
 
 

 
 
Referat fra styremøte Norsk radiologisk forening tirsdag 14. februar 2017  
 
Sted: Legenes hus, Oslo 
Tilstede: Raymond Brønn, Helga Brøgger, Gaute Hagen, Peter Lauritzen, Lars Hagen 
Henriksen, Tanja Rønsen og Bente Lund Neple (ref.). 
Forfall: Harald Nes og Billy Roger Parimalasingham. 
 

 
Sak 21/17: Godkjenning av referat fra styremøte og møte med underforeningene 
UBC 17.01.17. Godkjent.  

 
Sak 22/17: Fordeling av arbeidsoppgaver for styret i tiden fremover. Diskusjon. 

Ø Leder/nestleder: Raymond/Helga 
Ø Kasserer: Billy (ny etter Generalforsamling) 
Ø Nettsiden (Peter og Billy, ny etter Generalforsamling). Ikke helt 

intuitivt, litt opplæring er nødvendig. Det opprettes ny mailadresse til 
bruk på nettsidene, slik at alle henvendelser går til denne (Lars)  

Ø Referatskriving: Harald, på rundgang ved forfall. 
Ø Sekretær for vitenskapelige saker: Gaute (ny etter Generalforsamling) 
Ø Kvalitetsutvalget: Peter og Helga.  
Ø Høringer: Tanja 
Ø Høstmøtet: Bente, Gaute, Helga.  
Ø Møterom/lunsj: Bente  

   
 

Sak 23/17: Høstmøtet 2016, Regnskap.  
Ø Gaute orienterer: First United er purret på flere uker tilbake. Ny 

påminnelse nå. Samarbeidet revurderes.  
 

Sak 24/17: Høstmøtet 2017. Status.  
Ø Bente orienterer: Programskjelett nesten ferdig. Kvalitetsseminar 

onsdag. Faglige sesjoner med kombinerte fagretninger og Quiz. Gaute 
håndterer PCO, med kontakt til industrien. Fysiker inviteres med i 
programkomiteen, men står ikke som arrangør.  

 
Sak 25/17: PCO for fremtidige arrangementer.  

Ø Tanja orienterer om mulige aktører og lager utkast til brev til neste 
styremøte.    

 
Sak 26/17: Registrering ESR. Peter, orientering 

Ø Peter har kryssjekket og registrert alle manuelt, nå skal alt være i orden. 
Mye dobbeltregistrering. Ordning hvor medlemmers medlemsnummer i 
både ESR og Radiologforeningen gjøres gjensidig tilgjengelig, for å 
unngå dobbeltregistreringer? ESR jobber med dette og Peter følger opp 
med Legeforeningen.  

 



Sak 27/17: Økonomi.  
Ø Raymond orienterer kort fra tall oversendt fra Billy. Lønnskostnader og 

kostnader til verktøy/utstyr økt noe. Utgifter til eksterne tjenester 
(sekretær/revisjon etc) redusert med nesten 50 %. Reise/diett redusert 
noe. Rimelig stabile forhold sammenholdt med foregående år.  

 
Sak 28/17: Rapport fra Spesialitetskomiteens besøk ved UNN, Tromsø 

Ø Legeforeningen rådet i mai 2016 Helsedirektoratet til å frata UNN gruppe 
1-status, etter både tilsyn og råd om forbedringsområder fra 
Spesialitetskomiteen i radiologi. Styret har gått gjennomgått dokument fra 
Spesialitetskomiteen av 20.04.15 og påfølgende konklusjon fra 
Legeforeningen med beslutning til Helsedirektoratet fra 31.05.16.  

 
Sak 29/17: Utlysning priser og stipend. 
  Legges ut på Norsk radiologisk forenings hjemmeside: 

Ø Pris til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats 
Ø Den norske legeforenings kvalitetspris (én innenfor 

primærhelsetjenesten og én innenfor spesialisthelsetjenesten) 
 

 
Sak 30/17: UEMS/Radiology Section (Norway) 

Ø Faktura betalt.  
Ø Tor Egge etterspør aktuelle kandidater i komiteen når Sila H-Vandré 

går ut av Spesialitetskomiteen/SERUS.  
 

Sak 31/17:  Referat møte med Norsk Radiografforbund 17.01.17. Helga og Raymond. 
Ø Gjennomført uformelt dialogmøte med Norsk radiografforbund. 

