
 

 

 
 

 

 

 

REFERAT 
 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening  

Ullevål sykehus, 05.12.19 kl. 10 

 

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

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

Og nyvalgte: Marte Leland-Try, Truls Wright-Nilsen.  

Forfall: Olga Therese Ousdal 

 

 
 Sak 108/19: Godkjenning referat fra 14.11.19 og Generalforsamlingen 

24.10.19. 

Referatene godkjennes.  

 

 Sak 109/19: Økonomi 

Åsmund orienterer. Radforsk har fått utbetalt resterende midler som anført i 

referatet fra 14.10.19, og administrerer utbetaling av stipend til PhD-kandidater 

inntil 2 år etter disputas. 

Spørsmål om å samle underforeningenes bank-konti under NoRaFos konto, for å 

gi enklere administrasjon og lavere kostnader, samlet. Furad prøver ut dette, og 

ordningen kan vurderes for underforeningene. Men det må kartlegges hva som er 

reell gevinst ved slik endring, samt skaffe en oversikt over hvilke underforeninger 

som har eget org.nr og egne konti tilknyttet dette org.nr.  

 

 Sak 110/19: Høringer  

Tanja orienterer. 

Fra underforening Barneradiologi: Innspill til Dnlfs landsstyremøte, om rettigheter 

for asylsøkere vedrørende bestemming av skjelettalder.  

Varsel fra Nakke og kjeveskaddes landsforening, datert 27.11.19, tas til 

etterretning. 

 

 Sak 111/19: FuRAD 

Viktoria presenterer. Mandatet er faginteresse forening, ikke fagforening. 

Underforening under NoRaFo, får derfor også årlig økonomisk støtte.  

 

 Sak 112/19: Fagmedisinsk akse 

Dnlfs arrangementet «Internasjonal dag» 04.12.19 på Gardermoen ble avlyst, 

grunnet lite interesse.  

Tema som vårt forslag til faglandsrådets landsmøte: Overdiagnostikk. 



 

 Sak 113/19: Ny LIS-utdanning  
Helga orienterer. Dnlf foreslår nytt spesialitetsråd, vår fagmedisinske forening kan 

melde inn representanter. NoRaFo hører med spesialitetskomiteen om de har noen 

kandidater de ønsker foreslått. 

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner er enda ikke etablert.  

Orientering også om status for tvisten vedr radiologiske læringsmål innen andre 

fagområder. 

 

 Sak 114/19: Høstmøte 2020 

Audun er oppsummerer erfaringene fra 2019. Ingeniørenes hus er reservert 2020 – 

2021 (siste uka i oktober). CIC ber om å få vurdert andre lokaler. Diskusjon rundt 

bruk av ettertraktede foredragsholdere for å trekke mer folk. 

Ny høstmøtekomite: Audun fortsetter som leder. Gregor og Viktoria fortsetter 

også. Helga går ut, og erstattes av Truls.   

 

 Sak 115/19: NCR 2023 

Orienteringssak. Lokalisasjon er bestemt, Clarion Hotel & Congress på Brattøra. 

Vedrørende president for kongressen ble det foreslått å følge presedens fra NCR, 

ved å benytte leder av vertslandets radiologiske forening. Dette tas til avklaring 

med styringskomiteen, i samråd med triumviratet med Norsk radiograf forening og 

Norsk forening for medisinsk fysikk. 

 

 Sak 116/19: Etterutdanning av legespesialister 

Våre 4 i egen komite (Helga, Åsmund, Harald, Gregor) har i oppdrag å utarbeide 

forslag til etterutdanning i eget fagfelt. Læringsaktiviteter og annet innhold, levert 

innen august 2020. Uten sanksjonsmulighet (ikke resertifisering) kan det bli 

problem å stole på frivillighet. 

 

 Sak 117/19: Orientering fra ESR Annual Leadership Meeting 19 

Ved Viktoria. Presentasjon av de omfattende aktiviteter og muligheter ECR tilbyr, 

fra LIS grunnkurs til subspesialisering. NoRaFo holder kontakten med ESR, særlig 

ang høstmøter og NCR23.  

 

 Sak 118/19: Delegat til ESR Educational Committee 

QSSC: Olga Therese Ousdal (info er sendt til ESR 031219) 

Research: Karen Rosendal (foreslått av RadForsk- info er sendt til ESR 031219) 

Education: Spesialitetskomiteen kunne ikke bidra her. Audun utnevnes. 

 

 Sak 119/19: Fordeling av oppgaver 2020 

Konstituering av styret og fordeling av oppgaver: 

- Leder: Helga 

- Nestleder: Viktoria 

- Kasserer: Åsmund 

- Høringsansvarlig / årshjul / huskelister / kontaktinfo: Olga 

- Nettansvarlig / arkiv / e-post / sosiale medier: Marte 

- Referent: Harald 

- Programkomite for høstmøtet: Se ovenfor, sak 114/19 

- Bestiller av møtelokaler /lunsj: Helga 

- Sekretær for vitenskapelige saker: Audun. 



 

 

 Sak 120/19: Arkiv 

Orienteringssak: Hittil er referater etc. lagt ut på nettsida, men framover skal slike 

arkiveres i separat system. Sammen med referatet bør saksdokumenter lagres. 

Google-drive er eksempel på sky-basert arkiveringssystem. Dnlf kan ha 

arkiveringssystem, Marte undersøker mulighet for å delta i dette. Saken tas opp 

igjen ved senere møte, i februar eller mars. 

 

 

 Sak 121/19: Eventuelt 

Henvendelse fra legespesialister.no om tekst som presenterer vårt fagområde. 

Tanja sender inn teksten om radiologer fra utdanning.no.. Åsmund presiserer at 

behandling og intervensjon bør med i teksten. 

 

 

 

 
Neste møte: Dobbeltmøte på Meet Ullevål 16.01.20:  

Møte med underforeningene kl. 10, så lunsj, fulgt av styremøte kl. 13 – 16. 

Videre 05.02 (tlf-møte), 05.03.20 (tlf-møte), 02.04.20 (tlf-møte), 14.05.20 (Oslo, middag), 

11.06.20 (tlf-møte), - alle disse er planlagt til kl. 10 – 14.  

 

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 

 

 


