
 

 

 
 

 

 
Referat fra styremøte Norsk Radiologisk Forening 

Nettbasert møte 02.05.19 kl. 09 

 

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

Åsmund Straum, Gregor von Schweder, Olga Therese Ousdal, Viktoria Pozdniakova, Harald 

Nes (ref.) 

Forfall: Ingen.  

Kommentar: Noe forsinket start, plattform for digitalt møte fungerte ikke tilstrekkelig. 

Ytterligere utprøving ønskelig før neste digitale møte.  

 

 Sak 38/19: Godkjenning referat fra 28.03.19 

Godkjent. 

 

 Sak 39/19: Høstmøtet 2019 

Audun: Noen underforeninger er sent ute med innsending av programinnhold. 

Radforsk er i kontakt. Videre orientering om programinnhold og praktiske 

detaljer, inklusive økonomioversikt.  

 

 Sak 40/19: Valg av nye representanter til Acta Radiologica 

Paulina Due Tønnesen er fast representant. Forespørsler til vararepresentant 

foreløpig ikke avklart.  

 

 Sak 41/19: Høringer 

Ingen svært aktuelle. Ang nasjonale retningslinjer for ØNH-kreft utfordres 

underforening NFNR til uttalelse. Viktig at førende dokumenter har fokus 

også på kvantitet og relevans av radiologi.  

 

 Sak 42/19: Økonomi 

Det arbeides videre med å undersøke mulighet for å skaffe støtte fra Dnlf til 

frikjøp av leder.  

 

 Sak 43/19: Ny LIS-utdanning  

Helga og Viktoria har vært observatører på møte med spesialitetsrådet Dnlf. 

Samarbeidsplattform for ulike aktører innen spesialistutdanning er fortsatt 

uavklart. Helsedirektoratet adresserer utfordringene som et ledelsesansvar, 

inklusive økonomisk base for utdanningen. Reg ut Helse Nord ved Elin Skog 

har ansvar for aktuelle kurs. Diskusjon om andre spesialiteters forventning / 

krav om opplæring i radiologi, - her er karkirurgi som fagområde i særstilling.  

 

 Sak 44/19: Fagmedisinsk akse  

Viktoria har vært på møte som legger opp til etterutdanning også av etablerte 

spesialister, med sertifisering basert på poenggivende aktivitet. Åpning for at 



spesialister kan delta på LIS-kurs. Finansiering av dette er ikke definert. Helga 

foreslår en arbeidsgruppe som inkluderer underforeningene, denne utarbeider 

forslag for struktur av slik etterutdanning. 

 

 Sak 45/19: Norske delegerende til JSRS 

Harald orienterer om etablert praksis hittil, etter kontakt med Ingfrid 

Haldorsen og Per Kristian Hol. 

NoRaFo stiller seg positiv til å utnevne representant til kontakt med JSRS, 

men tar ikke administrative eller økonomiske forpliktelser ut over dette.  

Harald sier seg villig til denne funksjonen fram til neste nordiske møte.  

 

 Sak 46/19: Styreforsikring 

Tanja orienterer etter å ha forespurt flere aktører. Saken tas til beslutning i 

neste styremøte.  

 

 Sak 47/19: Standardsvar for henvendelser om second opinion til NoRaFo 

Foreløpig ikke ferdig. Tas videre i neste møte. 

 

 Sak 48/19: NCR2023  

Orientering om planleggingen så langt. Forslag til medlem av styringsgruppe: 

Leder av NoRafo, Helga Brøgger. 

Forslag til medlem av arrangementskomite: Gregor og Åsmund. 

Forslag til leder av arbeidsgruppe for vitenskapelig program: Knut Håkon 

Stensæth.  

 

 Sak 49/19: Orientering: Radiolog på utdanning.no 

Tanja orienterer, og tar med mindre presiseringer.  

 

 Sak 50/19: Orientering: Commemorative issue Acta Radiologica 

Audun tar dette videre med Radforsk.  

 

 Sak 51/19: Orientering: Norsk radiografforbunds spesialistgodkjenning i 

MR 

Gregor ber om vurdering av dette. Dokumentet inneholder ikke elementer av 

jobbglidning, og oppfattes greit, som ledd i radiografenes ønske om å løfte 

fagutvikling innen sitt felt.  

 

 Sak 52/19: Eventuelt 

Ved NCR i København:  

- Gregor og Åsmund, som er med å arrangere NCR 2023, deltar ved 

styremøtet under NCR 2019.  

- Vårt styremøte blir onsdag kl 17.30. 

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


