Oslo, 1. Oktober 2016

Årsberetning 2015 – 2016
Styret består av:
Leder:
Lil-Sofie Ording Müller (OUS)
Nestleder:
Heidi Kjosbakken (OUS)
Kasserer:
Anne Thora Grammeltvedt (St Olavs Hospital)
Sekretær:
John Asle Bjørlykke (HUS)
Web-redaktør: Sven Weum (UNN)
Det har ikke vært avholdt styremøter dette året. Noen saker har vært ordnet via e-post.
Status for foreningen:
Vi er nå 59 medlemmer.
Styret har vært lite aktivt dette året. Dette beklager vi, men det har vært utfordringer med
sykdom og livssituasjon for flere av styremedlemmene. Dette er nå på bedringens vei og
styret ønsker å fortsette ett år til for å gjøre en innsats i det kommende året, men vi ber
generalforsamlingen om å ta stilling til om valgkomiteen skal finne et nytt styre.
Aldersbestemming via røntgenmetoder:
Styret har engasjert seg i tematikken rundt aldersbestemming av individer ved hjelp av
røntgenmetoder, spesielt rtg av hånd. Dette temaet har vært tatt opp en rekke ganger av
foreningen de siste ti årene. Fagmiljøet har hele tiden vært helt klare på at røntgen av venstre
hånd ikke kan brukes til å bestemme kronologisk alder på et individ. Likevel brukes metoden
for å aldersbestemme flykninger, et problem som er økende med den økende
flykningsstrømmen, hvor man ønsker en enkel og billig metode for aldersbestemming.
Alle universitetssykehusene har gått bort fra å bruke denne metoden fordi den er for usikker
og slett ikke utviklet til dette formålet, samtidig som det har store konsekvenser om alderen på
en flykning settes til over eller under 18 år. UDI samarbeider derfor med private aktører og
kjøper tjenesten derfra, til tross for at et samlet fagmiljø, inkludert legeforeningens
sentralstyre, fraråder denne metoden som aldersbestemmelse. Engasjementet har ført til en
artikkel i VG, hvor LS Ording Muller uttalte seg på vegne av NFPR sammen med barnelege
Ellen Annextad. I tillegg skrev leder og nestleder i NFPR en kronikk i Aftenposten sammen
med leder og nestleder for Norsk Barnelegeforening og Margit Steinholt, Leder
Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse, Ellen Annexstad,

Norsk barnelegeforenings representant i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter,
klima og global helse, Ingebjørg Fagerli, Leder Norsk barnelegeforening, Ketil Størdal,
Nestleder Norsk barnelegeforening og Svein Aarseth, Leder Rådet for legeetikk.
NFPR ønsker å fortsette å engasjere seg i dette temaet og vil igangsette og fortsette videre
samarbeid med de andre involverte yrkesgruppene for å stoppe dette, som vi mener er en
malpraksis og et brudd på menneskerettighetene.

Fagmøter:
Det er ikke holdt et eget fagmøte i regi av NFPR i år.
Radiologisk høstmøte 2016 omhandler akutte tilstander. NFPR har hatt ansvaret for to
sesjoner, begge på fredag 28/10/2016:

1.Non-accidental injuries/barnemishandling
Moderator Lil-Sofie Ording Muller
Radiologisk utredning av barn med spørsmål om fysisk barnemishandling. Hvordan, når og hvor?
Radiolog Målfrid Tveiterås, OUS
Hodeskader ved ikke-aksidentelle traumer. Radiolog Stein Magnus Aukland, HUS
2.Pediatrisk radiologi
Moderator Heidi Kjosbakken
10:30-11:00
Akutte abdominale tilstander hos nyfødte og spedbarn. Radiolog Kristian Thomassen, OUS
11:00-11:30
Akutte abdominale tilstander hos eldre barn. Radiolog Charlotte De Lange, OUS

Barneradiologisk kompetanse:
NFPR ønsker å være tydelig på hva som definerer barneradiologisk kompetanse og hvor man
bør ha slik kompetanse i medisinsk virksomhet.
Den foreslåtte definisjonen ønskes vedtatt under årets generalforsamling.
Høringsuttalelser:
Vi har ikke kommet med spesielle høringsuttalelser siste år.
Innspill for barneradiologi-delen til ny sjekkliste i radiologi, på forespørsel fra
spesialitetskomiteen i radiologi er under utarbeidelse i disse dager. Første utkast sendt
helsedepartementet fredag 30/9/2016. NFPR har ikke blitt forespurt om å bidra til utarbeidelse
til de nye spesialistkravene underveis, men John Asle Bjørlykke gjorde en super innsats i de
siste dagene før innsendelse for å tilpasse kravene til en realistisk, likevel faglig holdbar
standard. Etter signede har de andre underforeningene (heller) ikke vært involvert i
utarbeidelsen av de øvrige kravene. Visstnok er den nye listen utarbeidet etter listen som
NFPR utarbeidet for ett år siden.
Listen skal sendes ut på høring og NFPR må da være aktive i prosessen videre.
Oslo, 1. oktober 2016

Lil-Sofie Ording Müller, leder

Heidi Kjosbakken, nestleder

Anne Thora Grammeltvedt, kasserer

John Asle Bjørlykke, sekretær

