
Referat fra styremøte 24.11.2010  

Tilstede : Nils Einar Kløw, Anne Taule, Unni Bergan, Gaute Hagen, Roar Pedersen, Tord 

Stener Letting, Anagha P Parkar (referent). 

Sak 18) Referatet fra 19.10.2010 og generalforsamlingen 26.10.2010 gjennomgås og 

godkjennes. 

Sak 19) Gjennomgang av høstmøtet: 

Det var litt vanskelig etterarbeid å spore opp de som har betalt for en dag eller en uke. For 

neste år bør vi lage ett skjema for påmelding med en dag, to dager, hel uke og lunch. Vi må 

også ta opp differensiert betalingen fra deltagerne som full pris, heldags pris, LIS pris, 

middag, pris for ikke leger, pris for sen påmelding og sosialt program. Forslag er kr. 3.000 for 

hel uke, kr. 1.500 for en dag, kr. 500 for LIS (uansett), kr. 4.000 for ikke-leger og kr. 3.500 

sen påmelding. Uendret betaling neste år for utstillere. Kvadratmeter prisen kr. 2.500 for 

utstillingene, kr 200 for hver lunsj og kr. 600 for middag. Kursbevisene kan endres noe. De 

bør ha med antall timer godkjent av DNLF, men ikke betalt sum.  

Vi må sikre muligheter for møterom for alle spesial foreninger. Møtelokaler i 2012 blir ikke 

Ingeniørenes hus da de skal pusse opp. Neste år skal høstmøte være i uke 43, 25-28 oktober 

2011. På neste styremøte vil programkomite og program tas opp. Aktuelle temaer er mamma, 

ul og LIS utdanning. Regnskapet (preliminært ) går med overskudd. 

Sak 20) Høringer: UL i allmennmedisin. Vi har gitt vår tilslutning til konklusjonene i denne 

utredningen. 

Sak 21) Helsedirektoratet skal oppnevne en arbeidsgruppe for å lage ”Nasjonal veileder for 

radiologisk utredning av muskelskjelettsykdommer i allmennpraksis”. Vi oppnevner de to 

representantene Roar Pedersen (private) og Klara Hammerlund (offentlige). Første møte 

28.jan. 2011. 

Sak 22) Kristin Bakke fra Curato, Gjøvik oppnevnes til nytt medlem etter Else Berit Velken. 

Aslak Aslaksen (leder) og Frode Lærum forsetter. 

Sak 23) Marit Morken, St. Olavs hospital innstilles som leder av Spesialitetskomiteen. Nils 

Einar Kløw informerer DNLF, Marit Morken og spesialitetskomiteen. 

Sak 24) Styret støtter oppnevning av radiologene Per Skaane (OUS) og Barbro Furebotten 

Iversen (SUS) som representanter for radiologien i Norsk Brystcancer Gruppe(NBCG). 

Sak 25) Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk (FLSB) bevilges etter søknad 

en garanti for inntil kr 17.500 for arrangementet "Jobbglidning" med fokus på 

bildediagnostisk virksomhet 28.01.11 kl 10.00 - 15.00 i Thon Vika Atrium ved Aker Brygge. 

Nils-Einar vil delta i rundbordskonferanse. 

Sak 26) Styremøte våren 2011. Torsdag 27.1.2011. Under ECR i uke 9, 6.4.2011, 11.5.2011 

og ved Nordisk kongress i radiologi på Åland, 8-10.juni. (Anne sjekker litt om felles tur 

muligheter) 

Sak 27) Forberedelser til Nordisk kongress i radiologi i 2013 i Bergen. Radiografforbundet 

har allerede begynt å planlegge. Vi må ha en plan for videre samarbeid om kongressen som er 

felles for radiologi og radiografi. Karen Rosendahl er valg som leder av kongressen. 

