
 

 
 

REFERAT 
 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening  

Telefonbasert møte, 14.10.19 kl. 10.30 

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

Åsmund Straum, Olga Th Ousdal, Viktoria Pozdniakova, Harald Nes (ref.) 

Forfall: Gregor von Schweder. 

 
 Sak 84/19: Godkjenning referat fra 26.09.19 

Godkjennes. 

 

 Sak 85/19: Høstmøtet 2019 

Audun orienterte. Lager oversikt over gaver. 

 

 Sak 86/19: Høstmøtet 2020 

Vurdering av fortsatt Ingeniørenes hus som lokasjon for kongress. Foreløpig avtale 

kan eventuelt termineres. CIC luftet ideen om annen lokalisasjon, og kan eventuelt 

forespørres.  

 

 Sak 87/19: Økonomi 

Åsmund orienterer:  

- Regnskap 2018 er presentert. 

- Regnskap 2019 er ikke ferdig, men styret er holdt løpende orientert.  

- Budsjett 2020 er justert, etter mer nøyaktig opplysninger om overføringene fra 

Dnlf. Bruk av økt overskudd diskuteres. 

- Utgifter til diplomer og annet materiell som Radforsk la ut under Høstmøte, 

dekkes av Norafo og går under Høstmøtebudsjettet. 

- Da RadForsk la ned som stiftelse og ble underforening under NoRaFo fikk de 

samtidig rett til støtte fra NoRaFo på linje med de andre underforeningene. De 

overførte sine resterende midler, kr 71.860,- til NoRaFo.  

o RadForsk har bedt om å få tilbakeført dette, noe som støttes av Norafo. 

o Da RadForsk var stiftelse, fikk nye PhD tilbud om å få dekket inntil 

5.000,- til videre forskning/deltagelse på faglig kongress. Midlene for 

2019, inntil kr 25.000,-, betales ut av Radforsk og skal benyttes innen 

utgangen av 2021. I tillegg kommer pris kr 5.000,- til beste frie 

foredrag ved Høstmøte 2019. 

o NoRaFo-styret vil i løpet av 2020 gjøre en vurdering av om ordningen 

med PhD-tilskudd og pris til beste foredrag skal kontinueres.  

 

Ellers gjennomgang av hvordan overskudd på foreningens konto har bygd seg opp 

over tid.  

 

 

 

 



 Sak 88/19: Høringer  

Harald orienterer om innsendt høringssvar ‘Tvangsbegrensingsloven’. 

Øvrige høringer var ikke aktuelle i denne runden.  

 

 Sak 89/19: Ny LIS-utdanning  

Helga orienterer om kronikk i Tidsskrift for Dnlf, om andre spesialiteters 

forventning om opplæring i radiologi for egne LIS. Respons har hittil vært 

sparsom, kort tid etter publisering.  

 

 Sak 90/19: Fagmedisinsk akse  

Viktoria og Harald stiller som delegater fra NoRaFo til Faglandsrådet 2020 og 

2021.  

Olga er kontaktperson fra NoRaFo inn i ‘Nettverk for hjernehelse’. 

 

 Sak 91/19: NCR 2023 

Foreløpig lite informasjon om konkret innhold 

Vurdering av tilbud fra to kongresshotell i Trondheim er også uferdig.  

 

 Sak 92/19: ESR QSSC delegater 

Olga er påtenkt som delegat her, men annen delegat kan være aktuell dersom 

fravær til permisjon.  

 

 Sak 93/19: Henvendelse fra H-dir ang. sertifisering av radiologer 

Vurderer svar til H-dir etter korrespondanse over temaet.  

 

 Sak 94/19: Henvendelse ang. helseatlas for «Gjør kloke valg» 

Gjennomgang av forslag til oppfølgende evaluering av effekt, rettet mot spesifikke 

målbare parametere.  

 

 Sak 95/19: Eventuelt 

Åsmund opplyser om innkomne dokument fra HERCA, med hensikt å påvirke 

henvisere til stråle-krevende bildediagnostikk. Usikkerhet om informasjonen er 

velegna til å treffe målgruppa.  

 

 

Kommende møter:  

Telefonmøte 14. november kl. 10. Deretter på Ullevål sykehus 5. desember kl. 10, der også 

nye styremedlemmer deltar. Over nyttår, på MEET Ullevål, er møte med underforeningene 

16. januar kl. 10 - 12, fulgt av styremøte kl. 13 - 16.  

 

 
 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


