
Referat generalforsamling 2010  

Tirsdag 26.oktober 2010, Kl. 14.30-17.00, Ingeniørenes hus, Oslo. 

Sak1: Leder Nils Einar Kløw  ønsker velkommen. Informasjon om møter i spesialforeningene 

og sosialt møte etterpå gis. Tilstede: 55 medlemmer 

Sak 2: Anne Taule velges som møteleder. Anagha P Parkar er referent. 

Sak 3: Godkjenning av innkallingen. Godkjent. 

Sak 4. Minneord: 

a)      Egil Andersen, lest av Åse Tangerud. 

b)      Anne Marie Finnanger, lest av Eivind Reitan. 

c)      Olaug Lovise Ubøe, lest av Eivind Reitan. 

d)     Karl Maurseth, lest av Karen Rosendahl. 

Minneordene ble  etterfulgt av 1min stillhet. 

Sak 5: Styrets årsberetning. 

Referert av styreleder Nils-Einar Kløw. Kommentarer fra salen om forsinkelsene med nytt 

kodesystem. Dette er blitt vanskelig da NORAKO ikke blir oppradert. 

VEDTAK: Generalforsamlingen godkjente årsberetningen. 

Sak 6: Vedteksendring Radforsk 

Dette var en formell endring da valg av medlem fra NFNM ikke kom med i vedtektene forrige 

år. NFNM er delaktig i Radforsk både i form av midler og aktivitet. Endringen er at ett av 

medlemmene i styret skal være fra NFNM. Kommentar fra salen med spørsmål om årsmøtene 

i begge foreningene skal godkjenne alle styremedlemmene. 

Sak 7: Regnskapet 2009 ved Unni Bergan. 

Resyme fra regnskap/budsjett: 

Pr 31.08.10 har Radiologforeningen 841 medlemmer fordelt på 565 spesialister, 157 ikke-

spesialister, 107 pensjonister og 12 assosierte medlemmer. Økonomien er under kontroll.  Pr 

31.12.09 hadde foreningen 511 000 kroner. Det var et overskudd på 137 000 kroner. Noe over 

halvparten av inntektene skriver seg fra medlemskontingent via Legeforeningen, ca 607 000 

kroner. Resten fordeler seg mellom inntekter fra Høstmøtet, annonseinntekter fra nettsider og 

Noraforum. Totalt var inntektene på ca 1 153 000 kroner. Utgiftene var på 1 016 000 kroner 

(Acta Radiologica, medlemsavgift i ESR og Nordisk, administrative utgifter, utgifter i 

forbindelse med Høstmøtet, styremøter, og representasjon i internasjonale fora og div utvalg. 



ACTA utgiftene ble noe mindre i 2009, og etter forhandlinger skal de ytterligere reduseres 

betydelig de nærmeste år. Både Høstmøtet og Noraforum gikk med overskudd, henholdsvis 

ca. 100 000 og 30 000 kroner. 

I budsjettet for 2010 har vi ikke lagt inn nye planer, men planlegger å ansette en sekretær i 

deltidsstilling eller benytte oss av tjenester fra Legeforeningen. Det er budsjettert med et 

underskudd på 40 000, men mindre utgifter til ACTA vil balansere dette. 

VEDTAK: Regnskapet godkjennes uten kommentarer av forsamlingen. 

Sak 8: Regnskapet for Radforsk lagt frem av Unni Bergan: 

2009 var et år med lite aktivitet på kontoen for Radforsk. Inntektene på ca. 105 000 kr var fra 

fond og litt kursinntekter. Utgiftene var på knapt 20 000, hovedsakelig reiseaktivitet og 

administrative utgifter. Overskuddet var på 86 000 kroner og kontobeholdningen var på ca 

186 000 kroner. 

VEDTAK: Godkjennes uten kommentarer fra forsamlingen. 

Sak  9: Valgkomite ved Aslak Aslaksen 

Roar Pedersen, Anne Taule og Jan Ole Frantzen gjenvelges på nytt til styret i Norsk 

radiologisk forening. Styret forblir dermed uendret. Styret vil oppnevne nytt medlem i 

valgkomiteen etter Else Berit Velken. Radforsk styret gjenvelges. 

Valgkomiteen har strevd med å få tilsatt leder av spesialitetskomiteen. Paulina Due-Tønnesen 

har nå avsluttet sitt verv etter å ha fungert ett år på overtid. Interesserte i forsamlingen ble 

bedt om å melde seg. Styret fikk etter dette forslag på ny leder, som vil bli styrebehandlet. 

