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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening tirsdag 2. juni 2015 
Sted: Legenes hus, Oslo 
 
Tilstede: Gaute Hagen, Raymond Brønn, Per Kristian Hol, Helga Brøgger, Billy Roger 
Parimalasingham, Peter M. Lauritzen, Bente Lund Neple og Hanne Munkelien 
 
Forfall: Charlotte De Lange, Elisabeth Olstad 
 
Sak 60/15 Referat fra styremøte 28. april 2015. 
Referatet ble godkjent med én merknad: Sak 56/15 og sak 53/15 dreier seg om samme sak.  
 
Sak 61/15 Møte med radiologisk avdeling på Nordlandssykehuset 
Styret gikk gjennom de ulike punktene som kom frem i møtet med radiologene/staben under styrets 
besøk på Radiologisk avdeling på Nordlandssykehuset, og vil ha disse punktene i mente i sitt videre 
arbeid. Ønsket om et faglig nettverksbygging er et tema som kommer opp på høstmøtet. 
 
Sak 62/15 Dobbeltgranskning, Svarbrev fra Helse Sør-Øst til NoRaFo 
Det har kommet et klargjørende svar fra Hans-Jørgen Smith. PML påtar seg å svare på dette, hvor 
det påpekes at det er diskrepans mellom svaret fra Smith, som styret bifaller, og den retningslinjen 
Hdir har sendt ut.  
 
Sak 63/15 Høstmøte 2015 
PKH presenterte foreløpig program. Mammaradiologene kan på grunn av eget arrangement ikke 
benytte den tilmålte tid for faglig sesjon og årsmøte under Høstmøtet. PKH gjør sitt ytterste for å 
bytte med en av de andre underforeningen. 
 
Organisasjonsform: Det må diskuteres om Høstmøtet skal bestå av tre likeverdige parter eller om 
Norsk radiologisk forening skal ha eierskapet. Beslutningen om hvordan Høstmøtet skal være i 
2016, må tas på ettersommeren 2015. Styret er utvetydige på at Høstmøtet først og fremst skal være 
et faglig møte av høy kvalitet. Det ble foreslått å utforme spørsmål til en questback til medlemmene 
for å få deres synspunkter. Disse spørsmålene diskuteres på mail blant styremedlemmene. 
Organisasjonsformen tas opp til diskusjon på generalforsamlingen.  
 
PKH ber TravelPlanners om uforpliktende overslag over hva et rent radiologisk høstmøte vil koste. 
Samtlige styremedlemmer bes om å lese samarbeidsavtalen og komme med innspill til 
forbedringer.  
 
PKH fortsetter som vitenskapelig sekretær/leder i programkomiteen under forutsetning av at et 
styremedlem blir med og tar over fra 2016.  
 
Sak 64/15 Generalforsamling 2015 
Oppgavefordeling: Nestleder CDL får oppgaven med å undersøke med Legeforeningen om hvilke 
radiologer som har avgått ved døden siden forrige generalforsamling. RB må presentere økonomisk 
rapport og dessuten legge frem budsjett for 2016.  
 
Forslag til saker må være styret i hende senest 8 uker før generalforsamlingen (26. august), og 
innkalling med saksliste må være medlemmene i hende senest 23. september.  
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Følgende forslag ble fremsatt:  

a) Vedtektsendring for å få vervet som Noraforums redaktør/nettansvarlig inn i de faste 
styreposisjonene.  

b) Organiseringen av Høstmøtet må diskuteres i generalforsamlingen for at styret skal ha 
bredest mulig grunnlag for å ta beslutningen om fremtidige høstmøter.  

 
Flere kandidater til æresmedlemskap ble diskutert, og styret falt ned på to verdige kandidater.  
 
Sak 65/15 Økonomi – årsregnskap 2014 
RB presenterte årsregnskapet. Økonomien er solid, og inntektene vil øke i 2015 grunnet økt 
kontingent og mindre utgifter til Noraforum og eksterne tjenester. Det har også vært en liten økning 
i annonseinntekter.  
 
Sak 66/15 Møteplan NoRaFo høsten 2015 
 
Følgende datoer er satt:  
Tirsdag 25. august 
Tirsdag 22. september 
Onsdag 21. oktober under Høstmøtet 
Torsdag 26. november med middag om kvelden for gammelt og nytt styre.  
 
Sak 67/15 Kompensasjon styreleder  
Styret vedtar å dekke Gaute Hagens utgifter i forbindelse med RSNA samt å kompensere for bruk 
av avspaseringsdager til styrearbeid med NOK 12 000 til innkjøp av faglitteratur og lignende. 
Vedtatt ved akklamasjon.  
 
Sak 68/15 Noraforum – fast sakspunkt 
PML orienterte, og rapporterte om jevn publisering så langt. PKH og GH har lovet å bidra med 
intervjuer og HB påtok seg å lage en reportasje om bruk av røntgen i tollvesenet etter 
sommerferien. Sak om dobbeltgranskning utsettes til man får svar på innspill til Hdir.  
 
BRP har fått fullmakt til å prøve ut annonsering av egne saker på Facebook.  
 
Sak 69/15 Oppsigelse fra sekretæren 
Sekretæren trer ut av stillingen 31. juli, men vil før den tid legge til rette for høstens arbeid. Hun ble 
takket av med overrekkelse av gavekort.  
 
Sak 70/15  Orienteringssak: Arbeidsgruppe i DNLF om over- og underbehandling  
Styret foreslår følgende kandidater til arbeidsgruppen:  
 
Anagha P. Parker 
Jan Ole Frantzen 
Bård Torgeir Bjørnarå  
 
Sak 71/15  Orienteringssak: Møte med Nysam 
PML og BLN deltok og orienterte. Styret er skeptisk til samarbeid med kommersielle aktører, men 
har ingenting i mot at de deltar som utstiller på Høstmøtet på linje med andre firmaer.  
 
Sak 72/15 Orienteringssak: ESR Annual Leadership Meeting, Nov 20, Mallorca  
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HB og PKH deltar fra Norsk radiologisk forening.  
 
Sak 73/15 Orienteringssak: Spørreundersøkelse om klinisk anatomi 
Styret er positive til  initiativet og gir tillatelse til at spørreundersøkelse sendes medlemmene.  
 
Sak 74/15  Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Neste møte blir etter sommeren, tirsdag 25. august 2015 i Legenes hus, Oslo 
 
 
 
 
Hanne Munkelien 
Sekretær 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Gaute Hagen        


