
 

 

 
 

Referat   
 

 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening  

Legenes Hus 28.03.19 kl. 10 

 

 
Tilstede: Helga Brøgger (leder), Audun Berstad (nestleder), Tanja Rønsen, Kjetil Blix, 

Åsmund Straum, Gregor von Schweder, Viktoria Pozdniakova, Harald Nes (ref.) 

Forfall: Olga Th Ousdal 

 

 
 Sak 26/19: Godkjenning referat fra 07.03.19 

Referatet godkjent. Kommentert i etterkant at vi ikke fikk nominert kandidat 

til Spångbergprisen p.g.a. for sein innsending, - vi bør i framtid referere 

tidsfrister ved høringer og henvendelser. 

 

 Sak 27/19: Høstmøtet 2019 

Oppdatering om programmet, diskusjon rundt innslag. Gjennomgang av 

budsjett for Høstmøtet.  

 

 Sak 28/19: Valg av nye representanter til Acta Radiologica 

Pauline Due-Tønnesen har takket ja, styret prøver å engasjere en til. 

 

 Sak 29/19: Fra Dnlf: Valg i de fagmedisisnke foreninger for perioden 

01.09.19 til 03.08.19 

Helga Brøgger og Kjetil Blix er representanter til Faglandsrådet samt Fuxx, og 

fortsetter fram til neste generalforsamling.  

 

 Sak 30/19: Norske delegerende til JSRS 

Styret finner det uavklart hva som er ansvarsområdet ved å sende representant. 

Harald undersøker dette nærmere.  

 

 Sak 31/19: Høringer 

Ingen nye høringer denne gang. 

 

 Sak 32/19: Økonomi 

Orientering ved kasserer. Det skal undersøkes om midler fra Dnlf kan benyttes 

til frikjøpsordninger.  

 

 Sak 33/19: Ny LIS-utdanning 

Tema rundt andre spesialiteters forventning om opplæring innen radiologi. 

Radiologforeningen presiserer at fagmiljøet må stå samlet om felles 

håndtering mot disse kravene.  



Helga og Viktoria holder kontakt med spesialitetskomiteen.  

 

 Sak 34/19: Henvendelser om «second opinion» fra privatpersoner til 

NoRaFo 

Utarbeide standardsvar til slike henvendelser. Tanja tar jobben, utkast kan 

gjennomgås ved juridisk avdeling i Dnlf.  

 

 Sak 35/19: Forslag om donasjon til forskningsfond 

Økonomisk basis utredes før eventuell forvaltning i form av engangsdonasjon 

fra kapitalen i regnskapet.  

 

 Sak 36/19: Eventuelt 

- Gregor tar opp at NTNU skal arrangere Nordisk Kongress i Radiologi, 

2023. Viktig å få avklart konkrete tidspunkt etc.  

- Audun: Fjorårets støtte til frivilleg arbeid i utviklingsland skulle følges 

opp av presentasjon i Høstmøtet. 

- Harald tar opp ønsket om å gjennomføre flere møter nettbasert som Lync / 

Skype. Dette tilsluttes, og første møte etter på den modellen blir 2. mai kl 

09.  

 

Neste møte etter 2. mai blir onsdag 22. mai under Nordisk i København. 

Etter sommeren 23. august i Trondheim, så 26/9 og 10/10 som nett-møter. 

Etter Høstmøtet nytt møte nett-basert 14/11, så møte i Oslo 5/12. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   ------------------------------------------ 

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


