
 

 

 
 

Referat   
 

 
 

Styremøte Norsk Radiologisk Forening 

24.01.19 

MEET, Oslo, kl 13.00 

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

Olga Therese Ousdal, Viktoria Pozdniakova, Harald Nes (ref.) 

Forfall: Kjetil Blix, Gregor v Schweder. 

 
 Sak 1/19: Godkjenning referat fra 22.12.18 

EUROSON er i år 2020, ikke 2019. Ellers godkjent, og sendes til arkivering under 

nettsida. 

 

 Sak 2/19: Orientering om årshjul og dokument med kontaktinfo 

Årshjul ved Tanja, om høstmøtet ved Audun. Orientering om struktur ift grunnlag for 

å få refusert utgifter via Dnlf. 

 

 Sak 3/19: Fordeling av oppgaver/roller 

Helga er leder, Audun er nestleder. Åsmund overtar som kasserer. Høringsansvarlig er 

fortsatt Tanja, som også følger opp årshjulet. Kjetil har nettansvarlig. Harald er 

referent 1 år til, mens Olga overtar som e-post mottaker. ‘Sekretær for vitenskapelige 

saker’ (samt Fondsstyret og RadForsk) er fortsatt Audun. 

 

 Sak 4/19: Høstmøtet 2019 

Audun, Helga og Viktoria utgjør komiteen. Vi venter på forslag til medisinsk fysiker, 

og vurderer å ha en nukleærmedisiner i komiteen. Fysikere og nukleærmedisinere har 

egne sesjoner under konferansen. 

 

 Sak 5/19: Ny LIS-utdanning  

Brev forfattet av Søvik v St Olavs, rettet mot Helsedirektoratet, bør gå i kopi til 

avd.ledere og utd.ansvarlige ved norske sykehus. 

Arbeidsgruppe for LIS-utdanning, til støtte for spesialistkomiteen, blir Helga, Harald 

og Viktoria. 

 

 Sak 6/19: Kasuistikker til Nordisk kongress i radiologi 

Diskusjon over innsendte abstrakter. Kasuistikker fra Bjerk (cervixcancer) og Njølstad 

(abscess i lig falciforme) blei valgt. 

 

 Sak 7/19: Høringer 

NoRaFo støtter forslag om oppretting av ‘Legenes forening for teknologi og 

informasjon’ som spesialforening i Dnlf.  

 



 Sak 8/19: ECR 2018 

 

 

-Styremøte i Nordisk forening for medisinsk radiologi (lørdag 02.03.19, kl. 12.00-

14.00) -Møtet i ESR Quality, Safety and Standards Commitee(fredag 01.03.19 kl. 

13.00-14.00) 

Audun stiller på styremøtet. Viktoria også delta.  

 

 Sak 9/19: Forslag fra Norsk forening for medisinsk fysikk om å arrangere felles 

vårmøte 

Leder Bente Konst viser til kultur for dette ved Röntgenveckan i Sverige. Styret viser 

til at vår kapasitet er begrensa til det vi gjennomfører med Høstmøtet, og NFMF er 

velkommen til å delta der. 

 

 Sak 9/19: Økonomi 

Åsmund orienterer om status. 

Helga orienterer om mulig tilgjengelig utstyr for styremedlemmer, og om 

reiseregninger. 

 

 Sak 10/19: Orientering: Styrebehandling forslaget om samarbeid mellom 

Nordisk forening for medisinsk radiologi og Korean Society of Radiology  

Behandlet pr e-post. Tilsluttes i møtet.   

 

 Sak 11/19: Forslag til kandidater til Norges Forskningsråds porteføljestyrer 

Flere kandidater er foreslått. 

 

 Sak 11/19: Fagmedisinsk akse 

Viktoria velges inn som representant til FURAD, i fagmedisinsk akse. FURAD kan 

velge representant RTF i ECR.  

 

 

 Sak 12/19: Eventuelt 

Orientering: Neste gang Nordisk Radiologikongress skal arrangeres i Norge, blir 2023. 

Trondheim foreslås som lokasjon. 

Harald tar opp tanken om å foreta en del av styremøtene digitalt, for å spare reising. 

Møtet i mai blir under Nordisk Kongress i København, datert til onsdag 22.05.19. 

 

Neste møte: Torsdag 7. mars, Legenes Hus kl. 10.  

 

 

 

 

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

Helga Brøgger      Audun Berstad 

Leder        Nestleder 

 


