig utstyr på forskjellige sykehus. 

   

Sak 07/15 Fagprosedyre - invitasjon fra Kunnskapssenteret til FMF 

Invitasjon til å foreslå egnede tema for prosedyrer og egnede fagfolk. 

 Håndtering av kontrastmiddelinjeksjon – Jarl Jakobsen 

 Håndtering av reaksjoner på iv. Kontrast – Jarl Jakobsen 

 Utredning av blødningsstatus (blodprøver) før biopsering og andre invasive radiologiske 

prosedyrer – Anders Drolsum 

 Overvåkning av pasienter etter biopsering (lever, nyre) mtp blødning – Anders Drolsum 
GH sender svar. 

 

Sak 08/15 Høstmøtet 2014 – preliminært resultat 

Preliminært regnskap presentert, kun små justeringer. Det blir ca NOK 100 000 til hver av 

arrangørforeningene. 

 

Sak 09/15 Høstmøtet 2015: 20-23. oktober Radisson Blue Alna. Avtale 

 Ny avtale – De tre arrangørforeningene (Norsk Radiologisk forening, Norsk 
Radiografforbund og Norsk forening for medisinsk fysikk) er likeverdige partnere. 

 Styringsgruppe av lederen i hver forening, som oppnevner prosjektleder og programkomite 
med leder. 

 Arrangementskomite består av prosjektleder og den som leder av programkomiteen 

delegerer myndighet til. Kan Raymond Brønn være aktuell for arrangementskomiteen? 

 Gratis adgang for LiS én dag, men må betale lunsj. Tilsvarende ordning for 
radiografstudenter i praksis og fysikere i masterutdanning? 

 4 dagers arrangement tirsdag til fredag. 
 

Sak 10/15 Tjenestekrav for spesialiteten nukleærmedisin 

Orientering. Godkjent at klinisk kjemi utgår som del av spesialisering i nukleærmedisin. 

 

Sak 11/15 ESR Annual Leadership Meeting 2014 

Orientering 

 

Sak 12/15 Orienteringssak: Oppgaveglidning, svar fra HOD og HD 

Styrets brev er mottatt av HOD og HD. 

 

Sak 13/15 Orienteringssak: Indikasjon for radiologisk us. 

Har radiologer rett til å avvise undersøkelser? 
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Sak 14/15 Orienteringssak: PintoSartori_RadiolEuro_HealthManagement2014 

Survey 

 

Sak 15/15 Orienteringssak: Norwegian Society of Radiology - Additional Payment 

2014+15 

 

Sak 16/15 Orienteringssak: Norsk radiologisk forenings styre 2014 - 2015 

Rettes av HM. 

 

Sak 17/15 Orienteringssak: Firmaattest og Registerutskrift Br.reg. 

 

Sak 18/15 Orienteringssak: Statusrapport forening nr 256 

 

Sak 19/15 Eventuelt 

a) Brev fra Helse Sør-Øst RHF om ny rutine for dobbeltgransking i bildediagnostikk. Brevet er 

diskutert i styret. Vi synes brevet er delvis uheldig formulert, og styret vil komme med en uttalelse. 

Peter Lauritzen forbereder et utkast. 

 

b) Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har orientert om at alle 

fagmedisinske foreninger kan søke (og få tildelt) NOK 30.000 per år til kvalitetsrettede prosjekter 

(møter, kurs, seminar, prosjekter osv). Styret ønsker at vi skal benytte oss av dette, kanskje i 

forbindelse med Høstmøtet. Det settes opp som sak på neste møte. Peter Lauritzen og Helga 

Brøgger setter opp noen forslag. 

 

 

Peter M. Lauritzen 

Referent 

 

 

 

 

___________________________    ______________________________ 

Gaute Hagen       Charlotte De Lange 

 

 

 

 


