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Referent Roar Pedersen. 

  

60 deltakere. 

  

Møteleder velges til Anne Taule. 

Innkallingen godkjennes. 

Minneord over Harald Østensen leses av Tor Erik Gudmundsen. 

Minneord over Torleif Alsos leses av Nils-Einar Kløw. 

  

Styrets årsberetning leses av Niels Einar Kløw (viser også til eget dokument). Det har vært 9 

møter i løpet av året. Separate møter med utvalg, teleradiologi, barneradiologiforeningen, 

NoRaForum, Kreftregisteret, Legeforeningen. 

Styret har behandlet en rekke høringer. Alle blir lagt ut på legeforeningens ”Min Side”: 

- Ultralyd i allmennmedisin 

- Endovaskulære prosedyrer i prosedyrelisten for karkirurgi. 

- Handlingsprogram for lungekreft 

- Norsk helsearkiv og helsearkivregistre 

Webløsninger for Radiologforeningen, Acta Radiologica, ESR og NoRaForum er etablert. Ny 

redaktør Almira Babovic for NoRaForum. Spesialitetskomiteen: Ny komite er etablert og er i 

gang. Nordisk kongress i radiologi 2013, i Bergen. Kongressens president blir Karen 

Rosendahl.  Spesialforeninger i radiologi: Avgjørende for god funksjon, samarbeid, 

fagutvikling og forskning. RadForsk: Strategiplan presentert i Tidsskrift for Legeforeningen. I 

år 8 kollegaer som har tatt doktorgrad. Teleradiologiutvalget: Rapport presentert i Tidsskriftet. 

Materiale tilgjengelig på nettsidene. 

  

Regnskap/budsjett 



889 medlemmer, 599 spesialister. Overskudd i år 485.000 kroner, til tross for et budsjettert 

underskudd. Inntekter 1.5 mill, utgifter 1 mill. Ikke i overskudd på NoRaForum, vi trenger 

flere annonsører. 1.6 mill på konto pr i dag. Budsjett for 2012: Budsjettert overskudd 75.000. 

Kontigent økning på 200 kr fra spesialistene godkjennes med stort flertall. Regnskap 2010 og 

budsjett 2012 godkjennes. 

  

RadForsk 

Underskudd på kr 20.000. Det henstilles fra salen (Frode Lærum) om at en del av NoRaFos 

overskudd kan tildeles til RadForsk, evt etter søknad. 

  

Valg: 

Aslak Aslaksen gjennomgår valgkomiteens innstilling. 

Gammelt styre: Nils Einar Kløw, Anne Taule, Gaute Hagen, Petter Hurlen, Unni Bergan, Jan 

Ole Frantzen, Tord Stener Letting, Roar Pedersen. 

Forslag til nytt styre vedtas: 

Gaute Hagen (leder), Anne Taule (nestleder), Ulrika Ekseth (kasserer), Anne Negård 

(vitenskapelig sekretær), Elisabeth Olstad (YLF), Petter Hurlen, Jan Ole Frantzen, Roar 

Pedersen. Posisjonen som sekretær for fagforeningssaker er ubesatt. Generalforsamlingen gir 

styret fullmakt til å rekruttere sekretær for fagforeningssaker. 

  

Fondsstyret: 

Endringer i Radiologforeningens styre og valg av nye medlemmer gir ny sammensetning: 

Gaute Hagen (ny), Anne Taule, Audun Berstad og  Jarle. Rørvik (ny).  , Varamedlemmer blir 

Volker Lapczynski og Katrine Suther (ny). 

  

Rapporter: 

Spesialitetskomiteen v/Marit Morken 

Presenterte komiteen, 8 besøk , 3 gruppe 1 sykehus. Alle rapportene ble godkjent tidsnok, 19 

nasjonale spesialiteter i år, godkjenner kurs med valgfrie kursinnhold. Anbud for 

autorisasjonskontoret, vi får betaling for det. Komiteen mangler folk, så interesserte bes melde 

seg. 

  



Radforsk v/Jarle Rørvik 

Strategiplan godkjent ved Høstmøtet 2010, berømmet av forskningsutvalget i Dnlf. 

Nyregistrering i Stiftelsesregisteret i 2011. Hvem er målgruppen? Hvilke tiltak skal 

gjennomføres?  Hvem har ansvar? Dette er hovedpunktene i HANDLINGSPLANEN som 

skal arbeides med fremover. Arbeider med stipendiat- og veiledernettverk. Samarbeid med 

nasjonale og europeiske partnere. Nytt FORSKNINGSKURS 2609-2809 2012. 

Endringer i Radiologforeningens styre og valg av nye medlemmer gir ny sammensetning: 

Jarle Rørvik, Anne Negård, Nils-Einar Kløw, Gaute Hagen, Lars Borgen, Tore Bach-Gansmo. 

  

Acta Radiologica v/Petter Eldevik 

Formann i styret for stiftelsen. Byttet forlag i oktober 2010 til Royal Society of Medicine 

Press. Acta kommer til å gå med overskudd uten subsidiering fra nasjonale foreninger. 

Etablerer et Open Access tidsskrift: ”Acta Short” for kasuistikker. Finansieres med 5000 

kroner av forfatter pr artikkel. Fagfellevurdering. Siterbart med Impactfactor. Økt antall 

innsendte og artikler. 

  

NoRaForum v/Almira Babovic 

Nukleærmedisin setter pris på å få være med i NoRaForum. Det skal arbeides med å få flere 

annonsører. Det er ønskelig med innslag/tekster også fra medlemmene, og alle oppfordres til å 

bidra. 

  

Epi-CT v/Kristina Kjærheim, dr. med. Kreftregisteret 

Orientering om prosjekt i regi av Kreftregisteret, kartlegging av stråledoser til barn. 

  

Sammenslåing av radiologforeningens fond til en stiftelse v/Audun Berstad 

Generalforsamlingen gir styret tillatelse til å gjennomføre sammenslåingen så fremt de 

juridiske forhold avklares tilfredsstillende. 

  

Det ble utdelt priser for åtte doktorgrader 

  

Det ble utdelt to æresmedlemsskap: Frode Lærum og Per Skaane 



  

Pris for beste LIS-foredrag ble utdelt til Anselm Schulz. 

 


