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22.11.18 
 

Referat   
 
 
 
Sted: Legenes Hus, Oslo, kl 12.00. 
Tilstede: Raymond Brønn (leder), Helga Brøgger (nestleder), Peter Lauritzen, Tanja Rønsen, 
Bente Lund Neple, Audun Berstad, Kjetil Blix, Harald Nes (Ref.)  
Forfall: Billy Roger Parimalasingham.  
 
 

Ø Sak 103/18: Godkjenning referat fra 27.09.18 
Godkjennes, men ang sak 100/18: Nye kandidater til spesialitetskomiteen er oppnevnt. 

 
Ø Sak 104/18: Godkjenning referat fra Generalforsamlingen 25.10.18 
Gjennomgang, møtet opplevdes bra gjennomført. Referatet godkjent uten innsigelser.  

 
Ø Sak 105/18: Høstmøtet, evaluering 
Årets Høstmøte hadde godt oppmøte og bra program, mye gode tilbakemeldinger. 
Arrangementet fungerte fint, styret vil benytte samme arrangør også neste år. Catering var 
bedre året før. Teknisk støtte var oppgradert, og det var verdt det. Festmiddagen kan 
gjerne bytte lokasjon, eventuelt annen mer uhøytidelig stil. For trange lokaler til bl. a. frie 
foredrag. Bør vurdere å leie også lokaler i kjelleretasjen. Arrangementet av frie foredrag 
kan eventuelt driftes av RadForsk. Litt støy rundt at fond III ikke kan benyttes.  
Diskusjon rundt emne for neste Høstmøte, Kunnskapsbasert Radiologi foreslås. Gjerne 
inkludert minikurs etc., faglig utbytte er viktig.  

 
Ø Sak 106/18: Årshjul 
Tanja har levert oversikt over foreningens aktiviteter, i form av et årshjul-skjema.  
Bente har også laget årshjul-oversikt over logistikken i planleggingen av Høstmøtet.  
Samme type oversikt er aktuell for økonomi-logistikken. 

 
Ø Sak 107/18: Ultraljud i Bergen, EUROSON 2020 
Oppfordringen er videreført til fagmiljøene i Bergen. Radiologforeningen har ingen 
realistiske bidrag her, men annonsering via nettsiden er aktuelt.  
Harald vidersender mail til underforeninger og andre aktuelle. 

 
Ø Sak 108/18: Søknad støtte kurs 
Støtte til Helga Brøgger som utsending til HIMSS 2018 bifalles, tema AI og 
Maskinlæring.  

 
Ø Sak 109/18: Nettsiden, henvendelse Radforsk 



RadForsk kan overføre sin nettside på samme plattform som de fagspesifikke 
underforeningene, og administrere denne selv. Kjetil ordner kontakt med Dnlf sin 
nettavdeling.   

 
Ø Sak 110/18: Svar henvendelse ”Utdanning av radiografer i UL, NTNU” 
Svar er sendt, vurderingen i generalforsamlingen var tydelig. Ved lignende avstemninger 
er det viktig å presisere alternativene grundig.  

 
Ø Sak 111/18: Referat stiftelsesmøtet i Faglandsrådet, Kjetil 
Kjetil informerte om organisasjonsstrukturen. NoRaFo inviterer faglig akse i Dnlf til møte 
i april, og tar deretter stilling til videre kontakt med Faglandsrådet. 

 
Ø Sak 112/18: Høringer 
Selekterte høringer gjennomgås og kommenteres. Styret stiller seg bak de høringssvar 
som er avgitt.  

 
Ø Sak 113/18: Evt 
- Nettansvarlig følger opp koordinering av medlemslistene med ESR.  
- Kjetil og Peter kontakter Dnlf om samordning av nettsidene.  
- Referat fra ESR Annual Leadership Meeting i Berlin, ved Audun.  
- Helga tar kontakt med leder i spesialitetskomiteen, vurdere om denne kan være aktuell 
til pilotprosjekt for å dekke opp for sårbart svak faglig integritet i Reg. utd.råd Nord, som 
har fått ansvar koordering innen fagfeltet radiologi.  

 
Ø Sak 114/18: Møteplan vår 2019 
24/1, 7/3, 28/3, 2/5. Siste før sommeren var foreslått til 6/6, supplert med sommerfest 
etterpå, men så kom opp forslag om felles deltakelse ved Nordisk radiologimøte i 
København i mai, og gjennomføring av møtet der. 
 
 

 
 
---------------------------------------------   ------------------------------------------ 
Raymond Brønn      Helga Brøgger 
Leder        Nestleder 
 
 
 
 


