


ÅPNING Sak: 01.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

ÅPNING AV LANDSMØTET 

Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte åpnes av forbundsleder Bent Ronny 
Mikalsen. 
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KONSTITUERING Sak: 02.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

KONSTITUERING AV NORSK RADIOGRAFFORBUNDS 12. 
ORDINÆRE LANDSMØTE 

Konstituering 

1. Registrering av delegater, deltakere og gjester

2. Valg av dirigent
Sentralstyrets forslag til dirigent:
Rita Sirirud Vatnehol

3. Tildeling av stemmetegn - opprop.

4. Valg av referenter
Sentralstyrets forslag til referenter:
Håkon Hjemly
Ole Andre Gjerde
Hans Flaata

5. Valg av protokollkomité
Sentralstyrets forslag til protokollkomité:
Birgitte Lura Hovland Stavanger Universitetssykehus HF 
Arild Sunde  Helse Møre og Romsdal HF 
Hanne Henriksveen  Sykehuset Innlandet HF 

6. Valg av redaksjonskomité
Sentralstyrets forslag til redaksjonskomité:
Mario Gaarder Helsedirektoratet 
Ingvill Miljeteig Stavanger Universitetssykehus HF 
Stein Åge Hølvold Finnmarkssykehuset HF 

sekretær Thor Eivind Halvorsen 

7. Valg av tellekorps
Sentralstyrets forslag til tellekorps:
Ellinor Gunnerud
Faheem Ashraf

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet er herved konstituert. 
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GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Sak: 03.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Forretningsorden for landsmøte 2018 

1) Alle medlemmer har tale og forslagsrett. Kun valgte delegater har stemmerett.

2) Det kan innføres begrensing av taletid. Replikker skal være korte.

3) Etter at «strek for debatten» er satt, kan ikke nye forslag fremsettes. Alle forslag må
levers skriftlig til dirigenten før «strek» settes. Forslagene skal være undertegnet.

4) Landsmøte kan henvise forslag til endringer til komitébehandling. Behandling av saken
utsettes da til komitéinnstillingen foreligger.

5) Det skrives protokoll fra landsmøteforhandlingene. I protokollen skal alle forslag,
vedtak og avstemmingsresultater innføres. Det tillates å komme med protokolltilførsler.
Protokollen fra landsmøtet underskrives av den valgte protokollkomité.

6) Endringer i representasjonen under møtet må meddeles møtesekretæren/dirigenten.

Disse beskjeder skal være skriftlige, og inneholde opplysninger om navn og stemmetegn.

7) Ingen får ankomme eller forlate møtesalen under votering/avstemminger.

8) Alle avstemminger og personvalg gjennomføres med elektronisk stemmesystem.
Møteledelsen kan fastsette at personvalget avgjøres med håndsopprekning.

9) Avstemmingsrutiner:

Personvalg:  Alminnelig flertall 

Avstemminger over saker og beretninger: Alminnelig flertall 

Avstemming over vedtektsforslag:  Kvalifisert flertall 

Blanke stemmer er ikke stemmegivende 

Alminnelig flertall: Ett forslag får over halvparten av de avgitte stemmer 

Kvalifisert flertall: 2/3 flertall av de avgitte stemmer 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet godkjenner forretningsorden 
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UTNEVNING TIL ÆRESMEDLEM Sak: 04.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

UTNEVNING TIL ÆRESMEDLEM 

Saken formidles delegatene på landsmøtet. 

Forslag til vedtak: 
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DAGSORDEN Sak: 05.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Sak 01.00 Åpning 
Sak 02.00 Konstituering 
Sak 03.00 Godkjenning av forretningsorden 
Sak 04.00 Utnevning til æresmedlem 
Sak 05.00 Godkjenning av dagsorden 

Sak 06.00 Styrets beretning for perioden 2016 – 2018 

Sak 07.00 Beretning fra Rådet for Radiografetikk 2016 – 2018 

Sak 08.00 Regnskap for perioden 2015 – 2017 

Sak 09.00 Orientering om regnskap 01.01. – 30.06.2018 

Sak 10.00 Innkomne saker 

Sak 11.00 Yrkesetiske retningslinjer for radiografer - revisjon 

Sak 12.00 Vedtekter for Norsk Radiografforbund - Vedtektsendringer 

Sak 12.01 Vedtekter for Norsk Radiografforbund gjennomgående endring 

Sak 12.02 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 2  

Sak 12.03 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 4-2 

Sak 12.04 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 4-4 

Sak 12.05 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 5-3 

Sak 12.06 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 6-1 

Sak 12.07 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 6-2 

Sak 12.08 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 7-11 

Sak 12.09 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 8-1 

Sak 12.10 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 8-2 

Sak 12.11 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 8-9 

Sak 12.12 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § ny 9 

Sak 12.13 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 11 

Sak 12.14 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 12-6 

Sak 12.15 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 12-7 

Sak 12.16 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 12-10 ny 

Sak 12.17 Vedtekter for Norsk Radiografforbund § 15-1 

Sak 13.00 NRF’s politiske plattform 2019 – 2021 
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DAGSORDEN  Sak: 05.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Sak 14.00 Fastsettelse av kontingent 2019 – 2021 