Alternativt vil Anagha P Parkar ta over som leder i 6 mnd om Johan C. Hellund vil overta 

vervet etter dette. 

RAPPORT FRA FORENINGENS UTVALG 

Sak 10: Spesialitetskomiteen v/ Paulina Due-Tønnesen. 

Nytt styre fom 1.april,2010. Nå er det bestemt at halve styret byttes etter to år.  Så i 2012 skal 

leder, sekretær og ett medlem velges på nytt, og sitter da til 2016. De resterende: nestleder, 

kursansvarlig og besøksansvarlig skiftes ut i 2014. YLF byttes ut etter hvert som de blir 

ferdig. 

Overlege varamedlem skiftes ut i 2014. Sykehusbesøk: ilp 2010 er det /blir det besøk av 5 

avdelinger. SERUS rapporter er skrevet og lagret for alle avdelingee i landet. Obligatoriske 

kurs: noen kurs bør fordeles noe bedre. Man bør bytte sted etter 2-3 ganger. Det er greit med 

ny innfallsvinkel. Programmet skal bli godkjent av komiteen før det legges ut. Dette vil bli 

iverksatt i god tid før kursene avholdes. Spesialistgodkjenning, høringer, andre saker (som 

godkjenning av utenlandsk tjeneste) har vært skjøttet av leder med god hjelp fra 

legeforeningens sekretærer. 

Sak 11. Radforsk strategi plan v/Jarle Rørvik 



RadForsk hadde ansvar for 3 aktiviteter under Høstmøtet. Rapportene fra 

universitetssykehusene hadde som tidligere år ulik form og kvalitet. Styret i RadForsk fikk i 

liten grad tilbakemeldinger på strategiplanen. Rapporten fra OUS var forbildelig i formen og 

vil danne utkast til en mal for hvordan RadForsk ønsker at disse årlige rapportene skal være. 

Det gledelige var at det er økende forskningsaktivitet ved de radiologiske avdelingene. To 

sentrale fagpersoner var invitert. Prof Olav Haraldset / NTNU orienterte om ulike europeiske 

og nasjonale initiativ for å bygge opp infrastruktur for forskning. Prof Adrian K Dixon / 

Cambridge/ UK ga en inspirerende forelesning om radiologisk kompetanse og hvordan en 

gjennom forskning kan utvikle den. Forskningskurset planlagt i oktober 2010 måtte avlyses 

pga få påmeldte. Kurset har tidligere fått svært god evaluering. RadForsk er registrert som 

egen stiftelse i Brønnøysundregisteret. Strategiplanen, som ble fremlagt i forkant av møtet, 

skal være styrende og støttende for NORAFO`s arbeid med å få til mer og bedre radiologisk 

forskning. 2. Strategiplanen forankres i Dnlf`s forskningsutvalg. 3. RadForsk leder 

NORAFO`s videre arbeid med planen. 4. Strategiplanen publiseres i Tidsskrift for Dnlf. 

RadForsk takker Høstmøte-komiteen for et særs vellykket Høstmøte. 

VEDTAK: Radforsk ved Jarle Rørvik har nå kortfattet oppsummert ”Strategiplanen”. Det har 

vært nedlagt en mengde arbeid fra de fire gruppene, styret i Radforsk og ikke minst fra leder. 

Jeg vil be forsamling om tilslutning til denne planen. 

Sal 12. Acta Radiologica v/Arnulf Skjennald 

Dette året har vi hatt forhandlinger om ny publisher og valgt en ny. Vi la vekt på økonomi og 

evne og vilje til å implementere ny strategi. Valget falt på Royal Society of Medicine Press 

(RSMP) som nå blir vår nye utgiver. Økonomiske aspekter vil forandre seg betydelig. Det blir 

overgang til online publisering. Ny årlig avgift i 2011 for alle de Nordiske foreningene blir 

ca.  kr.142.000.-, mot tidligere kr.1.3 mill. Tidsskriftet forventes å gå med driftsoverskudd. 

Status i år har vist en stabil inngang på ca. 550 innsendte manus. Det har vært en betydelig 

reduksjon av innsendte case reports. Disse reduserer ”Impact factor”. Review artikler og 

original artikler øker IF. Mange lesere ønsker likevel case reports. IF har hatt en midlertidig 

nedgang for tidsskriftet pga. flere utgitte sider. De siste tre årene har imidlertid IF påny økt og 

ligger nu på 1,27 hvilket er det høyeste Acta noensinne har hatt. Den langsiktige strategien er 

å øke manustilgangen, øke antall lesere og ekspandere i andre regioner. Satsingsområder for 

ekspansjon er Tyskland og flere land i Asia som Singapore, Japan, Korea og Kina. Vi har 

satset på gunstige online abonnementsordninger for flere nasjonale foreninger, styrking og 

supplering av editorial board, og vi vil ansette associate editors utenfor Norden. En ny 

publikasjon ”Acta Short Report” er på trappende på grunnlag av en markedsundersøkelse 

”What readers like to read”. Publikasjonen er spesialmerket for case reports og short reports 

og denne vil være en Open access journal. Det vil koste 500 USD per publikasjon for å dekke 

kostnader. 

