
Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 25. april 2013

Sted: Legenes hus. Oslo

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

Sak 36/13
Referatet fra styremøtet 21.03.2013 ble godkjent med visse endringer: Sak 31/13.3 om 
revisjonsplikt og sak 34/13 om samarbeid på Høstmøtet 2014 samt Sak 35/13 om styrehonorar. 

Sak 37/13
Generalforsamlingen 2013: Agendaen ble godkjent. 
2. AT møteleder, HEM referent, GH og AT protokollunderskrivere.
4. AT undersøker med Legeforeningen om hvem som skal minnes. Hvem som skal 
skrive/presentere avgjøres ved mailrunde. 
6. RP sendt ut mail og lagt ut info på nettsiden om forslag til vedtektsendring.

Sak 38/13
Nordisk radiologpris: Tone Rønnaug Enden mottar denne, og er underrettet om det, men kan 
dessverre ikke møte. Nils-Einar Kløw tar i mot på hennes vegne under middagen torsdag. PK 
sender mail til Hans Jørgen Smith/Nordisk forening for Medicinsk Radiologi og forhører seg om 
hvem som deler ut prisen. 

Sak 39/13
Revisjonsplikten: Etter nærmere undersøkelser viser det seg at endringer i revisjonsplikten ikke har 
relevans for Norsk radiologisk forening. Foreningen er pliktig å ha revisor. 

”Legeforeningens foreningsledd er regnskapspliktige i hht Legeforeningens lover § 3-3-4. 
Foreningsleddenes revisjonsplikt framgår av de samme lovers § 3-3-1. Sentralstyrets vedtak i sak 
332/06 8.12.2006 presiserer at regnskapene skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.”

Sak 40/13
Nye retningslinjer for asbesteksponering: Norsk industri har vedtatt nye retningslinjer for CT-
screening av asbesteksponerte. Styret behandlet saken som orienteringssak. Det har kommet inn 
synspunkter fra Norsk forening for thoraxradiologi. Styret oppfordrer NFTR til å formulere en 
policy/anbefaling, som både arbeidsmedisinere og radiologer kan ha som faglig utgangspunkt 
overfor asbest-eksponerte. 

Sak 41/13
Høring - påminnelse: Nasjonal faglig retningslinje: Bildediagnostikk ved atraumatiske muskel- og 
skjelettlidelser. Tilsvarsfrist Legeforeningen 28.05.13, som avgir svar til HD innen 12.06.13. RP 
formulerer høringssvar. 
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Sak 42/13
Høringssvar
2. Landsstyresak: Legespesialistenes etterutdanning: EO sendt høringssvar
3. Landsstyresak: Spesialforeninger: EO sendt høringssvar
4. Landsstyresak: Fremtidig spesialitetsstruktur: EO sendt høringssvar.

Sak 43/13
Orienteringssak: Svar ang. Representanter til mammografiprogrammet: Styret bifaller at Solveig 
Roth Hoff og Barbro Iversen utnevnes som nye representanter. GH sendt svar. 

Sak 44/13
Orienteringssak: Krav om CT totalcolumna:  GH sendt forespørselen videre til Norsk ortopedisk 
forening og Norsk nevrokirurgisk forening. 

Sak 45/13
Orienteringssak: Regnskap Norsk radiologisk forening pr 28.02.13: Kasserer Ulrika Ekseth ikke 
tilstede. Saken ikke diskutert.

Sak 46/13
Orienteringssak Samarbeidsforum radiologi – medisinsk fysikk – radiografi. GH stilte på møte 
15.04.13. Det vises til referat fra møtet. 

Sak 47/13
Eventuelt 1 : Søknad om kredittkort: Saken utsatt. 

Eventuelt 2 : Markedsføring: Styret besluttet å bestille 1 x roll-up med foreningslogo og slagordet
 – vi ser helheten. Videre bestilles 120 x paraplyer med foreningslogo samt 120 LED lommelykter 
med foreningslogo – alt til bruk på Nordisk. 

Eventuelt 3 : Dekning av utgifter til Nordisk for underforeningene: GH undersøker omfanget. 
Sender henvendelser til underforeningene om hvordan de vil finansiere utsendingene, og forsøker å 
få rede på hva Norafo i verste fall må ut med. 

Neste styremøte holdes som lunsjmøte i Bergen, onsdag 22. mai 2013 kl 12.00.

Hanne Munkelien
sekretær
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