
 
 

 
Referat fra Styremøte Norsk Radiologisk Forening 

29.05.17 
Scandic Hotell Bystranda, Kristiansand  

 
Frammøte: 
Møtet ble noe fragmentert, med ulikt frammøte grunnet trafikkale problemer. Oppstart 
kl. 15.30 med belutningsdyktig antall, og gjennomgang av rutinepregede saker. 
Kl. 15.30: Helga Brøgger (nestleder), Bente Lund Neple, Tanja Rønsen, Lars Hagen 
Henriksen, Harald Nes (referent). 
Kl. 16: Gaute Hagen. 
Kl. 17: Raymond Brønn (leder), Billy Parimalasingham (kasserer). 
Forfall: Peter Lauritzen. 

 
Ø Sak 63/17: Godkjenning referat styremøte 25.04.17. 

Godkjent. 
 

Ø Sak 64/17: Radforsk, besøk SUS. Referat Gaute. 
Orienteringssak.  

 
Ø Sak 65/17: Radforsk, søknad midler. 

Viser til tidligere styresak av 14.03.17.  
 

Ø Sak 66/17: Styret i Radiologforeningens Fond. 
Jarl Jakobsen erstatter Audun Berstad. 

 
Ø Sak 67/17: Progress in Radiology 2018: The 12th Symposium of the Japanese 

Scandinavian Radiological Society (JSRS) and the 15th Nordic Japan PACS. 
Dette er søknad om støtte til å arrangere møte i Norge 2018, med Ingfrid Haldorsen 
som administrator, i form av å stå som økonomisk garantist for underskudd i 
budsjettet. Det foreligger ikke noen formell orientering eller søknad til 
Radiologforeningens styre om dette tidligere, og heller ingen styrebehandling fra før. 
HUS (Haukeland Sykehus) er anmodet om å delta som arrangør, men vil ikke støtte 
økonomisk.  
Forventningen om å støtte har bakgrunn i at tidligere styremedlemmer har kjent 
forpliktelse om å støtte ut fra tidligere presedens, og dermed signalisert at 
Radiologforeningen vil kunne følge opp ved neste anledning. 
Styret finner at å delta som kontraktspartner har en uavklart risiko, men finner det 
samtidig uheldig å avvise saken. 
En løsning kan være å avvise å delta som kontraktspart, men tilby å delta som 
garantist for en avgrenset sum, under forutsetting av at HUS går inn med ansvar som 
kontraktspartner. 
Styret vil sette som forutsetting at det klargjøres både formalisert struktur og konkret 
faglig utbytte ved videre samarbeid.  

 
Ø Sak 68/17: Økonomi og Årsregnskap. Status økonomi v/ Billy. 

Årsregnskapet legges fram til signering. 

Dette bildet kan ikke vises akkurat nå.



 
Ø Sak 69/17: Høstmøtet 2017. Status og fremdrift. 

Koordineringen av underforeningenes bidrag til høstmøtet har vist seg vanskeligere 
enn antatt, selv om dette var ønsket ved møtet i januar. Dette bør derfor evalueres ved 
neste års januar-møte.  
Konseptet med Kahoot-basert quiz tas videre. 
Foredragsholder til åpnings- og avslutningsforedrag er til avklaring, ved Bente og 
Helga. 

 
Ø Sak 70/17: PCO Anbud. 

Problematisk å sammenligne anbudene, da de er svært forskjellig presisert. 
Etter diskusjon bestemmes å sende felles mail til de 5 mest aktuelle tilbydere, med 
anmodning om å spesifisere tilbudet, med større vekt på fast pris. 

 
Ø Sak 71/17: Søknad midler Norsk Forening for Intervensjonsradiologi. 

Kasserer har overført kr 25 000, - som til flere andre underforeninger.  
 

Ø Sak 72/17: ESR Annual Leadership Meeting 2017, announcement. 
Helga og Raymond tar sikte på å møte, mulig også Bente.  

 
Ø Sak 73/17: Høringer 

- ‘Norsk Hodepineforening’ søker om medlemsskap i Dnlf. 
- ‘En vei inn’ – Helsedirektoratet har ambisjon om felles meldesystem for 

helsevesenet. Radiologforeningen stiller seg positiv til dette. 
 
 

Ø Sak 74/17: Annet 
Spørsmål om juridisk betenkelighet ved å beskrive egne / nær families undersøkelser. 
Anbefaler å spørre juridisk avdeling Dnlf. 

 
Ø Neste Styremøte: 

Forslag til kommende styremøter: 
22. august, 19. september, 23. november, 23. januar.  

 
Ø Avdelingsbesøk Kristiansand 30.05.17 kl 09.30 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------   ------------------------------------------ 
Raymond Brønn, leder     Helga Brøgger, nestleder 


