Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening onsdag 27. august 2014
Sted: Legenes hus, Oslo
Tilstede: Gaute Hagen, Petter Hurlen, Anne Negård, Per Kristian Hol, Raymond Brønn, Ulrika
Ekseth, Elisabeth Olstad, Charlotte de Lange og Hanne Munkelien
Forfall: Anne Taule

Sak 71/14
Referat fra styremøte 21.mai 2014
Referatet ble godkjent med en kommentar til sak 62/14: HEM utformer et utkast til
policydokument.
Sak 72/14
Oppgavedeling/-glidning
1)
Dnlf har tatt initiativ til et miniseminar om oppgaveglidning den 11. september, og vil invitere
relevante fagmedisinske foreninger (radiologer, allmennpraktikere, gynekologer, indremedisinere,
kirurger, revmatologer, fysikalskmedisinere, anestesileger, ortopeder og evt. andre) samt relevante
yrkesforeninger (Of, AF, Ylf, PSL).
Hensikt:
 Lage et begrunnet og omforent forslag til bedret pasientforløp ved behov for enklere
billeddiagnostikk. Forslaget spilles inn til pågående nasjonale prosesser.
PH og EO deltar.
2)
Det har også kommet en invitasjon til konferanse i regi av Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
om samme tema 15.-16. september.
Styret har tidligere formidlet sine synspunkter, og har vedtatt ikke å møte på dette.
Sak 73/14
Utdanning av radiografer til tolking av røntgenbilder, med påfølgende seminar
Høyskolene i Vestfold/Buskerud, Gjøvik og Oslo/Akershus har inngått et samarbeid for å utvikle en
videreutdanning i tolkning og beskrivelse av røntgenbilder av skjelettet. Prosjektet får statlig støtte,
og styret har fått en henvendelse fra prosjektleder om å delta i en referansegruppe
Styret ser det ikke formålstjenlig å være med i en slik gruppe. GH utformer utkast til svar.
Sak 74/14
Faglige veiledere
Innkommet invitasjon fra Dnlf til de fagmedisinske foreningene om å delta i en referansegruppe
som skal være med på å utrede Legeforeningens rolle med tanke på å utvikle faglige veiledere.
Styret diskuterte aktuelle kandidater, og GH sender en forespørsel.
Sak 75/14
Høstmøtet 2014: Program
PKH presenterte foreløpig siste versjon av programmet. Ikke alle detaljer er på plass, men for
radiologenes del er det faglige programmet godt ivaretatt. Regulært styremøte er satt til onsdag 22.
oktober kl 13.00, rett etter generalforsamlingen.
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Sak 76/14
Høstmøtet 2014 Generalforsamling
Generalforsamlingen avholdes onsdag 22. oktober 2014 kl. 11.30-13.00. GH presenterte foreløpig
agenda. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet styret minst 8 uker
før årsmøtet. Årsmøtet med saksliste skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
Sak 77/14
Noraforums fremtid
Noraforums redaktør legger frem alternative modeller og kostnadsoversikter til neste styremøte.
Sak 78/14
Honorering av styreleder
Styret besluttet å dekke kostnader for styreleders deltakelse på RSNA 2014.
Sak 79/14
Høring: Screeningprogrammer, frist 28.august
AN påtok seg ansvaret med å gå gjennom høringen og evnt. legge inn kommentarer for å sikre
radiologenes synspunkter.
Sak 80/14
Høring: Spesialitetsstruktur, frist 15.september
EO gjennomgår høringen og føyer evnt. til radiologenes synspunkter med vekt på å følge
europeiske utdanningskrav og praksis.
Sak 81/14
Orienteringssak: Be part of the International Day of Radiology 2014
Styret støtter en internasjonal radiologidag 8. november, og har bedt John Hald om å være vår
representant.
Sak 82/14
Orienteringssak: ESR 2016, presentasjon av de nordiske land
Under ESR neste år vil det bli en fellessesjon hvor ESR møter de nordiske landene. Det er viktig at
mange norske radiologer deltar med foredrag. Forslag om stimuleringstiltak som for eksempel
reisestipende, pris for beste foredrag etc ble fremmet. GH tar kontakt med Hans Jørgen Smith som
er leder for den nordiske radiologforeningen for et eventuelt innlegg på generalforsamlingen. Dette
blir satt opp som egen sak på generalforsamlingen.
Sak 83/14
Formelle vedtak for revisjonen
UE har tatt tak i dette og sørget for at Skatteetaten har nødvendig informasjon.
Sak 84/14
Underskrifter
Årsregnskapet ble underskrevet, samt styrets uttalelse til revisor.
Sak 85/14
Eventuelt
Aslak Aslaksen har foreslått å søke Helseforetakene om forskningsmidler til å jobbe med
standardisering av retningslinjer for henvisning til radiologi, og å utvikle ekspertsystem basert på
disse. Styret gir sin tilslutning til prosjektet, og PKH går gjennom søknadsutkastet og gir Aslaksen
tilbakemelding på vegne av styret.
Neste møte blir på Legenes hus onsdag 24. september kl 10.00

Hanne Munkelien
sekretær
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