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Styremøte i Norsk radiologisk forening 24.oktober 2013 

Sted: Legenes hus, Oslo 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Elisabeth Olstad, Ulrika Ekseth og Hanne Munkelien 

 

 

Sak 68/13 Referat fra styremøte 03.09.2013 i Uppsala  

Referatet ble godkjent med små justeringer.  

 

Sak 69/13 Økonomisk status pr. 31.08.2013 

Økonomien er stabil og god. Inntekter fra Nordisk fremdeles utestående. I tillegg har det kommet 

inn medlemskontingent som ikke er tatt med i regnskapsoversikten.  

 

Sak 70/13 ESR-medlemskap 

Norafo har betalt 6559 Euro (7 Euro x 937 medl) for medlemsskap i ESR.  

 

Sak 71/13 Konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus 

GH deltok. Styret stiller seg bak hans uttalelser.   

 

Sak 72/13 En times intervju om bildediagnostikk 

GH stiller til intervju sammen med CdL.  

 

Sak 73/13 Håndholdte røntgenapparater 

Styret sender henvendelsen videre til muskel-skjelettforeningen for uttalelse. HEM tar ansvar for 

det.  

 

Sak 74/13 Høstmøte 2014 - Sted 

Styringsgruppa for Høstmøtet 2014 har gitt uttrykk for usikkerhet med hensyn til hvor 

arrangementet skal foregå. AT sender forespørsel til styringsgruppen med svarfrist.  

 

Sak 75/13 Oppnevning av representanter til spesialitetskomiteene i Legeforeningen for 

perioden 2014-2017 

Styret overlater det videre arbeidet til leder i spesialistkomiteen, Marit Morken.  

 

Sak 76/13 Renewal of Society Delegates to ESR Committees 

Anne Negård går inn som nytt medlem. Tor Egge og Nils Einar Kløw fortsetter.  

 

Sak 77/13 Nestleder i NoRaFo i ny jobb 

Anne Taule går fra 01.01.14 over i ny jobb ved nyopprettet akuttenhet ved Haukeland. Styret ser 

gjerne at hun opprettholder sitt styreverv i Norafo til hennes periode går ut i oktober 2014.  

 

Sak 78/13 Röntgenveckan 2014 Karlstad 

Arrangørene av Röntgenveckan 2014 vil gjerne samarbeide med det norske fagmiljøet, og har 

ønsket seg norske foredragsholdere fra henholdsvis thoraxradiologene og nevroradiologene. Styret 

har overlatt ansvaret til underforeningene selv å svare på dette. Svenskene har også ytret ønske om 

bidrag til underholdning på åpningsmøtet. AT tar kontakt med noen, men flere innspill ønskes.  
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Sak 79/13 Orienteringssak: Høring om pancreascancer 

Leder i Nfar Åse Kjellmo har utarbeidet kommentarer til høringen. Styret slutter seg til 

kommentarene, og GH har oversendt dem til HD.  

 

Sak 80/13 Møtedatoer 

Torsdag 21. november kl 11.30 - OBS Merk klokkeslettet. Vi begynner med lunsj på Hansken 

Brasserie, vegg i vegg med Legens Hus. Eva Friberg fra Strålevernet kommer kl 13.00.  

Styremøtet følges av middag på Festningen restaurant kl 19.00. 

 

Onsdag 22. januar kl. 10.00 i Legenes Hus - OBS Merk dagen. 

 

Onsdag 27. februar kl 10.00 i Legenes Hus. Aslak Aslaksen kommer 

 

6-10 mars: ECR : GH har ikke anledning til å reise. PKH drar. Styremøtedato settes senere.  

 

Sak 81/13 Eventuelt 

 

a) Høringssvar om policynotat om oppgaveglidning: EO sendt inn kommentarer.  

 

b) Samarbeidsavtalen med Styringsgruppen for Høstmøtet 2014: AT sendt mail til 

 styringsgruppen v/Hans Flaata og Travel Planners v/Harald Riisnæs om frist for beslutning.  

 

c) Styret minner om ECR og oppfordrer alle til å melde seg på og delta på styremøtet.  

 

d) Det besluttes at HEM oppretter et digitalt arkiv for relevante styredokumenter. Overtar også 

 det fysiske arkivmaterialet som befinner seg hos GH.   

 

e) CdLs innspill om hva som blir konsekvensene når spesialforeningene går over til å bli 

 underforeninger, tas opp i et senere møte.  

 

 

Hanne Munkelien 

sekretær 

 


