
Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 24. januar 2013 

Sted: Legenes Hus

Tilstede: Gaute Hagen (GH), Anne Taule (AT), Roar Pedersen (RP), Ulrika Ekseth 
(UE), Elisabeth Olstad (EO), Anne Negård (AN) og Hanne Munkelien (HM)

Sak 01/13
Referat fra styremøtet 22.11.12 godkjent.

Sak 02/13
Foreningens økonomiske situasjon: Regnskapet ble gjennomgått og viser et godt 
resultat. Avventer fortsatt utestående poster. Høstmøtet gikk med overskudd, til tross 
for færre deltakere. Leieinntektene bra. Behovet for tilleggskontingent utover de 
tidligere vedtatte NOK 200 ble vurdert unødvendig inntil videre. 

Sak 03/13
Søknad fra Radforsk behandlet. Beslutning fattet om å tildele NOK 200 000 med krav
om oppfyllelse av følgende kriterier: 

a) RadForsk tar seg av honorering av doktorgradskandidater
b) Dekning av utgifter i forbindelse med egne kurs
c) Bidrag til Noraforum

 
Sak 04, 05, 06 og 07/13
Tildeling av midler til underforeninger får følgende mal: Hver forening får 
NOK 25 000 for inneværende år. Til gjengjeld stilles følgende kriterier: 

a) Bidrag på høstmøtet
b) Faglig bidrag til Noraforum
c) Rapportering til styret etter innkalling
d) Presentasjon av forening i Noraforum

Det foreligger søknader fra Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi og Norsk 
forening for intervensjonsradiologi. Begge disse får støtte. I tillegg vil de resterende 
fem underforeninger motta tilsvarende støtte. Roar og Hanne lager utkast til 
informasjonsbrev til foreningene.

Sak 8/13
Generalforsamlingen 2013 finner sted på Nordisk kongress i Bergen 21.-24. mai. Frist
for å melde inn saker er før neste styremøte 21.mars. 

Det ble besluttet å gjøre Norsk radiologisk forening mer synlig med en liten desk med
en roll-up og eventuelle give-aways. HM sjekker priser og utvalg. 

Sak 9/13
Den planlagte turen til Ålesund i juni blir avlyst. I stedet satses det på deltakelse på 
Röntgenveckan i Uppsala i perioden 2.-6. september 2013. 



10/13
Det foreligger en henvendelse fra magasinet Helse Medisin Teknikk om Norafo kan 
stille med en fagredaktør. GH retter en forespørsel til Frode Lærum. 

11/13
Norafo har fått en henvendelse om å delta på kreftkonferansen Innen48timer. 
Konferansen finner sted på Stortinget 5. mars 10.00-15.00, og flere prominente 
helsepolitiske nøkkelpersoner deltar. Fin anledning for Norafo å markere seg. AT 
stiller, på betingelse av at innlegget skapes i e-postsamarbeid med flere. 

12/13
I forbindelse med utdeling av Nordisk radiologipris 2013, foreslås at sekretær for 
vitenskapelige saker, Per Kristian Hol, innstiller tre aktuelle kandidater fra perioden 
2005-2013. Innstillingene må begrunnes, og det må oppgis for hvilket arbeid 
kandidaten innstilles. Fristen er 2 uker før Nordisk kongress. GH kontakter PKH.

Når det gjelder Case Competitions for LIS-leger, ventes det på videre instruks fra Ola 
Björgell. 

13/13
Orienteringssak: Spesialforeningsstrukturen i Legeforeningen: Anbefaler ikke at 
faglige grupperinger som kan ses som undergrupper under fagmedisinsk forening, 
godkjennes som spesialforening. 

14/13
Orienteringssak: Tidsskrift for den norske legeforening holder møte for faglige 
medarbeidere i Trondheim 4. mars 2013. GH deltar med innlegg om at paraklinikere 
skal tas som artikkelforfatter, i de tilfellene radiologien er en vesentlig del av 
artikkelens innhold. Han utformer en powerpointpresentasjon og tar gjerne imot 
innspill. 

15/13
Orienteringssak: EC Guidelines Project Conclusions and Recommendations: Tas til 
etterretning og godtas. 

16/13 
Eventuelt
Helsedirektoratets kreftstrategi er forsinket. AT foreslår at NRF tenker gjennom 

• 5 tiltak/virkemidler
• 5 resultat/indikatorer

AT sender mail om dette. 

Leder Noraforum: GH skriver en leder om det som fremkommer på Tidsskriftets møte
i Trondheim 4. mars.

Neste styremøte lørdag 9. mars 2013  i Wien.

Hanne Munkelien
sekretær


