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Referat fra styremøte for Norsk radiologisk forening 17.01.2017 
Sted: UBC, Ullevål Stadion, Oslo 
Tilstede: Raymond Brønn (leder), Helga Brøgger (nestleder), Gaute Hagen, Tanja Rønsen, Harald 
Nes og Peter Lauritzen (ref). 
Forfall: Bente Lund Neple, Billy Roger Parimalasingham og Lars Hagen Henriksen 
 
Sak 01/17 Referat fra styremøte 27.09.2016 godkjennes uten endringer. 
Sak 02/17 Orienteringssak: Registrering av NoRaFos medlemmer i ESR. 

- Ordning for automatisk registrering i ESR fra Legeforeningens medlemsregister 
har ikke fungert. ESR har ikke mottatt brukernavn og passord til legeforeningens 
filområde der oppdaterte medlemslister skulle legges ut. Medlemslistene 
oppdateres manuelt i år. Det jobbes videre for å få til en ordning for automatisk 
oppdatering. 

Sak 03/17 Radforsk: Søknad om økonomisk støtte og regnskap (sak til behandling). 
- Styret kan ikke bevilge store pengesummer utenom budsjett-behandling. 
- Radforsk må gjøre rede for hvor stor sum de har behov for i 2017, og hvor mye 

de får  fra Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning. 
- Utgifter til avdelingsbesøk i Stavanger dekkes av foreningen etter regnskap. 
- Representant for Radforsk innkalles til styremøte i mars. 

Sak 04/17 Orienteringssak: Medlemsbrev etter Radforsk sitt besøk ved UNN og 
kommentarer fra Spesialitetskomiteen. 

Sak 05/17 Orienteringssak: Nytt meldingsskjema til Kreftregistret, brev fra Dr. Sverre 
Langørgen, Radiolog St. Olav`s Hospital Trondheim. 
- Raymond Brønn sjekker med Sverre Langørgen, Jarle Rørvik og evt Norsk 

forening for abdominal radiologi om det er faglig enighet om det tilsendte 
skrivet. I så fall kan det publiseres uredigert på Norsk radiologisk forening sine 
nettsider. 

Sak 06/17 Orienteringssak: Læringsmål i Radiologi. Møte mellom Spesialitetskomiteen og 
underforeninger 17.01.17. 

Sak 07/17 Orienteringssak: Ny Spesialistutdanningsforskrift vedtatt 08.12.16.  
- Legeforeningens rolle som faglig rådgiver for Helsedirektoratet videreføres 
- Helsedepartementet har vedtatt å videreføre ordningen med 

Spesialitetskomiteens besøk ved utdanningsinstitusjonene. 
- Forskriftsfestet internundervisning på minst 70 timer per år. 
- Overgangsordning for søknad om spesialistgodkjenning på ”gamle regler” 

utvides til 3 år. 
Sak 08/17 Invitasjon til pilotprosjekt for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet, brev fra 

Ole-Anders Stensen, rådgiver Dnlf (sak til behandling). 
- Innkalt til neste styremøte. 

Sak 09/17 Regnskapsrapport – Utsettes til neste styremøte pga fravær 
Sak 10/17 Orienteringssak: Referat fra ESR Annual Leadership meeting, Barcelona 2016 

- ESR 2017: Fokus på unge radiologer og nevroradiologi. 
- Value Based Imaging: fokus på nytteverdi for pasienten. 
- Eurosafe Imaging: Strålevernsinitiativ. 
- European Diploma: ny eksamensordning – nå online eksamen. 
- Value of the radiologist in the digital environment: Viktig at radiologene deltar 

aktivt i kliniske beslutninger og forskning og bruker nye digitale verktøy aktivt. 
Da blir man ikke overflødige eller satt til side i utviklingen. 

- Hybrid imaging. 
- Impact of the EU data protection regulation directive on e-health and radiology. 
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- Brexit, boarders and future movement of radiologist training and recognition: 
For Storbritannia vil Brexit kunne gi store utfordringer for radiologbemanning 
og at radiologien spres til de forskjellige kliniske fagmiljøene. 

Sak 11/17 Orienteringssak: Mammografi screening. Artikkel Bergens Tidende. 
 - Nytt utspill fra radiografforbundet om beskrivende radiografer. 
Sak 12/17 Orienteringssak: ESR General Assembly 2017 – Institutional Member Societies  
Sak 13/17 Orienteringssak: Uønskede hendelser tilknyttet beskrivelse av radiologiske 

undersøkelser. 
 - Gaute Hagen og Peter Lauritzen bistår kunnskapssenteret med utarbeiding av 

læringsnotat basert på avviksmeldinger fra radiologi. 
Sak 14/17 Orienteringssak: Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. 

- Peter Lauritzen foreslått fra NoRaFo. Avgjørelse kommer 31. Januar. 
Sak 15/17 Orienteringssak: Hedersmedlemmer Nordisk Forening, forlag til kandidater 

- Styret foreslår en verdig kandidat. 
Sak 16/17 Orienteringssak: ESR iGuide, info 

- Ny henvendelse fra National Decision Support Europe. 
Sak 17/17 Orienteringssak: ESR 2nd vice president. To kandidater har sendt brev 

- Styret tar ingen stilling til kandidater.  
Sak 18/17 Orienteringssak: UEMS - Radiology Section: Minutes of the last meeting  

- Uttrykt ønske om deltagere i en rekke komiteer. 
- Raymond Brønn undersøker med Tor Egge om det er grunn til å bruke ressurser 

på dette. 
Sak 19/17 Høringer: 

- Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og 
sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS). 2. januar 2017 

o Norsk nevroradiologisk forening har sendt inn et høringssvar. 
- Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 

Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget) Frist: 6. 
februar 2017 

o Overlates til legeforeningen sentralt. 
Øvrige høringer besvares ikke: 
- Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens. 20. desember 2016 
- Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Frist: 20. januar 2017 
- Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019 

Frist: 20. mars 2017 
- Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata 

("Helsedatautvalget")  15. desember 2016 
- Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 

saker m.m. Frist: 30. januar 2017 
- Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 

Frist: 27. januar 2017 
- Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 Frist: 1. mars 

2017 
- Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og 

sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund Frist: 25. april 2017 
Sak 20/17 Eventuelt: 

- Harald Nes: orienterer om artikkel fra julenummeret fra ”Overlegen” om 
helseteknologiutvikling / e-helse. Ønske om at NoRaFo skal være mer proaktive enn 
reaktive i viktige utviklingsområder.  
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Neste møte er 14. Februar kl. 10 på legenes hus. 
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Raymond Brønn    Helga Brøgger  
Leder      Nestleder 
 


