
Norsk radiologisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Legenes Hus, Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Styrets årsberetning 2022 (gjelder perioden fra og med Høstmøte 2021 til generalforsamlingen i 

oktober 2022): 

 

Styret har bestått av: 

 

Helga Brøgger:     Leder 

Audun Berstad/Viktoria Pozdniakova   Nestleder 

Even Hovig Fyllingen     Kasserer 

Harald Nes      Styremedlem  

Andrea Litleré Bjerknes    Styremedlem  

Fredrik Nomme     Styremedlem 

Kristian Kolnes     Styremedlem  

Taher Hansen      Styremedlem 

 

Viktoria Pozdniakova trådte, av personlige årsaker, ut av styret i mars 2022. 

Styret har hatt åtte styremøter siden årsmøtet for ett år siden. Det har til sammen vært behandlet 108 

sakspunkter på styremøtene. 

Styret besluttet i 2019 at vårt arbeid skulle bli mere bærekraftig- og la derfor opp til at hoveddelen 

av møtene skulle være digitale. Nå viste det seg å være en god kompetanse å ha med seg –å drive 

styrearbeid digitalt gjennom pandemien har gått bra. Vi har fortsatt med denne bærekraftige 

samhandlingen. Dette året har syv av møtene har vært digital og to av møtene har vært fysiske. Vi 

har nå gått over til å benytte Teams gjennom Legeforeningens avtale. Dette fungerer fint, og gjester 

kan inviteres til møtene. Her bygger vi dessuten opp vårt digitale arkiv av dokumenter så det lettere 

kan tas over av nye styremedlemmer. Vi har dessuten jobbet med en oversikt over 

kontaktpersoner/ledere ved de ulike radiologiske avdelinger, seksjoner og institutter i landet slik at 

styret lettere kan komme ut med informasjon og invitere til møter og annet. 

Styret ønsker å være mer synlige og har lagt opp til mer informasjon om aktiviteten gjennom 

månedlige nyhetsbrev i eposter til medlemmene samt flere oppdatering/saker på hjemmesiden og på 

sosiale medier. 

I år, som de siste fire årene har vi avholdt møte i januar med alle underforeningene, inkludert 

Radforsk, samt spesialitetskomiteen. Dette er et møte styret avholder med glede, fordi det er en 

kjærkommen anledning til dele informasjon, samt diskutere strategi og fokus for styrets arbeide i 

det kommende året, samt både evaluere det foregående, samt planlegge det kommende høstmøtet. 

 I vedtektene til Norsk radiologisk forening (NoRaFo) står det spesifisert at foreningen skal arbeide 

for å fremme utviklingen av faget medisinsk radiologi.  

Dette er et arbeid styret gjør sammen med mange av våre medlemmer. Det siste året har på mange 

ulike har vist at vår forening er faglig engasjert, bidrar inn med gode argumenter i helsepolitiske 

debatter og arbeider for å sette fokus på faget radiologi- som utfordringene å balansere 

ressurstilgang med pålagte oppgaver, faglig utvikling, kvalitetsarbeid med mer.  
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Styremedlemmene i NoRaFo er representert i mange ulike grupper og prosesser både internt i 

Legeforeningen, eksternt mot ulike deler av forvaltningen samt i ulike prosesser på RHF og HF 

nivå. Her er en forenklet oversikt: 

 Svare ut høringer og ulike henvendelser fra aktører internt i Dnlf og eksterne aktører 

 Samarbeid med underforeninger og spesialitetskomite 

 Høstmøtet 2022. Programkomite: Audun Berstad (leder), Fredrik Nomme, Andrea Litleré 

Bjerknes, Kristian Kolnes og Taher Hansen. 

 Kontakt med Dnlf- både den fagpolitiske aksen og den fagmedisinske aksen. 

 Styret er representert i Dnlf fagstyre og i Gjør Kloke Valg-kampanjen inneværende periode 

ved Harald Nes 

 Myndighetskontakt (Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Helsetilsynet og Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE), DSA) 

 Kontakt med ESR 

 Ny LIS-utdanning 

 Etterutdanning av legespesialister 

 FuRAD 

 Dnlf’s arbeidsgruppe for helseinnovasjon ved medlem Helga Brøgger 

 Nordisk konferanse (NCR) er flyttet til 2025 og arrangeres i Trondheim  

 

Arrangementer og hendelser: 

 

Høstmøtet 2021 ble arrangert 27.-29. oktober på Clarion Hotel i Oslo med ca. 300 deltagere. 

Heldigvis var det ikke lenger pandemi-restriksjoner og stemning var god og deltagerne satt pris på 

gjensyn med kjære kollegaer fra hele landet. Programkomiteen fikk mange gode tilbakemeldinger 

om lærerike sesjoner. Til tider var det nokså trangt i serveringen og ved enkelte utstillere, men dette 

vil utbedres til senere år. 

Heidi Eggesbø og Kjell Arne Kvistad ble utnevnt til æresmedlemmer, holdt foredrag om et 

selvvalgt emne og hadde felles tale under festmiddagen. Frie foredrag var for første gang lagt som 

en fellessesjon ledet av Radforsk. Det var mange forskningsarbeider på svært høyt nivå. Anne-

Marie Holte Flusund vant pris for beste frie foredrag. 

Olga Therese Ousdal vant Spångbergprisen fra Legeforeningen for mest verdifulle vitenskapelige 

originalartikkel i 2021 og holdt et spennende foredrag under Høstmøte. 

Bedre gaver til foredragsholdere og moderatorer ble etterlyst og det vi programkomiteen ta til følge 

neste år. 

Festmiddagen ble arrangert på Vaaghals restaurant med omkring 130 deltagere. 

European Diploma in Radiology (EDiR) ble for første gang arrangert i Norge, rett i forkant av 

Høstmøte og hadde 3 deltagere. Planen er å ha det som et årlig arrangement.  

 

Ny logo 

Fredrik Nomme laget forslag til ny logo for Norafo. Den gamle logoen er kun i sort-hvitt og det var 

tid for en fornying. Den nye logoen er i ulike varianter tilpasset ulike bruksområder og vil 

presenteres på Generalforsamlingen. 

 

Ny administrasjon av Ødegaards og Frimann-Dahls fond 

Unifor foreslo at fondsstyret overtas og oppnevnes av Universitetsstyret ved UiO. Det tidligere 

styret erstattes av en fagkomite oppnevnte av Norafo som vurderer innkomne søknader som 

tidligere. Dette ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021. Det krever en liten endring i vedtektene i 

Norafo som oppdateres til generalforsamlingen i 2022. 
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ACTA Radiologica 100-års jubileum 

Norafo er deleier i tidsskriftet og fikk tildelt 60 eksemplarer i papir av jubileumsnummeret. Disse 

ble distribuert ut til landets radiologisk avdelinger og private aktører samt interesserte 

enkeltpersoner. 

 

Arkiv 

Foreningens papirarkiv digitaliseres gradvis. Til nå er styrereferater og regnskaper fra de siste 10 

årene digitalisert og lagt til Teams. Legeforeningen ønsker ikke at hjemmesiden benyttes til arkiv. 

 

 

Utvikling i antall medlemmer de siste årene: 

 

• 2022: 1448 (pr. 25.10.22) 

• 2021 1395 

• 2020:  1347 

• 2019: 1304 

• 2018: 1298 

• 2017: 1291 

• 2016: 1191  

• 2015: 1141 

• 2014: 1105 

• 2013: 935 

 
 

 


