
 

 

 
 

 

 

 

REFERAT 
 

 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening  

Telefonbasert møte, 26.09.19 kl. 10 

 

 
Tilstede: Helga Brøgger (leder), Audun Berstad (nestleder), Tanja Rønsen, Gregor von 

Schweder, Viktoria Pozdniakova, Harald Nes (ref.) 

Forfall: Åsmund Straum, Kjetil Blix, Olga Th Ousdal.  

 

 
 Sak 72/19: Godkjenning referat fra 29.08.19 

Godkjent. 

 

 Sak 73/19: Høstmøtet 2019 

Audun orienterer om innkomne foredrag, justerte tidspunkt, og andre detaljer. 

Videre presisering av gjenstående oppgaver. Endring av vedtekter tas opp i 

generalforsamlingen.  

 

 Sak 74/19: Økonomi 

Utsettes, p.g.a. Åsmunds fravær. Diskusjon om Radforsk skal stå for utbetaling til 

PhD kandidater, dette blir sak i neste møte, Audun ber Åsmund å forberede saken. 

 

 Sak 75/19: Høringer 

Ingen reelt aktuelle. Forespørsel H-dir om sertifisering innen 

mammografiscreening (eventuelt-sak) tas opp: Helga presiserer at dette har større 

presedens enn saken i seg selv, og vil gjerne ha inn mer informasjon før dette kan 

svares ut, også fra Dnlf.  

 

 Sak 76/19: Ny LIS-utdanning  

Helga: Møte med Dnlf i går, det er mye uavklart i forhold til H-dir. Forslag om å 

få godkjent at andre spesialiteters læringsmål innen radiologi endres fra 

‘selvstendig kunne utføre’ til ‘ha kunnskap om’. Det nedsettes en arbeidsgruppe av 

Viktoria og Gregor som sammen med Eirik Halvorsen (sentralsykehuset i 

Vestfold) ser på dette. 

 

 Sak 77/19: Fagmedisinsk akse  

Viktoria orienterer fra Faglandsrådet. Forslag til tema inn til neste møte der kan 

være ‘Tilfeldige funn’.  

Viktoria og Harald foreslås som delegater fra NoRaFo til Faglandsrådet i perioden 

2019 – 2021. Dette tas opp på generalforsamlingen.  



 

 Sak 78/19: ACTA jubileumsnummer 

Audun: Radforsk anmoder at NoRaFo løfter dette jubileet, ved å administrere 

fremming av faglige oversiktsartikler. Utfordringen sendes videre til 

underforeningene.   

 

 Sak 79/19: Nordisk forening for medisinsk radiologi 

NoRaFo har avslått å vedlikeholde kontakten med delegasjon fra Sør-Korea. 

Nordic Radiologic Fellowship: Viktoria tar dette videre til FuRad. 

 

 Sak 80/19: NCR 2023 

Lokasjon må avgjøres snart, Gregor følger opp. Tipser ulike firmaer om å 

arrangere sine faglige kurs koordinert med NCR. CME og EDIR eksamen ble 

diskutert. Helga orienterer om strukturen i de ulike komiteene.  

 

 Sak: 81/19: Organisering av NoRaFos styre 2020 

Helgas innsendte forslag bifalles, med mindre justeringer.  

 

 Sak 82/19: Henvendelse fra ESR om “General Data Protection Regulation 

(GDPR) and individual ESR membership” 

Saken avventes til en får avklaring fra Dnlf’s juridiske avdeling, spesielt punktet 

angående videresending av informasjon til tredjepart.  

 

 Sak 83/19: Eventuelt 

- Aktuelle medlemmer i ESRs komiteer for utdanning, forskning samt kvalitets- 

og sikkerhetsarbeid.  

- Direktoratet for strålevern og sikkerhet: Åsmund stiller som delegat.  

- Neste høstmøte er 21.-23. oktober 2020. Audun sjekker med IH at lokaler er 

reservert. NoRaFo sender delegater til ECR 2020. 

 

 
Neste møte: Telefonbasert møte 14.10.19, denne gang oppstart kl. 10.30. Deretter 

generalforsamling under Høstmøtet, torsdag 24.10.19 kl. 13.00 - 14.00.  

 

 

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


