
Referat fra styremøte 06.03.2011  

Tilstede : Nils Einar Kløw, Anne Taule, Gaute Hagen, Roar Pedersen, Anagha Parkar, Tord 

Stener Letting. 

 Sak 32) Referat fra forrige styremøte ble godkjent. 

 Sak 33) Tilgang til medlemsregister og medlemmenes tilgang til ESR og Acta Radiologica.. 

Vi sender et brev til legeforeningen og ber om tilgang til emailadresser for medlemmene 

(RP/NEK). RP vil sjekke om inngang via ”Min side” i legeforeningen kan gi tilgang til både 

Acta Radiol og ESR. 

 Sak 34) Status for Nordisk 2013. Styringsgruppen (Anna Pettersen, NRF, Rune Hafslund, 

fysikerne og Nils-Einar Kløw) har avholdt møte 10.2.2011. Vi har enda ikke laget en formell 

kontrakt. Under forberedelsene betaler hver av foreningene utlegg for sine representanter. 

Arrangementskomiteen i Bergen har allerede gjort en del forberedelser. Kongressen blir 

avholdt på SAS bryggen 22.-24. mai 2013. Nordisk styremøte på ESR ble kortfattet orientert 

om møtet. 

 Sak 35) Endring av spesialistreglene. Turnustjenesten blir fjernet, men vil sannsynligvis ikke 

påvirke spesialistreglene for radiologi. Legeforeningen går inn for at LIS utdanningen skal 

foregå i faste stillinger og at gruppeføringen bortfaller. Legeforeningen har henvendt seg til 

Spesialistkomiteen for å tilpasse spesialistutdannelsen i radiologi til disse endringen. Vi har i 

dag ”Spesialistregler i radiologi”, ”Målbeskrivelse og gjennomføringsplan”, ”Sjekkliste”, 

”Arbeidshefte” og ”Godkjenning av utdanningsinstitusjoner”. 

 Legeforeningen ber om at vi innen utgangen av juni 2011 leverer bearbeidede målbeskrivelse 

og sjekkliste for å sikre flg: 

-       læring av sjeldne pasientgrupper og diagnoser 

-       opplæring i spesielle prosedyrer og behandlingsmetoder 

-       deltagelse i forskning og opplæring i forskningsmetoder 

-       attestasjonsskjemaer bør videreutvikles for å sikre overnevnte 

-       legeforeningen anbefaler å sjekke dansk og svensk utdanning 

-       ifølge avtale mellom Spekter og Legeforeningen del A2 §8.1 skal medlemmer av 

spesialitetskomiteen gis permisjon med full lønn for å utføre vervet. 

 NEK hadde separat møte med to medlemmer i Spesialitetskomiteen på ESR (Tor Egge, 

Anagha Parkar). Endringer vil gjøres i nært samarbeid mellom Radiologforeningen og 

Spesialitetskomiteen. De vil ta initiativ ovenfor legeforeningen for et møte om vårt syn og om 

hvordan vi skal gå frem videre. 

 Sak 36) Høringer. Vi velger ikke lage egne høringsuttaleleser om ”Bortfall av autorisasjon, 

lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år (28.3.2011)” eller ”Lovendring - i 



kontingentfordelingsmodell (23.3.2011)”. Vi har tidligere svart på høring om ”Antatt behov 

for endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger – mandat fra 

landsstyret til sentralstyret. (18.3.2011). 

Sak 37) Arbeid med ny nettside. RP jobber med oppsett av ny nettløsning sammen med Stein 

Runar Østigaard i Legeforeningen. Planen er å være klar fra 1.4.2011. Den nye nettsiden vil 

bli lettere å bruke for oss som skal legge ut informasjon og siden blir mer ryddig. Enda 

usikkert om medlemsinnlogging skal gå via ”Min side” eller en egen innlogging for 

medlemmer på denne siden. 

  

Sak 38) Deltagelse i referansegruppe – strålevern. Velger å ikke melde på representant. 

 Sak 39) Redaktør til Noraforum. Vi mangler redaktør fra 1.1.2011. Første nummer i 2011 ble 

derfor kansellert. Planlagt neste utgivelse medio mai. Vi jobber fortsatt med å finne redaktør. 

 Sak 40) Sekretær til Norafo. Forslag til arbeidsoppgaver: 

-       forberede styremøter, være tilstede og skrive referater/utføre oppfølginger. 

-       Være kontaktledd mot eksterne som bl.a ESR, Legeforeningen 

-       Hjelpe til med utgivelse av Noraforum 

-       Være med å forberede og arrangere høstmøtet, evnt vårmøtet 

Antatt stillingsbrøk 33%. Lønn 120.000.- Estimerte utgifter for oss 120.000.- + 

40%=168.000.- 

 Sak 41) Referat fra Nordisk styremøte på ESR (http://nordicradiology.eu). På styremøtet på 

Åland vil Norge får tre representanter (leder, nestleder og president for neste Nordisk i 

Bergen). Presidenten vil da overta styreledervervet. Vi ble oppfordret til å utnevne nye 

æresmedlemmer (siste var Hans Jørgen Smith i 2005), men vi hadde ingen klare. Vi kan 

ettermelde. Diskusjon og forslag til statutter for fellowship ble lagt frem. Mange 

motforestillinger mot økonomi og ansvar for ordningen. 

 Program for Nordisk kongress på Åland, 8.-10- juni, ble presentert (http://nordiccongress.fi/). 

Vi ble oppfordret til å melde på to LIS for å holde kasuistikkforedrag med mulighet for å 

vinne en konkurranse. NEK kontakter Petter Pettersen, Kristiansand for kasuistikken ”En 

uvanlig komplikasjon ved drenasje av pleuravæske”. GH kontakter en LIS på RH. 

Påmeldinger til Erkki Svedström, E-mail: erkki.svedstrom@tyks.fi. AT vil sjekke opp reise 

og opphold for styret. Aktuelt med fly til Stockholm og båt til Åland. Vurdere leie av hus vs. 

hotell. 

Sak 42) Høstmøtet. Programkommite blir Gaute Hagen, Mogens Aaløkken, Jan Ole Franzen 

og Nils-Einar Kløw. Nye forslag til program er en bolk med nyheter i radiologi: PET/CT, 

kontrastforterket UL, perfusjons CT. Satser på felles middag på Posthallen. Barbesøk i 

Rådhusgata. Underholdning sjekker vi opp senere. 
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