
 

 

 
 

 

 

REFERAT 
 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening  

Telefonbasert møte, 14.11.19 kl. 10 

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

Åsmund Straum, Gregor von Schweder, Olga Th Ousdal, Viktoria Pozdniakova, Harald Nes 

(ref.). Ingen forfall.  

 
 Sak 96/19: Godkjenning referat fra 14.10.19 

Referatet godkjennes, men med behov for presisering av hvordan utbetalinger til 

doktorander ved høstmøtet foregår. Åsmund kontakter Radforsk for å avtale senere 

håndtering, og dette tas som sak i neste møte.   

 

 Sak 97/19: Økonomi 

Åsmund orienterer om status. Diskusjon om håndtering av reiseregninger i 

forbindelse med Høstmøtet, der arbeidsgiver ikke dekker. Ønske om å utrede om 

Dnlfs Fond 3 kan benyttes.  

Revisjonsberetningen er levert, uten kommentarer. 

 

 Sak 98/19: Høringer  

Tanja orienterer om høringer. 

- Endringer i mandat for Direktoratet for E-helse 

- Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen 

 Styret har ingen respons å melde om disse sakene. 

 

 Sak 99/19: FuRAD 

Styret for Furad ber om tilskudd kr 25.000, -. Dette kan dekkes via NoRaFo sin 

generelle overføring til underforeningene, som er på kr. 30.000, -. Furad må 

opprette konto for mottak av dette. Det kan utredes om underforeningene kan ha 

konti knyttet opp mot NoRaFos konto, for å forenkle slike overføringer.  

Furad dekker interne reiseregninger fra egen konto. 

 

 Sak 100/19: Fagmedisinsk akse 

Viktoria og Harald er delegater til faglandsrådet 2020. Viktoria møter på Dnlfs 

arrangement: «Internasjonal dag» 04.12.19. 

 

 Sak 101/19: Ny LIS-utdanning 

Gregor og Viktoria fortsetter arbeidet med å revidere radiologiske læringsmål 

innen andre spesialiteter, i samarbeid med Eirik Halvorsen. Diskusjon rundt ulike 

modeller for hospitering og opplæring. Også viktig å unngå regionale forskjeller i 

utdanning, her har regionale utdanningsråd en viktig rolle. 

 



 Sak 102/19: Høstmøte 2020 

Gode tilbakemeldinger, godt arrangert. Litt spinkel deltaking mot slutten, mens 

enkelte mindre foredrag burde vært løftet til felles foredrag. Det savnes større 

engasjement fra ledende sykehus, ved å legge til rette for deltaking.  

Komite for neste års høstmøte bør besluttes, det tas opp ved neste styremøte.  

 

 Sak 103/19: NCR 2023 

Gregor orienterer: Lokalisasjon for Nordisk møte må besluttes. Det er forskjell i 

pris mellom de to aktuelle hotellene, men også i egnethet for konferanseformål, og 

det siste tillegges betydelig vekt. Dette legges fram for styringsgruppen.  

 

 Sak 104/19: Representant til UEMS fra Norsk nevroradiologisk forening 

Nye representanter til UEMS er Bjørn Tennøe med Karoline Skogen som 

vararepresentant. Hans Kristian Pedersen og Geir Ringstad går ut.  

For generell radiologi er Johan Hellund representant. Han er åpen for å fortsette, 

og Helga Brøgger erstatter Tor Egge. Disse rokeringene godkjennes.  

 

 Sak 105/19: Orientering: ESR: Delegater til ulike komiteer og invitasjon til å 

bidra til «ECR today».  

Aktuelle delegater er: 

QSSC:  Olga Therese Ousdal 

Research:  Karen Rosendal 

Education: Uavklart, avventer forslag fra spesialitetskomiteen 

Det foreligger invitasjon fra ECR om å bidra i publikasjonen «ECR Today». 

Viktoria tar utfordringen.  

 

 Sak 106/19: Orientering: Svar på henvendelse fra Hdir ang. sertifisering av 

radiologer 

Helga orienterer om saken. 

 

 Sak 107/19: Eventuelt 

Helga foreslår honorering til medlemmer i spesialitetskomiteen for arbeid de har 

utført for Radiologforeningen, dette vedtas.  

Kjetil orienterer om diskusjon rundt pris på annonser på nettsida.  

Audun etterlyser publisering av hvem som er delegater til Nordisk forening for 

medisinsk radiologi. Det foreslås at dette tas med i framtidig årsberetning. I 

framtid bør også bedre arkiveringssystem utvikles. 

 
Neste møte: Ullevål sykehus 05.12.19 kl. 10 - 14. Også nye styremedlemmer deltar. 

Deretter dobbeltmøte på Meet Ullevål 16.01.20: Møte med underforeningene kl. 10, fulgt av 

styremøte kl. 13 – 16. 

 

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


