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Referat for orienteringsmøte for Norsk radiologisk forening med 
underforeninger tirsdag 17.01.2017 
 
Sted: UBC, Ullevål Stadion, Oslo 
Tilstede for styret: Raymond Brønn (leder), Helga Brøgger (nestleder), Gaute Hagen, Tanja 
Rønsen, Bente Lund Neple, Harald Nes og Peter Lauritzen (ref). 
Tilstede for underforeningene: Linda Romundstad (brystdiagnostikk), Haseem Ashraf 
(thoraxradiologisk), Knut Håkon Stenseth (intervensjon),  Roar Pedersen (muskel/skjelett), Paulina 
Due-Tønnesen (nevroradiologisk) og Lill-Sofie Ording Müller (barneradiologisk). 
Forfall: 
(fra styret): Billy Roger Parimalasingham og Lars Hagen Henriksen 
(fra underforeningene): abdominalradiologi. 
 
Felles møte for  Styret og Underforeningene 
Sak 1  Innspill til Radiologisk høstmøte 2017 

Årets møte arrangeres på ingeniørenes hus, 2 parallelle sesjoner, Norsk radiologisk 
forening som enearrangør. Foreløpig tema: ”Inflammasjon/infeksjon”. 
Underforeningene ønsker å bidra med innhold, men sesjonene kan arrangeres på 
tvers/ i samarbeid mellom flere foreninger. Underforeningene er åpne for å finne 
lokale til sine generalforsamlinger selv, men det er (uønsket å ha det et annet sted). 
Kvalitetsutvalget ønsker å arrangere seminar også i år. Quiz/Kahoot bør brukes 
aktivt.  
- Bryst: flere nasjonale møter kolliderer med høstmøtet, og gir problemer med 

dårlig oppmøte fra mammaradiologene. Det har også vært dårlig oppmøte av 
andre tilhørere på sesjonene til mammaradiologisk forening, og det gjør det 
vanskelig å motivere foredragsholdere til å stille. Bryst ønsker at høstmøtet 
arrangeres for/av radiologene alene. Bryst ønsker å bidra på Radiologisk 
høstmøte 2017. 

- Intervensjon: Eget høstmøte i begynnelsen av september (før CIRSE i slutten 
av september). Ønsker å bidra på radiologisk høstmøte, men ønsker ikke å legge 
sitt høstmøte til radiologisk høstmøte nå. Dette må evt tas opp til ny vurdering. 

- Nevro: De fleste var fornøyd med høstmøte 2016, og vil fortsette å bidra på 
samme måte. 

- Muskel/skjelett: Fornøyde med 3 dager i stedet for 4 og lokalisering i sentrum. 
Ønsker generalforsamling samme dag som faglig sesjon. Gode erfaringer med 
quiz – bør gjentas og spres til flere fagfelt. 

- Barneradiologi: Problematisk at det er få som jobber bare med dette, men stort 
fagfelt. Dessverre dårlig oppmøte på sesjon om barnemishandling i 2016. Ønske 
om ”merking” av sesjonene i programmet mtp om de er til ”alle” eller ”for 
spesielt interessert”. 

- Thorax: Pleier å ha eget vårmøte i tillegg til høstmøte. Hadde internasjonal 
foredragsholder. Quiz kostet alt for mye, men var vellykket (selv om det var få 
som leverte svar).  

- Kongress-middag: Ønske om at deltagere melder seg aktivt på/av. 
- LiS: Lettere for LiS å delta dersom de skal presentere: Case-competition. 
- Betaling: Ønske om mulighet for å kunne melde seg på kun én dag. De som 

deltar kun én dag må da betale relativt mer. 
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Sak 2  Helga Brøgger orienterer om styrets arbeid rettet mot forvaltningen 

- Høringer, alt videresendes til underforeningene som selv velger hva de vil svare 
på. 

- Underforeningene ønsker ”utkast til svar” fra styret, men det er vanskelig å få til 
dette pga korte tidsfrister. 

- Riksrevisjonen, Helsedirektoratet og Statens strålevern har alle tatt for seg 
berettigelse og ressursbruk. 

o Riksrevisjonen sender sin rapport fra tilsyn om berettigelse av 
radiologiske undersøkelser til Stortinget i løpet av våren 2017. 

o Statens strålevern har deltatt i felles Europeisk tilsynsaksjon med fokus 
på berettigelse. Også kommet ny strålevernforskrift hvor paragrafen om 
berettigelse er styrket. Det er også startet et nasjonalt system for 
overvåkning av medisinsk strålebruk. Statens strålevern skal også inngå i 
vurderingen av nye metoder som innebærer medisinsk bruk av stråling. 

o Møte med Helsedirektoratet i nov 2016 i forberedelse til et 
oppdragsdokument om ressursbruk i bildediagnostikken. 

- Generelt har styret i NoRaFo meldt at faglig kompetanse fra radiologer bør inngå 
i grupper som utarbeider/vedlikeholder kodeverk, retningslinjer, pakkeforløp og 
kliniske strategiplaner. Vi kan ikke konkludere med overforbruk før dette er 
tilstrekkelig undersøkt/dokumentert. 

 
Sak 3  Eventuelt: 

- Nordisk kongress Island i juni: Case competition for LiS. NoRaFo sender to 
deltagere. 

- Ønske fra ESR om norske deltagere til komiteer. 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Raymond Brønn    Helga Brøgger  
Leder      Nestleder 


