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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening tirsdag 24. mars 2015 
Sted: Legenes hus i Oslo 
 
Tilstede: Gaute Hagen, Charlotte De Lange, Bente Lund Neple, Billy Roger Parimalasingham, 
Helga Brøgger, Raymond Brønn, Peter M. Lauritzen, Elisabeth Olstad og Hanne Munkelien. 
 
Forfall: Per Kristian Hol 
 
Sak 32/15 Referat fra styremøte 24. februar 2015 
Referatet ble godkjent med én endring: Sak 31/15: Publisering av Billy Roger Parimalasinghams 
artikkel i Noraforum utsettes. I stedet presenteres stoffet på Röntgenveckan/Nordisk i Malmö 8-11 
september.  
 
Sak 33/15 Dobbeltgranskning  
PMLs utkast til brev til Helse Sør-øst vedrørende dobbeltgranskning ble diskutert og endret i tråd 
med innspill fra styret. Brevet vil bli signert og sendt så snart som mulig. 
 
Sak 34/15 Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverk 
GH har sendt høringssvar til HDir. EO legger svaret ut på legeforeningens nettsider.  
 
Sak 35/15 Økonomi NoRaFo 
RB presenterte den økonomiske situasjonen, som viser et underskudd. Kontingenten har ikke 
kommet inn, og heller ikke oppgjøret fra Høstmøte 2014, derfor er rapporten noe upresis. Men i og 
med at utgifter til Noraforum går ut samt at kontingenten er økt, vil den økonomiske situasjonen ta 
seg opp i 2015.  
 
Sak 36/15 Overføring til Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi 
Styret vedtok å be Hans Jørgen Smith sende regning på SEK 40 000 fra Nordisk Förening för 
Medicinsk Radiologi som vederlag for avholdt Nordisk møte i Bergen 2013.   
 
Sak 37/15 2015 Norske styremedlemmer Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi 
I tillegg til Gaute Hagen, trer Raymond Brønn inn som styremedlem etter Anne Taule. Styret 
godkjente forslaget ved akklamasjon.  
 
Sak 38/15 Styremedlemmer NoRaFo etter 2015 
GH underretter valgkomiteen om at Charlotte De Lange og Elisabeth Olstad går ut av styret for 
Norsk radiologisk forening ved neste generalforsamling. Styret diskuterte nye kandidater som vil 
bli forslått for valgkomiteen.  
 
Sak 39/15 Valg av fagmedisinske foreninger 2015-17 
Kristian Fosså har sagt seg villig til å fortsette. Styret stiller seg bak hans kandidatur.  
 
Sak 40/15 ETAP-evaluering 
HB har sendt ut invitasjoner om deltakelse i ETAPs utdanningsevaluering. Foreløpig ikke fått noen 
konkrete tilbakemeldinger.  
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Sak 41/15 Noraforum – progresjon 
PML har vært i møte med Dnlfs webavdeling og vil jobbe videre med ny sidestruktur for 
Radiologforeningen og Noraforum. Enighet i styret om at stoff legges ut relativt ofte, men at 
stoffmengden skal være begrenset til få artikler per gang. Det er også ønskelig å korte ned på 
lengden på lederartiklene. PML foreslår en vedtektsendring som sikrer at vervet som 
Noraforumredaktør tildeles et styremedlem.  
 
Sak 42/15 Orienteringssak: Spesialitetskomiteen i Norsk radiologisk forening 2015 
Oppdatert liste over medlemmer legges ut på nettsidene.  
 
Sak 43/15 Orienteringssak: ESR: Consequences of the economic crisis in radiology 
Til orientering.  
 
Sak 44/15  Orienteringssak: Undertegnet avtale Høstmøtet 2015 
Samarbeidsavtalen for Høstmøtet 2015 er undertegnet og ser ut til å være tilfredsstillende for 
radiologenes del.  
 
Sak 45/15  Eventuelt 
a) I forbindelse med sak 5/15 angående Helsedirektoratets anbefaling om at Helsedepartementet 
skal sette ned et utvalg for å se på helhetlig spesialiststruktur for bildeteknologi og avledede 
teknologier, retter Norsk radiologisk forening en henvendelse til HOD om hvordan arbeidet går og 
på hvilken måte foreningen kan bidra. HB formulerer et brev.  
 
b) Norsk radiologisk forening er representert ved Per Kristian Hol i arrangementskomiteen i 
forbindelse med Høstmøte 2015. Billy Roger går inn i arrangementskomiteen som stedfortreder.  
Godkjent ved akklamasjon.  
 
 
Neste møte blir 27.-29. april 2015 i Bodø  
 
 
 
Hanne Munkelien 
Sekretær 
 
 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Gaute Hagen      Charlotte De Lange 
Leder       Nestleder 


