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Referat: Styremøte Norsk radiologisk forening 26.11.15, Legenes Hus. 
 
Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Helga Brøgger, Tanja Rønsen og Peter Lauritzen (ref.). 
 
Sak 113/15: Referat fra styremøte 22.09.2015 – Godkjent. 
 
Sak 114/15: Referat fra styremøte 21.10.2015 – Godkjent. 
 
Sak 115/15: RE Dobbeltgransking – igjen 
Styret er ikke tilfreds med fagrådets endelige retningslinje, som er overveiende negativ til denne 
kvalitetssikringsmetoden. Styret legger momentene fra våre innspill inn i policydokumentet, og det lages en 
sak i NORAFORUM. PL utarbeider forslag til neste styremøte. 
 
Sak 116/15: Generalforsamlingen 2015 
Protokollen bearbeides og godkjennes. 
 
Sak 117/15: Spørsmål om kompetanse for å drive DEXA 
Styret mener at det bør være en lege som står medisinskfaglig ansvarlig for virksomheten. Lege bør vurdere 
indikasjon for undersøkelsen, og ta stilling til og formidle resultatet av undersøkelsen. Det bør også være 
personell som kan ivareta strålevernshensyn. Ingen av disse trenger å være spesialist i radiologi. 
 
Sak 118/15: Henvendelse fra HD, FHI og UDI. 
Styret formulerer et svar som kommer i tillegg til spesialistkomiteen sitt svar (v/ Tor Egge). Styret stiller seg 
bak  svaret med unntak av anbefalingen av etablering av teleradiologisk samarbeid med land med høy 
forekomst av tbc. Styret synes det er en bedre løsning å heve kompetansen til et utvalg av norske spesialister 
i radiologi ved målrettet kursvirksomhet. Helga Brøgger svarer på vegne av styret. 
 
Sak 119/15: Møte angående Høstmøtet 2015 og 2016 
Forberedelse til nært forestående samarbeidsmøte. Enkelte medlemmer har gitt uttrykk for at prisen på 
høstmøtet har vært for høy. Man må vurdere å kutte møtets varighet til 3 dager for å kutte utgiftene. Styret 
ønsker at LiS skal delta gratis, og vurderer forskjellige løsninger for å få til dette. 
 
Sak 120/15: Erstatningssøksmål mot radiolog. 
Styret synes saken er viktig og ønsker å holdes orientert.  Gaute Hagen sender svar til Per Mathisen og 
informerer om HDiR har hatt en arbeidsgruppe som har diskutert problemstillingen ”tilfeldige funn i 
radiologien”. I denne arbeidsgruppen har blant andre Jørgen Holmboe og Gunnar Sandbæk deltatt. Helga 
Brøgger kontakter Jørgen Holmboe om arbeidsgruppens virksomhet. På sikt ønsker styret å omtale 
problemstillingen i ”Policydokumentet”. 
 
Sak 121/15: Kvalitetstiltak i fagmedisinske underforeninger. 
Styret ønsker at den faglige spisskompetansen i radiologi skal mer aktivt inn i arbeidet med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Styret oppretter derfor Norsk radiologisk forenings kvalitetsutvalg. 
Peter Lauritzen og Helga Brøgger holder i dette. F.eks 5-7 medlemmer. For eksempel 2 møter i året. For at 
dette ikke skal legge beslag på for mye av styrets arbeidskapasitet bør flertallet av medlemmer hentes utenfor 
styret.  Foreslåtte medlemmer:  Aslak Aslaksen, Jan Ole Frantzen, Roar Pedersen. 
For å rekruttere interesserte inviteres alle foreningens medlemmer til å melde seg via foreningens nettside og 
nyhetsbrev. Foreningen dekker utgifter til disse 2 møtene, men disse holdes på et minimum. 
Utvalget skal arrangere et dagsseminar ultimo april. Det søkes midler (30.000,-) til dette fra fond for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Peter Lauritzen ordner søknad. 
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Sak 122/15: Noraforum – fast sakspunkt. 
Det legges ut sak om tildeling av æresmedlemskap til Per Hj Nakstad og Nils Einar Kløw. 
Det er vanskelig å få tak i redaksjonelt stoff. 
Derimot er pågangen for å få lagt annet materiale ut på nettsidene blitt ganske stor. Dersom økningen 
fortsetter, må oppgaven fordeles på flere personer. 
 
Sak 123/15: Orienteringssak: Invitasjon til lederseminar. 
Styret representeres ved Raymond Brønn og Helga Brøgger. 
 
Sak 124/15: Orienteringssak: Teleradiology position statement 
Styret vurderer om dokumentet kan omarbeides til Norsk og inkorporeres i vårt policydokument. Helga 
Brøgger kontakter RCR for tillatelse. Tanja Rønsen forespør en translatør om oppdraget. 
 
Sak 125/15: Orienteringssak: Announcement 
General Assambly: Peter Lauritzen og Raymond Brønn stiller på general assembly. Gaute Hagen gir 
tilbakemelding til ESR. 
 
Sak 126/15: Orienteringssak: Faksimile av pamflett om norsk utdanning innen Beskrivende 
Radiografer. 
Helga Brøgger orienterer. Styret ønsker at foreningens medlemmer ikke stiller som mentor for beskrivende 
radiografer i denne utdannelsen. Policydokumentet omarbeides for at dette skal gå klart fram. 
 
Eventuelt: 
Sak 127/15: 

• Helga Brøgger refererer aktuelle høringer. 
o "Kunnskap koster". Rapport og policynotat fra Dnlf. Høringsfrist 06.11.15 
o "På ramme alvor-Alvorlighet og prioriteringer". Fra Dnlf. Høringsfrist 

07.12.15 
o "Forskrift om styringssystem I helse-og omsorgstjenesten". Fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.  Høringsfrist 04.01.16. 
• Høringer går fra nå av inn som fast sak på styrets agenda. 

 
Sak 128/15: 

• Styret bekoster utstyr  inntil 9.999,- for medlemmene (f.eks laptop eller nettbrett) 
dersom de har behov for dette i sitt arbeide for styret. 

 
Sak 129/15 

• Møteplan 2016: Møtedato i mars justeres. Møtedatoer blir: 
o 26. Januar: møte med underforeningene ang høstmøtet 2016 
o 15. Mars: ”sviktende IKT-systemer i helsevesenet” v/ Petter Hurlen 
o 26. April 
o 23. og 24. Mai, møte med en radiologisk avdeling. 

 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Gaute Hagen     Raymond Brønn  
 


