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Styremøte i Norsk radiologisk forening 21. november 2013 

Sted: Legenes hus, Oslo 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Petter Hurlen, Charlotte deLange, Per Kristian Hol og Hanne 

Munkelien.  

 

Sak 82/13 Innlegg fra Statens strålevern 

Seksjonssjef Eva Friberg fra Seksjon for medisinsk strålebruk ved Statens Strålevern ble ønsket 

velkommen. Hun orienterte om forskning, statistikk og behovet for felles henvisningskriterier. Hun 

ytret ønske om et tettere samarbeid med radiologmiljøet, for eksempel gjennom felles 

informasjonskampanjer eller workshop på Høstmøtet.  

 

Sak 83/13 Referat fra styremøte 24.10.2013 

Referatet ble godkjent med visse justeringer: 

a) Sak 70/13: Se sak under Eventuelt.   

b) Møtedatoer endret. Se egen sak 90/13.  

 

Sak 84/13 Høstmøtet 2014 

Det opprettes en programkomité, hvor PKH og AT deltar fra styret. Det ble ellers ytret skepsis til 

sponsorpakkene slik de kommer til uttrykk i samarbeidsavtalen, og PH utarbeidet et forslag til ny 

modell som ble sendt over til Samarbeidskomitéen.  

 

I tillegg foreslås at forsikring for arrangementet tas med som et eget punkt i avtalen, i det tilfellet at 

PCO skulle gå konkurs.  

 

Sak 85/13 Oppgjør Nordisk kongress 2013 

Styret tar til etterretning at overskuddet ble noe lavere enn forventet.  

 

Sak 86/13 Acta Radiologica 

Problemer med registrering for å få beskjed per e-post hver gang nytt nummer foreligger, ser nå ut 

til å være løst.  

 

Sak 87/13 Stipend 

Forslag fra Roar R. Pedersen om et stipend til faglige aktiviteter kan ikke uten videre vedtas, da det 

er strikte regler for hvordan slik støtte kan gis. UE tar kontakt med Legeforeningen og Anne 

Sesaker for å undersøke dette, og saken utsettes til et senere tidspunkt.  

 

Sak 88/13 Kreftgaranti Innen 48 timer 

Styret ser det ikke naturlig å delta i et slikt forum, men kan delta i faglige diskusjoner om ønskelig.  

 

Sak 89/13 Orienteringssak: Ad krav om CT totalcolumna 

Uttalelse fra Ivar Rossvoll videresendt til spørsmålsstiller. Styrets uttalelse (som er i tråd med 

Strålevernets anbefaling): Som grunnprinsipp bør bruk av CT være evidensbasert.  

 

Sak 90/13 Møteplan NoRaFo 1. halvår 2014 

 

OBS: Møtedagene legges heretter til onsdager. Følgende datoer satt: 
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22. januar: Legenes Hus.  

Roar R. Pedersen orienterer om Muskel- og skjelettforeningens arbeid. 

26. februar: Legenes Hus.  

Aslak Aslaksen orienterer om arbeidet i SHDIR, spesielt om kreftstrategi   og 

henvisningspraksis.  

19. mars: Legenes Hus  

30. april: Legens Hus 

22.-23. mai: Hurtigruten  

Vi tar møtet på Hurtigruten fra Bergen til Ålesund. Besøk ved radiologisk avdeling i Ålesund.  

 

 

Sak 91/13 Eventuelt   

a) Noraforum  

Det har vist seg vanskelig å fullfinansiere Noraforum med annonseinntekter. Styret anbefaler 

utgivelse frem til generalforsamling 2014, der publikasjonens eksistensberettigelse tas opp til 

vurdering. 

 

b) HOD inviterer til møte om oppgavefordeling  

Paulina Due-Tønnesen er forespurt, og deltar som representant for Norsk radiologisk forening på 

møtet 4. desember.  

 

c) Bidrag til underforeningene 

CdL stilte på vegne av underforeningene spørsmål om bidrag må søkes om eller om tildeling går 

automatisk. Styret svarer at tildeling avhenger av budsjettet, og at bidrag dermed initieres av styret.  

 

d) Ekstrakontingent ESR 

Det ble ultimo november betalt inn en tilleggskontingent til ESR, såkalt Individual Membership for 

832 medlemmer (3 euro) og 48 LIS’er (1 euro), tilsammen 2544 Euro. Den forrige fakturaen på 

6559 Euro gjaldt Institutional Membership.  

 

 

 

Neste møte blir på Legenes hus, Oslo den 22. januar. 

 

 

 

 

Hanne Munkelien 

sekretær 