Enighet om at det finnes områder hvor samarbeid er mulig.  
 

Sak 32/17: Nordic Case Competition, Nordisk 2017. Kandidater. 
Ø God oppslutning og flere fine cases: 

o Ø Kaja Johannson Ødegaard: ”Mb Osler, eksempel” og 
"Urachusrest med infeksjon" 

o Ø Peter Franz Schubert: ”Ewing Sarcoma” 
o Ø Ankush Gulati: ” F18-FDG.PET/CT for påvisning av         

nevrolymfomatose” 
o Ø Nadide Mutlukoca: ” Tilkomne benmargslesjoner hos pasient 

med lungekreft-metastaser?” 
o Ø Damian Szydelko: ” Kummell`s disease: A rare condition 

with typical and not-so-typical radiological findings” 
o Ø Tomas Sakinis: ”Mystery bleed” 
o Ø Pia Zadig: ” A misdiagnosed odontogenic sinusitis” 

Styret velger pr avstemning å sende Kaja J. Ødegaard og Nadide Mutlukoca. Forutsetning er 
at case også presenteres på kommende høstmøte. Øvrige innsendere oppfordres også til 
presentasjon under høstmøtet. Gaute orienterer LIS? 
 

 
 
 
Sak 33/17: Høringer 



Ø Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Frist utgått: 
20. januar 2017 

Ø Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for 
landsstyremøte 2019 Frist: 20. mars 2017 

Ø Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, 
aktuelle saker m.m. Frist utgått: 30. januar 2017 

Ø Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes 
framover? (Kvinnsland-utvalget) Frist utgått: 6. februar 2017 

Ø Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og 
karsykdom Frist utgått: 27. januar 2017 

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

Ø Høring-Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og 
sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund Frist: 25. 
april 2017 

Ø Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og 
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 
31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene. Frist: 1. mars 
2017 

Ø Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 Frist 
utgått: 30. januar 2017 

Ø Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret Frist: 1. mars 
2017 

Ø Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og 
sosialfaglige grunnutdanningene Frist: 20. mars 2017 

Ø Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og 
tilpasninger» Frist: 17. mars 2017 

Ø Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret Frist: 1. mars 
2017 

Ø Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og 
sosialfaglige grunnutdanningene Frist: 20. mars 2017 

Ø Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og 
tilpasninger» Frist: 17. mars 2017 

Ikke aktuelt med høringssvar fra Norsk radiologisk forening.  

Styret har fasilitert samarbeidet mellom Spesialitetskomiteen og underforeningene, som 
sammen avgir en høringsuttalelse til Dnlf/HDir angående læringsmål for de medisinske 
spesialitetene del 2 og 3.  

 
 

 
 



Sak 34/17: Evt  
 

Ø Avdelingsbesøk 30.05.17: Kristiansand? Raymond tar kontakt.  
Ø Kvalitetsutvalget, ved Helga og Peter, deltar på workshop for ‘Gjør 

kloke valg-kampanjen’ 20.04.17  
 

Sak 35/17:  Orientering pilotprosjektet «Gjør kloke valg», for å styrke kvalitet og 
pasientsikkerhet.   

Ø Fra legeforeningen: Ole-Anders Stensen (rådgiver), Bente Johansen, 
(lege og fagansvarlig for «Gjør kloke valg»-prosjektet) og Ida Fattah, 
lege.  

Ø Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet. 
Ø Ønske om at fagforeningene skal bidra med såkalt sterke anbefalinger 

som samlet fagmiljø kan stille seg bak, om hva man IKKE skal/bør 
gjøre.  

Ø Baserer seg på rapport om variasjon, under- og overforbruk i 
helsetjenesten, laget av arbeidsgruppe nedsatt av legeforeningen i 2016. 

Ø Prosjektet går frem til juni 2017, med ambisjon om å lansere kampanje 
med anbefalinger fra i hvert fall 2-3 fagmiljøer allerede høsten 2017.  

Ø Kvalitetsutvalget, ved Peter og Helga, tar saken videre. 
Ø Mulighet for at studenter ved UiO/KLOK bidrar med bl.a 

litteratursøk, som ledd i oppgave fra studiet.  
  
 

 
 
 

Neste styremøte 14.03.17, Legenes hus, Oslo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Raymond Brønn    Helga Brøgger 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