Sak 28) Nye satsingsområder: AP spør DNLF om de kan tilby oss en sekretærtjenester på ca 

20% stilling for hjelp i forbindelse med styremøtene og vår- og høstmøtene. Vi kunne også 

ønske hjelp til redaksjonen i Noraforum. Det er ønskelig med oppgradering av nettsiden, kan 

være aktuelt med en ny plattform. RP utreder dette og kommer med behovsutredning. Vi 

diskuterer også endring av styrehonoraret, men kommer ikke til noen løsning. Kr. 2.000 årlig 

til styremedlemmene gir dårlig avkastning når 50%  går til skatt. Et alternativ som vil 

vurderes er innkjøp av kontorutstyr til styret f.eks. laptop. 

Sak 29) Assosierte medlemmer. To nuklærmedisinere har søkt om å bli assoissierte 



medlemmer i radiologforeningen. Etter samtaler med legeforeningen kan disse bli med gratis, 

men det kan vedtas i generalforsamlingen at assosierte medlemmer ikke har stemmerett, om 

dette er ønskelig. 

Sak 30) Møte med Teleradiologiutvalget, Aslak Aslaksen, Pål Bache Marthinsen og Roar 

Pedersen. Aslak presenterer hovedelementene i rapporten. Han legger vekt på at teleradiologi 

kan bidra med å tilby gode og sikre radiologiske tjenester til befolkningen, bedre samarbeid 

og faglig utveksling og bedre kvaliteteten på rad tjenester. Anbefalingene som rapporten 

ender opp med er en oversettelse av ESR’s  anbefalinger. Gruppen fant ingen grunn til å 

avvike fra disse. 

Det var flere områder vi diskuterte: Ett er de lovmessige grunnlagene som regulerer forholdet 

mellom databehandlingsavsvarliges institusjon og datahandlers institusjon. Et regionalt 

helseforetak er ikke en juridsk enhet. Men et helseforetak selv med flere lokalisasjoner, er en 

juridisk enhet. Det må foreligge en eksplitt avtale mellom foretak om innsyn. Pasientvern 

krever at tilgang må loggføres. Pasienten må forespørres hver gang det skal gis innsyn og for 

hver undersøkelse. Det er gode muligheter til å sende og motta pasientopplysninger på 

pasienter man har ansvar for, men dette er langt mer komplisert for radiologer, som ikke har 

samme direkte kontakt med pasientene. Gråsoner finnes hvis bildene sendes ut av landet. Har 

pasienten rett til å vite at bildene blir gransket  ett annet sted? Og av hvem? Har private 

selskaper i Norge anledning til å sende bilder til et avdelingskontor i utlandet? ESR har noe 

retningslinjer som omtaler kvalitet, men ikke tatt stilling til regelverk. I USA er det 50-55% 

av institusjonene som bruker teleradiologi utenom arbeidstid. Der er ikke ”Ghost reading” 

tillat.Det er også nødvendig å diskutere om teleradiologi er desentraliserende og 

sentraliserende. Det kan være at deler av teknologien ikke bør tas i bruk. Vi bør nok også 

være oppmerksom på at teknologien vil påvirke valg av modaliteter, da for eksempel CT er 

enklere å tolke fjernt fra undersøkelsesstedet enn ultralyd. Andre spørsmål er overføring av 

arbeidsoppgaver til andre faggrupper – jobbglidning. Planen videre for rapporten vil være 

presentasjon på nettsiden vår, publikasjon i tidsskriftet for legeforeningen over oversendelse 

til HD, Helsedirektoratet, Kompetansesenter for IT. Vi vil jobbe noe videre med en 

publikasjon før vi går bredt ut..Sak 31) NoraForum, møte med redaktør Gunnar Sandbæk. 

Redaktøren har valgt å trekke seg fra vervet fra 1. jan 2011. Vi må derfor velge en ny 

redaktør. Gunnar vil i første omgang kontakte kolleger for å høre om noen kan overta.  

Vi diskuterer mulige endringer i Noraforum samtidig som vi legger om plattformen på 

nettsidene. Det arbeides også med å skaffe en sekretær. 

 


