
 
 

 
 

Referat fra styremøte Norsk Radiologisk Forening 14.03.17.  
Sted: Legenes Hus, Oslo, kl 10.00. 
Tilstede: Raymond Brønn (leder), Helga Brøgger (nestleder), Gaute Hagen (fram til kl 13), 
Tanja Rønsen, Bente Lund Naple, Billy Roger Parimalasingham, Peter Lauritzen, Harald Nes 
(Ref.)  
Forfall: Lars Hagen Henriksen. 
 
 

Ø Sak 37/17: Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.17: Godkjent uten 
kommentarer. 
 

Ø Sak 38/17: Møte med Radforsk, Nils E. Kløw. 
Om Tromsø-saken: Radforsk har en helt annen oppgave enn Spesialitetskomiteen, 
men forskning var likevel sterkt fokusert i rapporten. Men Tromsø står ikke tilbake i 
forskningsaktivitet, både nå og over tid, og på tross av stor belastning i driftsforhold. 
Både i antall doktorgrader og i reell avdelingsbasert aktivitet, og med bra akademisk 
tyngde. Så inntrykket er at spesialistkomiteens degradering er svært streng, den er ikke 
basert på Radforsk sin vurdering av lokale forhold.  
Stavanger (i april) og A-hus er de neste besøksdestinasjonene for Radforsk. Flere kan 
bli aktuelle senere, som Drammen. Da vil avtalt gjennomgang av status ved aktuelle 
gruppe 1 sykehus være gjennomført. 
Rapportene har blitt brukt lokalt til proaktivt å tilrettelegge for akademisk aktivitet, 
med forskjellig lokal vekting. Men liten effekt for de som er i posisjon nå. 
Framtidig aktivitet for Radforsk: Før gjennomført strategiplaner og profilert på 
Høstmøtene, dernest den snart gjennomførte besøksrekken. Nå blir det noe utskifting i 
komiteen. Framover ser Radforsk sin oppgave i å legge press på sykehusene for å 
opprettholde / styrke satsingen på forsking, også å bruke fagmiljøer til å forvente / 
kreve leveranser, eksempelvis egnet for LIS. Høstmøtet er bra arena for å framheve 
dei som er aktive.  
Men et spørsmål som er mer åpent er om Radforsk skal bestå som stiftelse, - det blir 
uhensiktsmessig store utgifter relatert til aktiviteten, til revisjon etc. Fra 2007 til 2013 
har gjennomsnittlig kr. 103 000 blitt utbetalt årlig fra Radiologforeningen. Drøfting 
om aktiviteten heller burde organiseres som utvalg innen Radiologforeningen. Det blir 
også drøftet hvordan forutsigbare utgifter skal dekkes ved overføring etter plan, og 
unngå ektraordinære søknader i etterkant. Behovet framover kan være i 
størrelsesorden anslagsvis kr. 100 000 / år, men drift ut dette året kan håndteres ved 
regning. Kildene hittil har vært Radiologforeningen og Nukleærmedisinsk forening. 
Styret ser og setter pris på den funksjonen Radforsk har utført, og støtter behovet for 
denne aktiviteten framover, men ønsker en ryddigere og enklere organisering. 
Løpende kontakt og rapportering kan skje sammen med underforeningene i januar-
møtet årlig. Radforsk kan sjekke opp hvordan slik organisering kan skje i relasjon til 
sin andre partner, Nukleærmedisinsk forening.  
Styret går inn for utreding av overgang til stiftelse, som skissert ovenfor, og at dette 
legges fram som sak for Generalforsamlingen oktober 2017. 

 



Ø Sak 39/17: Søknad om midler til kvalitetsarbeid i Norsk Radiologisk Forening fra 
Den Norske Legeforenings fond. Sum var søkt, kr. 30 000, ble innvilget.  

 
Ø Sak 40/17: Høstmøtet 2017. Status.   
- Fordelingen som var avtalt med underforeningene i januarmøtet, der de parvis kobles 

sammen i foredrag over avtalt hovedtema (infeksjon / inflammasjon) viser seg 
vanskelig å gjennomføre stramt, - flere har egne agendaer på tvers av dette.  

- Lokale & fasiliteter for festmiddagen diskuteres, Statholdergaarden foreslås, The Mini 
Bottle Gallaries?  

- Ellers diskusjon om bruk av ledige sesjoner, eksempelvis kliniske tilstander som 
affiserer mange radiologiske organområder: Tuberkulose, MCTD eller andre. Billy og 
Harald undersøker.  

