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REFERAT 

 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening 

Trondheim, 29.08.19 kl. 10. 

 
 

 

Tilstede:  Helga Brøgger (leder), Audun Berstad (nestleder), Tanja Rønsen, Åsmund Straum, 

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

Via Scype: Olga Th Ousdal 

Forfall:  Kjetil Blix 

 

 

 
 Sak 53/19: Godkjenning referat fra 23.05.19 

Bortsett fra innmeldt feil dato, så er det godkjent. 

 

 Sak 54/19: Høstmøtet 2019 

Audun orienterer. Fordeling av moderatorroller. Oppdatering om økonomi for 

arrangementet. LIS og pensjonister betaler en deltakeravgift på kun NOK 650, 

inkludert servering, uavhengig av antall dager. Vi sender ut en ny innkalling til alle 

Norafo-medlemmer spesielt med tanke på å få med LIS.  

 

 Sak 55/19: Økonomi for NoRaFo: 

Vårt regnskapsbyrå vil i løpet av høsten bytte til nytt program. Dette gir mulighet 

for innlogging og lesetilgang. De blir da lettere for kasserer å ha løpende oversikt..  

Noe annen fordeling av inntekt og utgifter enn i fjor, men samlet bra balanse til nå. 

Regnskapet for 2018 må være klart til Høstmøtet, revisor ser på det nå.  

RadForsk: Så langt har de ført sine utgifter direkte i NoRaFo regnskapet. De har 

egen kasserer (Henrik Andreas Bergrem). Åsmund kontakter ham og ber om at de 

oppretter egen konto. De vil få overført totalt 25 000,- pr år på linje med de andre 

underforeningene. Så langt i år har de sendt regninger for ca. 7900,- 

En del usikkerhet om om økende utgifter framover, som fundament for 

forskingsfond, for Furad etc.  

Medlemskontingenten besluttes økt fra kr. 300 til kr. 350 årlig. (Forrige gang 

medlemskontingenten økte var på generalforsamlingen i 2014). 

Det ble besluttet å betale faktura fra Acta Radiologica for 2018 og 2019. Styret 

kontakter Acta for å få mer informasjon om hvilke økonomiske forpliktelser 

NoRaFo har i Acta og bakgrunnen for eventuelle avtaler.       

 

 Sak 56/19: Høringer 
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Tanja orienterer. Det er sendt høringssvar til sak om trombektomi ved hjerneslag. 

Det vil bli sendt inn svar til høring om nytt lovverk ved tvangsavbilding av personer 

mistenkt for smugling i kroppens hulrom (jfr sak61/19). 

 

 

 Sak 57/19: Ny LIS-utdanning  

Problem at andre spesialiteter har læringsmål som inkluderer radiologi. Forslag om 

å få justert ned kravet til kompetanse i radiologiske læringsmål for andre 

spesialiteter til ‘å ha kunnskap om’.  

 

 Sak 59/19: Fagmedisinsk akse 

Krav fra Dnlf om å etablere gruppe som står for etterutdanning for radiologer. Evt 

benytte CME poeng som mal.  

Helga, Åsmund, Gregor, Harald samt to fra spesialistkomiteen danner gruppa.  

 

 Sak 60/19: Standardsvar for henvendelser om second opinion til NoRaFo 

Tanjas forslag (vedlagt) benyttes, med romslig mandat for tilpassing.  

 

 Sak 61/19: Praksis rundt undersøkelse av «Bodypackers» 

Harald lager skisse til forslag av foreningens forslag til prosedyre vedr 

tvangsbehandling ved mistenkt smugling i kroppshulrom, og også kontakt med Dnlf 

(juridisk avdeling) og Norsk rettsmedisinsk forening.  

 

 Sak 62/19: Henvendelser fra Birthe H. Bech om kontaktperson fra den 

nordiske foreningen inn i det fremtidge samarbeidet med Sør-Korea. 

Radiologforeningen har dessverre ikke kapasitet til å bidra med dette. 

 

 Sak 63/19: Henvendelse om redusert kapasitet i radiologi i RHF 

Orienteringssak: A. Aslaksen ber om bidrag til å mobilisere mot drivere som 

genererer det som låser radiologiens kapasitet og gir forpliktelser eksternt, som de 

mange førende dokumenter. 

 

 Sak 64/19: ESR 

Viktoria deltar ved møte i Genova 22/11 i år. Orientering om forespurt avklaring, 

ang. medlemsregisteret vs GDPR.  

 

 Sak 65/19: NCR2023 

Trondheim 31/5 – 2/6 2023. Helga orienterer om strukturen i arrangementet. Tema: 

«Changing roles, changing perspectives».  

 

 Sak 66/19: AI og ansvar 

Policydokumentet kan fungere som NoRaFos utgangspunkt. Følges opp i senere 

møte. 

 

 

 Sak 67/19: Nye medlemmer til styret i Ødegaards og Frimann-Dahls fond 

Audun tar kontakt med Unni Bergan i valgkomiteen.  

 

 

 Sak 68/19: Furad 
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Viktoria orienterer: Underforening for LIS er nå etablert, og nettside tilgjengelig fra 

radiologforeningens nettside. Betydelig potensiale for nettverk innen ESR. To 

representanter fra Young Radiologists deltar ved Høstmøtet, for å initiere kontakt.  

 

 Sak 70/19: Orientering: Styreforsikring for NoRaFo tegnet fra juni 2019 

Orienteringssak, bekreftes gjennomført. 

 

 Sak 71/19: Eventuelt  
Ingen. 

 

Kommende møter: Neste møte blir 26/9. Møtet 10/10 flyttes til 14/10.  

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder       Nestleder 

 


