
Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 22. mai 2013

Sted: Lunsjmøte i Bergen 

Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Anne Taule, Roar Pedersen, Jan Ole Frantzen, Elisabeth 
Olstad og Hanne Munkelien

Sak 47/13 
Referatet fra styremøtet 25.04.2013 ble godkjent.

Sak 48/13 
Søknad om kredittkort: Søknad ble underskrevet av Anne Taule, Per Kristian Hol og Elisabeth 
Olstad. Søknaden ble borte i posten, og prosessen må dermed utføres på nytt. 

Sak 49/13 
Samarbeidsavtale om Høstmøte 2014: Det skal tas stilling til både kongressarrangør og sted. Det 
foreligger tilbud fra flere arrangører, men det tas ingen beslutning før man har vurdert Travel 
Planners’ innsats på Nordisk 2013. 

Når det gjelder lokaliteter, foreligger det flere forslag, men også der avventer man beslutning.

Det er forslag om samarbeidsavtale, men styret fastholder at Norafo må ha egen programkomite 
både for det faglige og det sosiale. 

Sak 50/13 
Arbeidsmøte om ny strålevernforskrift: Det foreligger enighet om at det er viktig å delta. GH deltar 
den 11. juni 2013. Ber om innspill fra styret. 

Sak 51/13 
Påminnelse om høringsuttalelse: Nasjonale faglige retningslinjer for bildediagnositikk ved 
atraumatiske muskel- og skjelettlidelser. RP har utformet svar som er godkjent av styret og sendt 
Helsedirektoratet med kopi til Legeforeningen. 

Sak 52/13 
Melde inn nytt styre: UE og HM har ansvar for at det sendes oppdatert informasjon til 
Brønnøysundregisteret og Legeforeningen. På grunn av ferieavvikling kan dette ikke fullføres før 
ultimo august. 

Sak 53/13 
Møteplan: Følgende datoer er foreslått og godtatt: 
22. august
2.-6. september - Röntgenveckan i Uppsala
24. oktober 
21. november: Eva Friberg fra Strålevernet er invitert og deltar. 

Sak 54/13 
Eventuelt: Det har kommet en henvendelse fra Helsedirektoratet om en uttalelse om 
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spesialitetsstrukturen. Elisabeth Olstad har sendt høringsuttalelse. 

Neste møte blir 22. august  2013 i Legenes Hus. 

Hanne Munkelien
sekretær
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