
Referat fra styremøte 28.10.2011  

Sted: Ingeniørenes hus, Oslo 

Tilstede: Unni Bergan, Jan Ole Franzen, Nils Einar Kløw, Petter Hurlen, Gaute Hagen, 

Elisabeth Olstad, Tord Stener Letting (referent). 

  

Sak 91) Referat fra forrige styremøte. Etter mindre rettinger godkjennes dette. 

  

Sak 92) Styret støtter NEKs oppfatning og svar til Aslak Aslaksen, om at oppgaven med å 

utarbeide felles evidence-baserte rettningslinjer for bruk av bildediagnostiske undersøkelser er 

for omfattende og trolig unødvendig. ESR arbeider med å gjøre allerede eksisterende og 

oppdaterte retningslinjer fra England allment tilgjengelig for medlemslandene. Styret vil 

derfor ikke anbefale at Helse Vest går i gang med et slikt arbeid. 

  

Sak 93) Ledermøte i Budapest – hvem drar? 

NEK og GH. 

  

Sak 94) Nye representanter til ESR komiteer. 

National societies: Nestleder Anne Taule fortsetter. NEK erstattes med ny leder Gaute Hagen. 

Research Committee: Anne Negård foreslås. 

Education committee: Marit Morken 

Professional Organisation Committee (POC): AP fortsetter. 

NEK har sent inn til ESR. TL kontakter ESR og informerer om at Elisabeth Olstad tar over 

som norsk delegat i Radiology Trainees Forum. 

  

Sak 95) Lederseminar Soria Moria 14-15.11.2011. 

GH sender forespørsel til alle representanter i det nye styret. 

  

Sak 96) Sekretariatsavtale Nrf 2011. 



Styret har mottatt tilbud fra Dnlf i form av utkast til avtalekontrakt om sekretæriatsbistand 

mellom Dnlf og Norsk radiologisk foreningen. Styremøtet tilslutter at leder går inn på en 

avtale med sekretær i 20% stilling. 

  

Sak 97) Den nyopprettede spesialforeningen i mammaradiologi, Norsk Mammaradiologisk 

Forening, søker om 20 000 kr til oppstartsmidler. Søknaden innvilges. NEK sender svar. 

  

Sak 98) Forespørsel om ny representant til arbeidsgruppen som utarbeider nasjonale 

retningslinjer for thyroideakreft. Styret foreslår Olav Inge Håskjold, DNR og er meldt inn som 

representant i HD. 

  

Sak 99) 

Neste styremøte avholdes 23.11.2011 på Rikshospitalet i Oslo. Felles middag med styret i 

nukleærmedisinsk forening og redaktør i NoraForum etter møtet. GH finner spisested og 

bestiller bord. 

 


