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ÅRSBERETNING 2019-2020 
ÅRSMØTET 15. Oktober 2020 

                         NETTMØTE 
 
 
 
Kjære kollega, 
 
 
Styrets sammensetning i perioden 2019 – 2020 har vært som vist under: 
 
Leder  Torjan Haslerud Haukeland Universitetssykehus,  
   HUS/Stavanger Universitetssykehus, SUS 
    
   
Kasserer  Katrin Weigel Sørlandet sykehus, Kristiansand 
 
Styremedlemmer Harald Bugge Oslo Universitetssykehus, OUS  
 
 Eivor Hernes Oslo Universitetssykehus, OUS,  

     
 
 Ankush Gulati Haukeland Universitetssykehus,  
   HUS  
  
Varamedlemmer Svetoslava Doncheva  Sykehuset i Vestfold 
 
 Ida Fosseide  Universitetssykehuset i  

   Nord-Norge, UNN  
 

 Marit Omnes Pettersen Universitetssykehuset i Trondheim,  
  St. Olavs hospital 
 
   
 
NFNM har pr. 01.03.19: 
75 medlemmer, hvorav 61 yrkesaktive medlemmer: 38 overleger og 23 LIS (ytterligere to i prosess). 
Vi er den femte minste spesialiteten i legeforeningen kun slått av Norsk forening for medisinsk 
genetikk, Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, Norsk barnekirurgisk forening og Norsk forening 
for maxillofacial kirurgi. 
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Styrets arbeid i perioden 2019-2020 
 
 
Styremøter 
Styret har avholdt to ordinære styremøter: 
29.10.19, Ullevål Sykehus, OUS, Oslo 
10.03.20, Haukeland Universitetssjukehus 
Styremøte i Drammen ble avlyst og årsmøte forskjøvet til 15.10.20. 
 
Møter med SKNM: 
10.03.20, Haukeland Universitetssjukehus 
Et nytt fellesmøte er planlagt i 2021. 
 
Møte med de regionale PET-senter ledere 09.03,2020, HUS, Bergen 
Møtet ble avlyst grunnet COVID-19-situasjonen. Tradisjonen skal beholdes og neste møte finner 
sted så snart som det sees forsvarlig. 
 
 
Dnlf møter der NFNM har vært representert 2019-2020:  
Dnlf Faglandsråd, skulle funnet sted i april 2020. Ble forskjøvet til 03. og 04. november 2020. Harald 
Fagerheim Bugge (med fast plass i Fagrådet) og Torjan Haslerud eller Eivor Hernes kommer til å 
delta. 
Radiologforeningen, Radiologisk høstmøte 24. oktober 2019, Egen nukleærmedisinsk sesjon. Tema: 
Thera(g)nostics, Andreas Tulipan (PSMA), Torjan Haslerud (SIRT), Mona- Elisabeth R. Revheim 
(PRRT). 
Radiologisk høstmøte 2020 har blitt avlyst – invitasjon til egen sesjon forelå. 
Dnlf, lederseminar 14. januar, 2020, Oslo, Torjan Haslerud 
 
 
Styre/NFNM-medlemmer som representerer andre fora: 
Radforsk (Radiologiforeningens og NFNMs forskningsutvalg): Mona-Elisabeth R. Revheim 
Referanse gruppe for utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer: Boel Johnsen. 
UEMS: Torjan Haslerud 
 
Radforsk: 
Mona-Elisabeth R. Revheim er representant fra NFNM i RadForsk. Det har vært avholdt to 
styremøter (28.02.20 og 10.09.20) og besøk ved Oslo Universitetssykehus, OUS 04.03.20. Styret har 
utarbeidet en Forskningsstrategi som er sendt på høring (vedlagt). Det var ingen avlagte 
nukleærmedisinske doktorgrader, men fem radiologiske doktorgrader forrige år.  
Referat for aktivitet og arbeid, sak 05-2020 på Årsmøteagenda. 
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Arbeid med NCRP kodeverk: 
Rune Sundset, HelseNord er representant for nukleærmedisin sammen med Birger Tvedt fra 
HelseVest. Gruppen er oppnevnt av Helsedirektoratet og ledes av Taran Borge.  
Nye radiofarmaka og kodeønsker meldes inn til HDir. årlig. I 2020 er kodeverk for Lu-177-PSMA-
terapi, F18-PSMA-1007 og F-18-flurpiridaz meldt inn. Årets møte ble avlyst og et nytt møte er 
planlagt i våren 2021. 
 
Nukleærmedisinsk representasjon i referansegruppe for nasjonale veiledere: 
Henvendelse til Legeforeningen, FaMe og Helse Direktoratet (ansvarlig for de nasjonale veiledere) 
vedr. ønske om å sikre nukleærmedisinsk representasjon i referansegruppene for nasjonale 
veiledere. Nukleærmedisiner er pr.se representert i referansegruppene for lungekreft, 
prostatakreft, NET, sarkom og malignt melanom.  
 
 
Arbeidsgruppe for utarbeidelse for veileder for beskrivelse av onko-PET 
Eivor Hernes er valgt til å lede utvalget av en arbeidsgruppe som jobber med utarbeidelse av en 
veileder for beskrivelse av onko-PET. Arbeidsgruppen vil få dekket kostnader i forbindelse med 
reise, møterom og eventuelt fysisk møte, når det sees forsvarlig ut ifra smittesituasjon. 
Eivor overtar for Torjan Haslerud. 
 