- LIS foredrag har hatt dårlig oppmøte, - kompensere med tilpassa vaktrelevant tema? 
Eller løfte foredrag fra de som vant reise til Nordic Island? 

- Også vanskelig med foredrag parallelt med generalforsamlinga. Generalforsamlinga 
bør reduseres fra halvannen til en time, - tidligere struktur er arv fra en tidligere liten 
forening med tett personkjennskap.  

 
Ø Sak 41/17: PCO for fremtidige arrangementer v/Tanja.   

Anbud skal hentes inn, viktig å få presisert spesifikke behov, som store og sentrale 
utstillerlokaler, og robust IKT plattform.  

 
Ø Sak 42/17: Økonomirapport v/Billy.  

God balanse i regnskapet. Foreninga vokser, det gir økt kontingentinntekt. Kasserer 
undersøker om frikjøp av leder gir grunnlag for økt bidrag fra Dnlf. 

 
Ø Sak 43/17: Radiology Section-Meeting with delegates at ECR 2017.  

Johan Castberg Hellund erstatter Sila Heibert-Vandré som nasjonal norsk delegat til 
UEMS Section Radiology. 

 
Ø Sak 44/17: Nordisk Styremøte under ECR 2017 og Nordisk Kongress 2017 

Island, info ved Helga og Raymond.  
- Hans Jørgen Smith går av som kasserer, erstattes av svenske Mads Gejer. Karen 

Rosedal er foreslått som delegat fra Norge.  
- Årets Nordiske møte på Island lover bra. Finland skal arrangere 2018, og Danmark 

2019. Trondheim blir aktuell 2023, kandidater derfra til styret kan med fordel foreslås 
et par år i forkant. 
 

Ø Sak 45/17: ORIENTERINGSSAK: Dokumenter fra Høringskonferansen 
15.02.17.   
 

Ø Sak 46/17: Ny organisering av Radiologforeningens Fond. 
Orienteringssak. Fondsstyret går inn for å slå sammen "Professor dr.med. Johan 
Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning” med "Haakon og 
Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning. Det samlede fondet 
skal legges inn under UNIFOR som er universitetenes fondsforvaltning, men dette kan 
ta noe tid.  
 

 
Ø Sak 47/17: Norsk Overlegeforening-vårkurs i ledelse og aktuell helsepolitikk 



Scandic Park Hotell Sandefjord.  
Fagpolitisk arena. Ikke beslutningsmandat, men nyttig for å fange opp kommende 
relevante endringer. Alle overleger kan delta, og det vil være nyttig om medlemmer av 
styret kan prioritere dette. 
 
 
 

Ø Sak 48/17: Seminar om Spesialistutdanningen.  
Arrangeres ved Soria Moria tidlig i mai. Ønskelig at vi deltar, to av de lokale 
styremedlemmene undersøker om de kan stille opp. 

 
Ø Sak 49/17: ORIENTERINGSSAK: Læringsnotat for meldeordningen for 

uønskede hendelser i Spesialisthelsetjenesten.  
 

Ø Sak 50/17: ESOR.  
Orientering om ordningen, LIS kan søke på hospiteringsordninger i Europa. For sent 
for i år, søknadsfristen går ut denne uken. Det er ikke vedtatt aktiv oppfølging fra 
styret. 

 
Ø Sak 51/17: Høringer. 

Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de 
fagmedisinske foreningene. 
Legeforeningen ønsker innspill på nytt forslag om å opprette Fagutvalg for 
utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene. Ref 17/826  
 

 Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene 
En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og 
sammensetning. Ref: 16/457   
 
Arbeidstilsynet: UTSATT	FRIST	PA* 	INNSPILL	TIL	VEILEDNING	OM	
HELSEUNDERSØKELSE	OG	FYSISKE	TESTER	FOR	RØYK-	OG	
KJEMIKALIEDYKKERE	.		

	 Innebefatter	ingen	røntgen-undersøkelser.	Svar	sendes	ikke.	
 
 

Ø Sak 52/17: Evt/div.:  
- Spørsmål om å skaffe sponsormidler for å støtte drift av nettsida til Norsk 

Radiologisk Forening. 
- Aktuell ny LIS representant fra Ålesund, Kjetil Jordal Blix er foreslått og er 

interessert. 
 

Ø Neste styremøte 18.04.17.  
Dato som tidligere var foreslått, 25.04.17, opprettholdes da den passer for flest. Men 
skal vi være beslutningsdyktige, må alle møte av de som ikke har planlagt forfall. 

 
---------------------------------------------   ------------------------------------------ 
Raymond Brønn      Helga Brøgger 
Leder        Nestleder 


