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Styremøte i Norsk radiologisk forening 26. mars 2014 

Sted: Legenes hus, Oslo 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Ulrika Ekseth, Petter Hurlen, Raymond Brønn, Elisabeth 

Olstad, Charlotte De Lange og Hanne Munkelien 

 

Forfall: Anne Taule og Anne Negård 

 
 

Sak 29/14 Referat fra styremøte 26.2.2014 

Referatet ble godkjent med mindre justeringer.  

 

Sak 30/14 Invitasjon til Nysammøte  

Det svenske, private konsulentfirmaet Nysam er en benchmarking-organisasjon med base i 

Stockholm som ønsker å komme inn på det norske markedet. To representanter hadde bedt om et 

møte med radiologforeningen, og orienterte om sitt arbeid med samle inn relevant nasjonal 

helseinformasjon i en database for så å gjøre informasjonen enkelt tilgjengelig med tanke på 

uthenting av statistikk for kvalitetsvurdering.  

 

Sak 31/14 Møte med nukleærmedisinsk forening 

Fra NFNMs styre møtte Thuy Lu, Marianne Myrthue, Boel Johnsen, Håkon Johansen og Mona-

Elisabeth Revheim. Diskusjon om felles utfordringer. Thuy Lu orienterte blant annet om en rapport 

utgitt av Helsedirektoratet ”Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av spesialitetsstruktur og 

-innhold, og i hvilken grad denne tar opp i seg innspill og høringssvar.  

 

Sak 32/14 Invitasjon til dialog med Prioriteringsutvalget  

Det har kommet inn flere innspill om spørsmål knyttet til overdiagnostikk/overbehandling og 

underbehandling, med svar fra underforeningene. GH koordinerer svarene og sender Dnlf.  

 

Sak 33/14 Høstmøtet 2014  

Samarbeidsavtalen er undertegnet. Programmet er så godt som klart.  

 

Sak 34/14 Dobbeltrekvirering 

HOD har kommet med en henvendelse i forbindelse med et prosjekt med tittelen Èn innbygger - én 

journal, hvor de ber om statistikk over dobbeltrekvirering. GH sender et svar.  

 

Sak 35/14 Styrerepresentanter til Acta Radiologica 

Styret har gitt styreleder Gaute Hagen mandat til å utnevne representanter til andre organisasjoner, 

og vedtar hans utnevnelse av John Hald og Paulina Due Tønnesen som henholdsvis 

styrerepresentant og vararepresentant i Stiftelsen Acta Radiologica. HEM utformer brev til Actas 

revisor.  

 

Sak 36/14 Prosjekt Helse Midt-Norge 

Deloitte AS har sendt en henvendelse angående Helse Midt-Norges prosjekt ”Regional plan for 

bildediagnostikk”, der Deloitte ber om uttalelser om fremtidsbildet og usikkerhet innen diverse felt 

knyttet til bildediagnostikken. PH utformer et utkast som sendes til gjennomsyn i styret og i 

spesialitetskomiteen. GH sender svar til DeLoitte med kopi til Dnlf.   
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Sak 37/14 Forslag til endring av spesialistregler i radiologi 

Henvendelse fra NFRBD om forslag til endringer av spesialistreglene for å styrke rekrutteringen til 

brystradiologien. Styret forstår problemstillingen, men overlater til spesialitetskomiteen å uttale 

seg.  

 

Sak 38/14 Æresmedlemmer 2014 

Styret diskuterte seg frem til tre kandidater, som vil bli kontaktet.  

 

Sak 39/14 Orienteringssak: Effekter av oppgavedeling - Rapport fra Kunnskapssenteret 

Rapporten sendt ut til styret til informasjon.  

 

Sak 40/14 Orienteringssak: Letter of Endorsement 

Styret slutter seg til The European Training Curriculum for Radiology, og EO har sendt bekreftelse 

til ESR.  

 

Sak 41/14 Orienteringssak: Welcome by the ESR President 

Hilsen fra den nye ESR-presidenten med oppfordring til å dele viktige anliggender med det 

europeiske fagmiljøet.  

 

Sak 42/14 Orienteringssak: Endelig fordeling av kontingentmidler for 2014 

Midlene blir utbetalt 1. mars, 1. juli og 1. september. HEM sørger for at Dnlf har nødvendig 

dokumentasjon.  

 

Sak 43/14 Eventuelt 

CDL orienterte om møtet i ECR Professional Organisation Committee.  

 

 

Neste møte blir på Legenes hus, Oslo onsdag 30. april. 

Ole-Anders Stensen fra Dnlfs fagavdeling kommer for å overvære styremøtet.  

 

 

Hanne Munkelien 

Sekretær 

 

 

 

 

___________________     ______________________ 

Gaute Hagen       Anne Taule 