 
Samarbeid om arrangering av fagmøter med NSNM: 
Det er etablert avtale med NSNM hvor NFNM får ansvaret for å invitere og finansiere 
foredragsholdere til en sesjon på om lag tre-fire timer under vårmøtet.  
Årets sesjon ble avlyst. 
 
Tilpassing av radiologiske læringsmål: 
Et forslag med tilpassing og nedjustering av kompetansenivå av radiologiske læringsmål er sendt fra 
RegUt HSØ videre til HDir for godkjenning etter møte mellom og støtte fra de 4 Helseregionene den 
24.06.20.  
 
Regnskap: 

regnskap 2019 
presentasjon årsmøte  
 
NFNM gikk med et underskudd på 9680,- i 2019. Man regner med et overskudd på 80000,- for 2020 
grunnet manglende reisevirksomhet og utsatt vårmøte. Per 31.12.19 hadde NFNM 1127726,- i 
egenkapital. Kasserer Katrin Weigel går ut av styre og erstattes av Katarina Nikoletic etter innstilling 
av valgkomiteen. Katarina Nikoletic overtar også kasserervervet. 
 
LIS stipend: 
NFNM dekker kursavgift (inkl. kost og losji) og reise til fire leger i spesialisering som bidrar med 
poster eller fritt foredrag under neste NSNM vårmøte, 2021.  
Poster/foredrag må søkes godkjent gjennom NSNM, og søknad om stipend må sendes pr. e-mail til 
leder for NFNM, Torjan Haslerud. Tildeling av stipendene avgjøres eventuelt ved loddtrekning etter 
at NSNM har godkjent foredrag/poster, dersom antallet bidrag overskrider grensen på 4 fire leger. 
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FUN (FUxx): 
Harald Fagerheim Bugge, Marit Omnes Pettersen og Ida Fosseide fra styret i NFNM danner styret i 
FUN. Ønsker å etablere et nettforum for LIS. FUN velger selv LIS representant til spesialitetskomite. 
Ytterligere funksjoner /oppgaver er under diskusjon. Sak 05-2020 på Årsmøteagenda. 
 
Sammensetning av spesialitetskomiteen 2019 -2020 
Leder                             Martin Biermann                        Haukeland Universitetssykehus, HUS  
Medlem  Nadide Stern   Oslo Universitetssykehus, OUS  
Medlem   Almira Babovic  Oslo Universitetssykehus, OUS 
Medlem   Trond Velde Bogsrud  Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN 
Medlem  Andreas Tulipan   Aleris Helse/Oslo Universitetssykehus, OUS 
Varamedlem  Vivi Jøraholmen  AHUS, Akershus 
Medlem  YLF     Cecilie Bendiksen   Universitetssykehuset i Trondheim,  
                               St. Olavs hospital 
Varamedlem YLF         Sanjana Dontala                         Haukeland Universitetssykehus, HUS  
 
Martin Biermann fortsetter som leder av komiteen. Varamedlem Ketil Nordling har gått ut og blitt 
erstattet med Vivi Jøraholmen. Dnlf har gitt føringer om at halvparten av spesialitetskomiteen skal 
skiftes ut etter 2 år, de som har sittet en full periode på 4 år først. Legeforeningen har sendt 
undertegnede mail med kandidater som eventuelt skal byttes ut. Dette temaet blir behandlet på et 
eget, ekstraordinært styremøte i uke 43 2020.  
         
Spesialitetskomiteen har lagt bak seg noen krevende år med mye arbeid relatert til ny spesialist 
utdanning. Det siste året har gått med til å revidere radiologiske læringsmål.  Referat for aktivitet og 
arbeid, sak 05-2020 på Årsmøteagenda. 
 
 
Kurs for leger i spesialisering: 
Det arrangeres følgende kurs for leger i spesialisering i 2020:  
 
Nukleærmedisin del 3: Klinisk nukleærmedisin: organdiagnostikk og onkologi, avholdes neste gang i 
uke 48, 2020. Blir avholdt som ekurs og forskjøvet til februar 2021 grunnet COVID-19-situasjonen. 
 
Nukleærmedisin del 5: ekurs. Er ferdig høsten 2020. 
 
Nukleærmedisin del 4: ekurs, organdiagnostikk. Starter opp høsten 2020. 
 
Nukleærmedisin del 2, ble avholdt uke 48 i 2019. 
 
Etterutdanningskurs: ePSMA er tilgjengelig siden april 2020 
Etterutdanningskurs: eDOTATOC/eNET kommer 
 
 
 
 
Høringer og uttalelser fra NFNM 2019-2020: 
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Styret har i perioden sendt inn ett høringssvar:  
 

1. Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsområdet 
 
Høringsansvarlig har vært Harald Bugge.  
 
 
Hjemmeside  
Hjemmesiden til NFNM på legeforeningssiden har vært holdt løpende oppdatert i 2019/2020 takket 
være vår nettredaktør er Kristian Brokstad, UNN. Forslag til saker som kan publiseres på nettsiden 
kan sendes til: Kristian.Brokstad@unn.no 
 
 
 
 

 
 
Mvh Torjan Haslerud 
15.10.2020 
Leder NFNM 
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