
Referat fra styremøte 11.05.2011  

Tilstede : Nils Einar Kløw, Gaute Hagen, Roar Pedersen (referent), Unni Bergan, Tord Stener 

Letting, Petter Hurlen. 

 Gjester: Almira Babovic  (ny redaktør NoRaForum). Bjarne Riis Strøm, leder av 

fagmedisinsk avdeling Dnlf. Kristina Kjærheim fra Kreftregisteret. 

Sak 54) Møte med Almira Babovic (52), ny redaktør for NoRaForum. Almira er 

nukleærmedisiner fra Ullevål, opprinnelig fra Bosnia. Hun jobber blant annet med PET. 

Presentasjonsrunde og vi informerer om hvordan redaksjonen vanligvis arbeider. Det er 

ønskelig å få ut et nummer før sommeren, i juni. Neste nummer av NoRaForum krever 3 uker 

produksjonstid hos EkoTrykk. Vi setter deadline for stoff 23.05.2011.  Da er det realistisk å få 

ut bladet til uke 25. NEK lager oversikt over stoff til neste NoRaForum (eget dokument). Roar 

ordner praktiske ting med trykkeriet og Posten/Bring. 

Sak 55) Referat fra forrige styremøte godkjennes med små endringer. 

Sak 56) Arbeid med subspesialiteter i radiologi fortsetter. GH tar videre initiativ til 

spesialforeningen i abdominalradiologi. Foreningen skal også omfatte urogenital radiologi. 

Det er et pågående arbeid med å etablere forening for mammoradiologi. Solveig Roth Hoff er 

en av initiativtakerne til dette og etablering er planlagt høsten 2011. Styret støtter dette 

initiativet og har meldt at vi kan hjelpe til. 

Sak 57) Høstmøtet. Det er ikke program i Operaen på de aktuelle dagene. Vi ber AT og JOF 

om å finne alternative kulturelle arrangementer under høstmøtet. AT har som før ansvaret for 

arrangement på Posthallen. Foreløpig program for møtet gjennomgås. GH er ansvarlig for 

dette. 

Sak 58) Mammascreening – jobbglidning. Det har senere tiden vært en lang emailutveksling 

blant ledere av mammografiscreening om muligheter for radiograf som førstetyder ved 

mammascreening. Styret diskuterer er referat fra denne utvekslingen. Problemstillingen med 

jobbglidning for radiografer har vært diskutert tidligere i styret, blant annet i forhold til 

ultralyddebatten/rapporten. Styret har i ultralyddebatten åpnet for at screening med 

radiografer kan være akseptabelt. Styret er positive til mer forskning rundt emnet, men tar 

ikke stilling til problemstillingen utover dette foreløpig. 

Sak 59) Det er ingen aktuelle høringer. Styret anser det ikke aktuelt for radiologisk forening å 

delta i referansegruppe for forebyggende medisin. 

Sak 60) Helse og Omsorgsdepartementet ønsker representant for privat radiologi til 

utredningsgruppe i muskelskjelettutredning. RP trekker seg og vi oppnevner ny representant 

Bård Bjørnarå fra Unilabs Drammen. NEK gir tilbakemelding til departementet. 

Sak 61) Møte med Bjarne Riis Strøm, sjef for fagmedisinsk avdeling Dnlf for å diskutere 

sekretærhjelp til styret. Fagavdelingen ønsker god kommunikasjon med spesialforeningene og 

oppfordrer oss til å ta kontakt ved behov. Riis Strøm orienterer om eksisterende ordninger 

med sekretariat/sekretær for fagmedisinske foreninger pr i dag. Legeforeningen kan ta 

personalansvaret og leverer tjenesten til oss for en avtalt sum i henhold til en 



arbeidsbeskrivelse. Vi slipper da arbeidsgiveravgift og mva-avgift. Han presenterer et utkast 

til en avtale for sekretariatsbistand. Første utkast til avtale gir en prisantydning på 500 kr pr 

time. 

Vi vil få tilsendt oversikt over totale utgifter for oss ved forskjellige stillingsprosenter. 

Sak 62) Oppdatering av nettsiden utdanning.no. Vi reviderer teksten noe og NEK sender 

teksten tilbake til utdanning.no. 

Sak 63) Presentasjon av nettsidene. RP viser frem nettsidene. Styrets medlemmer oppfordres 

til å komme med innspill og stoff (korrigere info om NoRaForum, info om bestepriser, Acta, 

generalforsamling 2010). 

Sak 64) Orientering om kontigentfordeling fra Legeforeningen ved NEK. Modellen synes 

ikke å ha stor betydning for våre midler. Vårt medlemstall øker stadig. 

Sak 65) Sammensetning av styret. Diskusjon om hvem som er på valg og medlemmenes 

ønsker. NEK kontakter leder av valgkomiteen Aslak Aslaksen (andre medlemmer av 

valgkomiteen er Frode Lærum og Kristin Bakke). 

Sak 66) Orientering om Epi-CT-prosjekt av Kristina Kjærheim fra Kreftregisteret. 

Kreftregisteret er involvert i et omfattende internasjonalt prosjekt for å kartlegge risiko for 

leukemi hos barn som har gjennomført en CT undersøkelse. Sannsynlig oppstart i løpet av 

høsten. Styret stiller seg positive til prosjektet, men diskuterer kompleksiteten med å hente 

aktuelle data fra RIS/PACS i Norge. Prosjektet vil bli presentert i neste nr av Noraforum. 

 


