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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 24. februar 2015  
 
Sted: Legenes Hus, Oslo 
 
Tilstede: Gaute Hagen, Charlotte De Lange, Per Kristian Hol, Billy Roger Parimalasingham, Bente 
Lund Neple, Helga Brøgger, Peter M. Lauritzen og Hanne Munkelien 
 
Forfall: Raymond Brønn og Elisabeth Olstad 
 
Sak 20/15 Referat fra styremøte 20. januar 2015 
Referatet ble godkjent med en liten tilføyelse i punkt 05/15 femte ledd: EO undersøker dette.  
 
Sak 21/15 Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – noe nytt? Kfr. Sak  04/15 
Helga Brøgger orienterte.  
 
Sak 22/15 Dobbeltgranskning - retningslinje fra Helse Sør-Øst 
Etter henvendelser fra medlemmer og diskusjon i styret, utformer PL et nytt utkast til uttalelse til 
fagdirektør og fagråd for radiologi og nukleærmedisin Helse Sør-Øst, angående den nye 
retningslinjen om dobbeltgranskning. Den vedtatte uttalelsen publiseres i Noraforum.  
 
Sak 23/15 Utlysning av priser og stipendier 
Fagavdelingen har utlyst priser og stipendier som skal deles ut på Landsstyremøtet i mai, men disse 
er ikke aktuelle for Norsk radiologisk forenings medlemmer.  
 
Sak 24/15 Høstmøtet 2015  
I avtalen om arrangementsansvar i forbindelse med Høstmøtet 2015 gjøres små justeringer, mest 
vesentlig i punkt 5, der følgende endring tas inn:  

  
Foredragsholdere med frie foredrag får rett til å melde seg på til ”Early Bird”-pris. 
 
Sak 25/15 Orienteringssak: European Training Assessment Programme 
I forbindelse med at ESR ønsker å forbedre og samkjøre radiologiutdanningen i Europa, har de 
kommet med et tilbud om besøk til de undervisningsinstanser som ønsker dette. HB videresender 
invitasjonen til utdanningsutvalgene ved Gruppe 1-sykehus, med kopi til spesialitetskomiteen.  
 
Sak 26/15 Orienteringssak: Lenker Spesialitetsstruktur  
På oppfordring har Johan C. Hellund oversendt aktuelle lenker til regjeringen og Helsedirektoratets 
høringer.  
 
Sak 27/15 Orienteringssak: Avvikling av diplomordning for spesialistgodkjenning  
Det tas til etterretning at Helsedirektoratet ikke lenger utsteder diplomer, og at søker heretter får 
vedtak i posten. 
 
Sak 28/15 Orienteringssak: Resultat pr prosjekt / Perioderapport med fjorår 
Foreningens kasserer var ikke tilstede, derfor blir presentasjonen utsatt til neste møte.  
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Sak 29/15 Orienteringssak: Svar til Legeforeningen ang Fagprosedyrer 
GH har sendt svar. 
 
Sak 30/15 Noraforum 
Det ble besluttet å benytte Den norske legeforenings nettplattform, men omstrukturere Norsk 
radiologisk forenings side. Redaksjonskomite vil bestå av følgende styremedlemmer:  

• Peter M. Lauritzen 
• Charlotte De Lange (til hun går ut av styret etter Generalforsamling 2015) 
• Billy Roger Parimalasingham 
• Bente Lund Neple 
• I tillegg vil Hanne Munkelien bidra med tilrettelegging og publisering.  

  
Stoffet blir presentert fortløpende, og i tillegg til ledere og fagstoff fra underforeningene, vil 
nettversjonen også ha innslag på følgende områder:  

• LIS’enes hjørne 
• Portrettintervjuer  
• Presentasjon av doktorgradsarbeider 
• Presentasjon av avdelinger rundt i landet 
• Bokomtaler 
• YLF-saker 
• Utenlandsrapporter  
• Kursstoff 

  
Billy Roger Parimalasingham vil undersøke mulighetene for app/nettbrettversjon. Dette kan være 
en løsning på sikt.  
 
Sak 31/15 Eventuelt 
CDL fremmet forslag om at Billy Roger Parimalasinghams artikkel publisert i Tidsskriftet, også 
publiseres i Noraforum. Forslaget støttet.  
 
 
 
Neste møte blir tirsdag 24. mars i Legenes Hus.  
 
 
 
 
 
 
____________________________   _____________________________ 
Gaute Hagen      Charlotte De Lange 
 
 


