
 

 

 
 

Referat fra styremøte Norsk Radiologisk Forening 23.11.17.  

 

Sted: Legenes hus, Oslo, kl 10.00. 

Tilstede: Helga Brøgger (nestleder), Gaute Hagen, Tanja Rønsen, Bente Lund Neple, Billy 

Roger Parimalasingham, Peter Lauritzen, Lars Hagen Henriksen, Kjetil Jordahl Blix, Harald 

Nes (Ref.)  

Forfall: Raymond Brønn (leder), Billy Roger Parimalasingham, Audun Berstad. 

 

 
 Sak 99/17: Godkjenning referat generalforsamlingen Høstmøte 2017.  

Godkjent, men kommentar: Oppdatere deltakerliste. Økonomi årsberetning legges ut i 

etterkant. Og få med logo på protokollen.  

 

 Sak 100/17: Evaluering Høstmøte. 

Godt antall tilbakemeldinger, 88. Generelt god tilbakemelding på innhald, men kritikk 

mot trange forhold, spesielt ved stående lunsj. Blandet om det er fint å stå, eller ikke. 

Utstillere bør ha lunsj separat, men er fornøyde med besøksfrekvens. Kvalitets-

sesjonen godt besøkt.  

 

Sak 101/17: Medisinsk Aldersvurdering Asylsøkere.  

Orienteringssak: Behandlet pr mail grunnet kort tidsfrist. Leder har 28/9 vært i kontakt 

med barneradiologene, der vår forening stiller seg bak deres uttalelse. 

 

 Sak 102/17: ESR Commitee. 

Orienteringssak: Vi har sendt inn kandidater til de 3 komiteene. Peter Lauritzen i 
quality, Johan Hellund i educational, Per Kristian Hol i research.  
 

 Sak 103/17: Spesialistdiplom.  

Orienteringssak: Innsendt forslag fra Kristian Fosså. Foreningen støtter dette, og 

mener at dette må administreres via Dnlf. 

 

 Sak 104/17: Invitasjon til dialogmøte om utvikling av nasjonale faglige 

retningslinjer for radiografutdanningen.  

Harald stiller her. 

 

 Sak 105/17: Invitasjon til rådslag- Innspill til Nasjonal Kreftstrategi 2018-2022. 

Møtet er 5. desember kl 12.30 til 17. 

Helga og Gaute og evt flere stiller. Også underforeningene invformeres. Det er viktig 

å kommunisere konsekvensene for radiologisk drift, ut fra Pakkeforløp og kontroll-

frekvenser. Immunterapi og andre har svært tette frekvenser.  Filter-funksjonen virker 

ikke, og radiologien er blitt filteret.  

 

 Sak 106/17: Henvendelse fra NPE. 

Styret i Norsk Radiologisk Forening kommenterer ikke denne enkeltsaken, men på 

generelt grunnlag forutsetter vi at helsepersonell utøversitt yrke innen sine faglige 

kvalifikasjoner, jfr Helsepersonell-loven kap 2 paragraf 4. 



 

 Sak 107/17: Avdelingsbesøk. 

Det er foreslått pauseår fra avdelingsbesøk, diskusjon om dette er aktivitet 

medlemmene er tjent med. Majoriteten av styret støtter slik kontakt, men grunnet årets 

budsjettsituasjon velges et noe rimeligere reisemål 2018. Medlemmene kan oppleve 

nytte av at deres fagmedisinske forening viser ansikt lokalt.  

Sykehuset i Østfold foreslås som besøksmål, styremøtet holdes i Oslo tilsluttende dag.  

 

 Sak 108/17: Budsjett. 

Innspill om å redusere utgifter til avdelingsbesøk tas til følge. Raymond og Billy har 

orientert om arbeidet for å redusere budsjettert underskudd. Konsekvenser fra dette tas 

med i videre bruk av budsjettet som ble vedtatt på generalforsamlingen.   

 

 Sak 109/17: Inntekter, nettside, sponsorer. 

Dersom vi får fast sponsor til nettsiden, vil dette gi jevn inntekt med lite administrativt 

arbeid. Styret støtter dette forslaget. På sikt bør foreningens mediastrategi 

videreutvikles.  

 

 Sak 110/17: Arbeidsoppgaver, fordeling.  

Raymond fortsetter som leder, deltar i høstmøtekomiteen, og går inn i arbeidet med å 

skaffe sponsorer. 

Helga fortsetter som nestleder, stedfortreder for leder, og deltar i kvalitetsutvalget.  

Bente har hovedfokus mot høstmøtet. Arvtager trengs i denne funksjonen, for 

kontinuitet.  

Peter: Kvalitetsutvalget, ESR quality comittee, nettsideansvarlig.  

Billy: Kasserer. 

Tanja: Høringsansvarlig. 

Harald: Referent ved styremøter. Ansvar for mail-konto.  

Audun: Vitenskapelig sekretær, dermed også naturlig medlem av programkomiteen til 

Høstmøtet. 

Kjetil: LIS representant. Deltar i å administrere nettsidene. 

 

 Sak 111/17: Møteplan 2018. 

Første møte, med besøk fra underforeningene, holdes på UBC tirsdag 23/1 -18. 

Møtedag skiftes ellers i hovedsak til torsdager. 

Februar: 22/2 

Mars: 20/3 

April: 19/4 

Mai: Besøk til Sykehuset Østfold torsdag 31. mai, samt styremøte i Oslo påfølgende 

fredag 1. juni.  

 

 Sak 112/17: Høringer.  

 

Høring til HOD- Forslag til endringer i tobakksskadeloven. 

Svar ikke sendt. 

 

Høring  Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til lov om nasjonalt register over 

drap og vold med dødelig utgang 

Svar ikke sendt. 

 



Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening 

for funksjonell og integrert medisin (NFIM) 

Svar ikke sendt. 

 

Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 

m.m. Vår ref.: 17/4948 

Svar ikke sendt. 

 

Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang 

til helsedata 

Svar ikke sendt. 

 

Høring HOD - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

Svar ikke sendt. 

 

Det har vært mangelfull innsending av høringer. På forespørsel opplyser 

Legeforeningen at de ikke har oppdaterte lister for e-adresser til aktuelle mottakere. 

Høringsansvarlig sender info til Legeforeningen om styrets kontaktadresser. 

 

 Sak 113/17: Div 

- Samtale om neste års høstmøte: Om forbedrede fasiliteter ved lunsj blant utstillere. 

Om tema – Kreft er foreslått igjen. Forslag om fokus mot AI / diagnosestøtte 

systemer etc. Og MR sikkerhet. 

I utgangspunktet er Bente, Raymond og Audun programkomité.  

- Det vises til Landsstyrets vedtak i mai 2017 om at den enkelte fagmedisinske 

forening skal etablere fagutvalg av leger i spesialisering (LIS), såkalt Fuxx. 

Men her mye uavklart, slik som antall representanter, rollefordeling etc. Saken tas 

opp i styret etter møtet med underforeningene, og beslutning om våre tiltak blir tatt 

opp til generalforsamlingen i oktober 2018. 

 

 Neste Styremøte/felles møte med underforeningene samt Radforsk blir altså 

tirsdag 23. januar, på UBC Ullevål Stadion som sist.  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   -------------------------------- 

Raymond Brønn      Helga Brøgger 

Leder        Nestleder 

 

 

 


