Årsrapport Norsk radiologisk forening 2020
Innledning
Ingen av oss visste hvilket år dette kom til å bli. Det har vært er rart og utfordrende år for oss alle. Jeg
må bare få berømme alle som har bidratt faglig, strategisk, fagpolitisk inn i arbeidet med Covid-19
pandemien. Det har vært rørende og inspirerende å se alt arbeidet som er lagt ned for å yte best
mulig radiologisk service til befolkningen i denne krevende tiden.

Styrets sammensetning
Følgende personer har sittet i styret i Norsk radiologisk forening 2020:

Helga Brøgger:

Leder

Viktoria Pozdniakova

Nestleder

Åsmund Straum

Kasserer

Marte Leland-Try:

Styremedlem

Harald Nes:

Styremedlem

Truls Wright-Nilssen:

Styremedlem

Gregor Kai Jarosch von Schweder:

Styremedlem

Audun E. Berstad :

Styremedlem

Olga Therese Ousdal:

Styremedlem

Aktivitet
Norsk radiologisk forening arbeider for å fremme utviklingen av faget medisinsk radiologi i Norge- slik
det står spesifisert i vedtektene våre. Dette gjør vi på mange ulike vis. Her er en oversikt over ulike
grupper vi er representert i og prosesser vi er medspillere i.







Kontakt med Dnlf
Covid-19 pandemien
-Kloke valg (sammen med kvalitetsutvalget)
Ny LIS-utdanning (sammen med spesialitetskomiteen og FuRAD))
Fagmedisinske akse
Høringer og henvendelser (sammen med underforeningene)













Arbeid med nye digitale samhandlingsløsninger
Møte og kontakt med underforeningene
FuRAD
Høstmøtet
NCR2023
Kontakt med ESR
Myndighetskontakt (HDir og DSA)
Etterutdanning av legespesialister (sammen med spesialitetskomiteen)
Bodypackers
UEMS

Norsk radiologisk forening jobber tett med Legeforeningene, både med ulike høringer, rådgivning ifm
Covid-19 pandemien, som nevnt, samt deltagelse i arbeidet i den fagmedisinske aksen- der vi har to
representanter inn i Faglandsrådet. For noen år tilbake valgte Legeforeningen å endre
arbeidesformen noe, slik at man delte seg inn i en mer politisk gruppe- klassisk fagforeningsarbeid,
og en fagmedisinsk akse, som påvirke, rådgi og fremme gode løsninger for leger, pasienter og
brukere, godt forankret i de ulike fagmedisinske miljøene.
Vi startet planleggingen av den nordiske radiologikongressen tidlig- på vårparten i 2019. Det ble
besluttet at den skulle legges til Trondheim, på forsommeren 2023. Pga av Covid-19 er den
førstkommende nordiske kongressen, som skulle vært i Helsinki neste mai, blitt flyttet til 2022, og så
har vi flyttet kongressen i Trondheim frem til 2024.
Styremedlem Gregor Jarosch von Schwederer og kasserer Åsmund Straum er foreningens
representanter inn i programkomiteen.
Leder av programkomiteen er Knut Haakon Stenseth.
Leder, Helga M. Brøgger, sitter i styringsgruppen for denne kongressen, sammen med lederen for
Norsk forening for medisinsk fysikk og Norsk Radiograforbund.

Styremøter:
Styret har hatt ti styremøter siden generalforsamlingen i oktober 2019. To av møtene var fysiske
møter: Desember 2019 og januar 2020.
I januar har vi styremøte i flukt med felles møte med underforeninger, inkludert Radforsk samt
spesialitetskomiteen. Dette faste møte i januar er noe styret i NoRaFo ser frem til med glede, fordi
det er en kjærkommen anledning til å evaluere høstmøtet, dele informasjon og diskutere strategi og
fokus for styrets arbeide det kommende året.

Covid-19 relatert arbeid
Legeforeningen samlet ressurser fra ulike fagmiljøer til en «task force», som kunne bidra inn i
Legeforeningens strategiske og fagpolitiske arbeide under Covid-19 pandemien. Dette var en klok
måte å organisere arbeidet på, for dette var saker som ofte hadde ultrakorte frister- det gjaldt

særlige ulike råd og innspill om smittevern, prioritering av helsehjelp til ulike organer- kanskje viktigst
her Hdir og FHI,
Norsk radiologisk forening sendte inn svar på utkast fra Dnlf til råd om prioritering av pasienter med
annen alvorlig sykdom under Covid-19 pandemien.

Medlemstall
Her er oversikten over vekst i medlemsmassen siden 2013. Dette er tall fra oktober 2020, og det
inkluderer både ordinære og assosierte medlemmer:

2020: 1347
2019: 1304
2018: 1298
2017: 1291
2016: 1191
2015: 1141
2014: 1105
2013: 935

Økonomi
Regnskap 2019
Regnskap har som tidligere år vært ført av regnskapsbyrået Admento og revisor er RSM Norge AS.
Regnskap og revisjonsrapport er nå lagt ut på nettsidene. Økonomien i 2019 gikk tilnærmet i balanse.
Total inntekt: 2 313 128,- opp fra 2 281 266,- i 2018 (+ 31 862)
Total kostnad: 2 338 017,- opp fra 1 971 083,- i 2018 (+366 934)
Totalt underskudd 2019:

24 889,-

Budsjett 2021:
Inntekter:
Medlemsinntekt, utbet. Dnlf

236 352 x 3

709 056,-

Kontingent, utbet. Dnlf
Støtte kvalitetsarbeid

201 500 x 2

403 000,30 000,-

Overskudd/underskudd høstmøte
Annonseinntekter hjemmeside

0,6 000,-

Renteinntekt, bank

7 500,-

Sum Inntekter:

1 155 556,-

Utgifter:
Styremøter og styrearbeid

465 207,-

Deltagelse styremøte Nordisk Rad. For. under ECR

55 000,-

Kvalitetsutvalget

10 000,-

Kontingenter (ACTA Radiologica, ECR, Nordisk RF)

131 800,-

Støtte til medlemsarbeid

310 000,-

Regnskap, revisjon og administrasjon

145 500,-

Sum utgifter:

Overskudd/Underskudd

1 117 507,-

+ 38 049,-

