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Styremøte i Norsk radiologisk forening 20. - 21. mai 2014 

 

Sted: Hurtigruten Bergen - Ålesund 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Anne Negård, Per Kristian Hol, Petter Hurlen, Charlotte de 

Lange, Elisabeth Olstad, Raymond Brønn og Hanne Munkelien 

 

Forfall: Ulrika Ekseth 

 

 

Sak 58/14 Referat fra styremøte 30.04.2014. 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 59/14 Oppgavedeling - Invitasjon til møte 26. mai, opprettelse av arbeidsgrupper 

Helsedirektoratet har via Dnlfs fagavdeling invitert ledere i fagmedisinske foreninger til å oppnevne 

kanditater til arbeids- og referansegrupper. GH foreslått som representant i referansegruppen. PH 

meldt seg som representant for arbeidsgruppen.  

 

Sak 60/14 Brev fra NoRaFo til Helsedirektoratet vedr. oppgaveglidning 

Brevet er ferdigstilt og blir signert. GH sender det til Dnlfs fagavdeling via Ole-Anders Stensen for 

videreformidling.  

 

Sak 61/14 Helse Midt-Norge "Regional plan for bildediagnostikk" - Fremtidsbilde innen 

bildediagnostikk – radiologer 

NoRaFo og Spesialistkomiteen har sendt inn separate svar i denne saken.  

 

Sak 62/14 Policy-dokumenter fra NoRaFo, kfr. Sak 60-61/14  

Forslag fra GH om å utferdige et policydokument med utgangspunkt i brevet til Helsedirektoratet 

og besvarelsen til Helse Midt-Norge. Policydokumentet publiseres i Noraforum og legges ut på 

nettsidene, slik at det er enkelt å henvise til.  

 

Sak 63/14 Regnskap 2013 

Regnskapsfører har bedt om utredning av flere punkter i forbindelse med regnskapet. Styret kan 

ikke ta stilling til dette før kassereren har gjort rede for de ulike punktene.  

 

Sak 64/14 Styreleder NoRaFo 

Se forrige punkt. Styret godtar anskaffelse av datautstyr for inntil NOK 21.000 for styrets leder. 

Når det gjelder dekning av kontorplass på toget samt bredbånd for styreleder, må dette utredes 

nærmere i henhold til gjeldende regelverk.  

 

Sak 65/14 Announcement: ESR Annual Leadership Meeting, November 21, 2014, 

Florence/IT 

GH, RB og PKH deltar.  

 

Sak 66/14 Møteplan for Norsk radiologisk forening 2. halvår 2014 

Møtedatoer er satt som følger:  
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27. august, Legenes Hus 

24. september, Legenes Hus 

21.-24. oktober – Høstmøtet 2014 

26. november, Legenes Hus 

 

Sak 67/14 Orienteringssak: Dobbeltrekvirering 

Henvendelsen fra Thomas Hansen i Helsedirektoratet vedrørende statistikk over dobbeltrekvirering. 

GH har sendt svar om dette.  

 

Sak 68/14 Orienteringssak: Orientering NBCG 

Brev fra Barbro F. Iversen om at hun går av med pensjon og overlater sitt representantskap i Norsk 

Brystcancer Gruppe til Solveig Roth Hoff. Opplysningene er tatt til orientering.  

 

Sak 69/14 Orienteringssak: Statusrapport NoRaFo 

Tatt til orientering. Medlemstallet på 1082. 

 

Sak 70/14 Eventuelt. 

a) 

PKH orienterte om programkomiteens arbeid med Høstmøtet. Erfaringene viser at radiologene må 

ta et strammere grep og selv legge premissene for å sikre et faglig utbytterikt program for seg, og 

det er nødvendig med en grundig evaluering etter årets møte for å avgjøre om denne tredelte 

modellen dekker radiologenes behov for faglig innhold.  

 

b) 

PH registrerer at Helsetilsynet forfekter det syn at enkeltgranskninger/signeringer er medisinsk 

uforsvarlig. Han etterlyser en uttalelse fra Norsk radiologisk forening om at det er god medisinsk 

praksis at en spesialist i radiologi kan signere ut seg selv.  

 

PH utformer et utkast til neste møte.  

 

Neste møte blir på Legenes Hus onsdag 27. august. 

 

 

Hanne Munkelien 

sekretær 

 

 

 