Sak 13. Teleradiologiutvalget ved Aslak Aslaksen. 

Det vises til en utførlig rapport som utvalget (A Aslaksen, R Pedersen, PB Marthinsen) har 

skrevet. Rapporten skal gjennomgås i styret og denne blir tilgjengelig på nettside. 

Sak 14. Ultralyd hos almennpraktikere v/Anne Sofie Larsen. 

Sentralstyret i Legeforeningen vedtok i mai 2009 å nedsette en arbeidsgruppe for å se på 

problemstillinger omkring bruk av ultralyd i allmennmedisin. De ble bedt om å utrede behov 



for og lage forslag til grenseoppganger mot gynekologi, radiologi evt. andre 

fagområder/spesialiteter. Medlemmene bestod av Trine Bjørner (Norsk forening for 

allmennmedisin), Morten Glasø (Allmennlegeforeningen), Anne Sofie Larsen (Norsk 

radiologisk forening), Kjell Å. Salvesen (Norsk gynekologisk forening) og Kari Jussie 

Lønning (Fagavd. i Legeforeningen). Arbeidet har munnet ut i en rapport som ligger ute til 

høring på Legeforeningens nettsider. Rapporten konkluderer at UL er et nyttig klinisk verktøy 

i allmennmedisin, men vil kun delvis kunne erstatte radiologisk ultralyd. Det er behov for en 

strukturert utdanning for allmennleger som ønsker å benytte UL for å sikre kvaliteten.  

Oppfordring til oss radiologer er: La interesserte allmennleger hospitere på radiologisk 

avdeling. 

Sak 15. Noraforum v/Gunnar Sandbæk. 

Noraforum utkommer med fire nummer årlig. Opplaget er på 920 eksemplarer. 

Redaksjonskomité som består av Nils-Einar Kløw, Roar Pedersen, Anagha 

Parkar, Tore Bach-Gansmo og Gunnar Sandbæk (redaktør). Noraforums økonomi 

er god, overskuddet i år er på 40 000 kroner. Noraforum burde ha ennen 

lønnet redaksjonssekretær for å bedre bladet og avlaste redaktør og 

redaksjonskomité. Noraforum har bare i beskjeden grad fungert som et 

diskusjonsforum. De fleste oppfatter nettsidene til Radiologforeningen som 

mer egnet for dette formål. Men disse er ikke konkurrenter; de supplerer 

hverandre. En del overlappingen vedrørende innhold, men noen medlemmer 

leser bare nettsidene, andre bare Noraforum. Stofftilgangen fra foreningens 

medlemmer har - ofte etter oppfordringer – gjennomgående vært god. Landets 

radiologer oppfordres allikevel igjen om å engasjere seg, enten ved å 

skrive om faglige ting man er opptatt av eller kommentere tidligere innlegg 

i Noraforum. Gunnar Sandbæk oppfordert også interesserte spirende 

redaktører til å melde sin interesse, siden han snart kommer til å gå av. 

Sak 16. Utdeling av priser for Dr grader. 

Radforsk og styret gikk sammen om å dele ut priser til de tre som har tatt dr.grader dette året. 

GE gav som tidligere et stipend på kr. 21.000.- som ble fordelt på Tone Enden, Johan 

Castberg Hellund og Signe Lene Forsdahl. 

Sak 17. Utnevnelsen av æresmedlem: Prof. Hans Jørgen Smith (avdeling for radiologi og 

nuklæmedisin (ARN) ble tildelt æresmedlemskap for stor innsats i radiologien, i 

Radiologforeningen og i Nordisk radiologi. 

Styreleder rettet en stor takk til fagkomiteen som hadde laget det faglige programmet for 

høstmøtet: Gaute Hagen, Trond Mogens Åløkken, Rune Andersen, Audun Berstad, Eivind 

Strøm og Turid Vetrhus. Det ble også rettet en takk til leder av spesialitetskomiteen Paulina 

Due Tønnessen for innsats som leder i 5 år. 

 