Sak 15.00 Avsetting til utdanningsfondet 

Sak 16.00 Avsetting til aksjonsfondet 

Sak 17.00 Valgkomiteens innstilling 

Sak 17.01 Valg av forbundsleder 

Sak 17.02 Valg av 1. nestleder 

Sak 17.03 Valg av 2. nestleder 

Sak 17.04 Valg av seks styremedlemmer 

Sak 17.05 Valg av 1. varamedlem til styret 

Sak 17.06 Valg av 2. varamedlem til styret 

Sak 17.07 Valg av 3. varamedlem til styret 

Sak 17.08 Valg av 4. varamedlem til styret 

Sak 17.09 Valg av 10 medlemmer til representantskapet 

Sak 17.10 Valg av 1. varamedlem til representantskapet 

Sak 17.11 Valg av 2. varamedlem til representantskapet 

Sak 17.12 Valg av 3. varamedlem til representantskapet 

Sak 17.13 Valg av 4. varamedlem til representantskapet 

Sak 17.14 Valg av leder til Rådet for radiografetikk 

Sak 17.15 Valg av tre medlemmer til Rådet for radiografetikk 

Sak 17.16 Valg av leder til lovutvalget 

sak 17.17 Valg av to medlemmer til lovutvalget 

Sak 17.18 Valg av leder til valgkomite 

Sak 17.19 Valg av to medlemmer til valgkomite 

Sak 17.20 Valg av to varamedlemmer til valgkomite 

Sak 18.00 Avslutning 

Styrets forslag til vedtak: 

Dagsorden for landsmøte 2018 godkjennes 
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STYRETS BERETNING 2016 - 2018 Sak: 06.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Sentralstyrets beretning for perioden 2016 - 2018
Sentralstyrets beretning følger vedlagt. 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Sentralstyrets beretning for perioden 2016 – 2018 tas til orientering. 
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 STYRETS BERETNING 2016 - 2018  Sak: 06.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

Sentralstyrets beretning for perioden 2016 - 2018 

Sentralstyrets beretning for landsmøteperioden tar utgangspunkt i aktiviteter i perioden sett i lys 
av Politisk Plattform vedtatt på Landsmøtet i november 2015. Beretningen tar også 
utgangspunkt i forbundets organisatoriske tilhørighet som en del av det organiserte arbeidsliv i 
Norge og som aktiv deltagende i den norske arbeidslivsmodellen. 
 
Norsk Radiografforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon og har siden 1. januar 
2013 vært tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Vedtak om å tilslutte seg Unio ble fattet på 
Landsmøtet i november 2012.  
 
Norsk Radiografforbund er representert i Unios forhandlingsutvalg, enten som fullverdig 
medlem eller som observatør. Med utgangspunkt i antall medlemmer i Spekter, er NRFs 
forbundsleder nestleder i Unios forhandlingsutvalg i Spekter. Gjennom medlemskapet i Unio 
ivaretas forbundets tariffmessige interesser. Dobbeltmedlemsavtalen med Forskerforbundet er 
videreført, slik at det er Forskerforbundet som ivaretar og følger opp saker av tariffmessig 
karakter for våre medlemmer i det statlige tariffområdet. I henhold til Unios vedtekter har 
Norsk Radiografforbund ved forbundsleder observatørstatus i Unio styret, og møter fast med 
talerett. Norsk Radiografforbund møter med to representanter til Unios representantskap som 
avholdes hvert år i forkant av Unio konferansen.  

Norsk Radiografforbund er medlem i den internasjonale interesseorganisasjonen ISRRT 
(International Society of Radiographers and Radiological Technologists). I 2016 var Sør Korea 
arrangør for ISRRTs verdenskongress i Seoul, hvor også det internasjonale møtet ble avviklet. 
Norsk Radiografforbund valgte å ikke bruke ressurser og personell til deltagelse i ISRRT’s 
council meeting samt ved kongressen i Seoul 2016. I 2018 var Trinidad & Tobago arrangør for 
ISRRTs verdenskongress, samt council meeting, i Port of Spain. Fra Norsk Radiografforbund 
deltok forbundsleder som council member i det internasjonale møtet. Forut for møtet i 
Trinidad & Tobago nominerte forbundet fagsjef Håkon Hjemly som kandidat til vice president 
Europe/Africa. Gjennom deltagelse i møtet og gjensidig støtte fra flere Europeiske og Nordiske 
forbund ble vår kandidat valgt til posisjonen. 

Norsk Radiografforbund er medlem i den europeiske interesseorganisasjon EFRS, (European 
Federation of Radiographer Societies), og kan møte med 2 representanter på EFRS årlige 
generalforsamlinger (AGM). I 2015 ble AGM avviklet i Krakow, i 2016 i Sliema i Malta og i 
november 2017 ble møtet avviklet i Alcalá de Henares utenfor Madrid. Forbundsleder og 
vekselsvis 1. og 2. nestleder har representert Norsk Radiografforbund i disse møtene. Fagsjef 
Håkon Hjemly ble valgt inn i styret i EFRS tilbake i 2011 som Treasurer. På EFRS AGM i 
Coimbra Portugal i 2014 ble han valgt inn som Vice President og overtok som President da 
sittende EFRS President trakk seg brått i 2016. Presidentskapet ble avsluttet etter endt periode 
AGM i november 2017. 

Det arrangeres årlig et formelt nordisk møte mellom de nordiske forbund der ulike saker legges 
frem for behandling. I tillegg avvikles nordiske formøter i forkant av de europeiske og de 
internasjonale møtene. I 2018 hadde Norsk Radiografforbund arrangøransvaret for det 
nordiske møtet i Wien. I 2017 var Island arrangør av nordiske møter, og i 2016 har Sverige hatt 
arrangøransvaret for møtene. Island har hatt det nordiske presidentskapet i perioden 2016 til 
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 STYRETS BERETNING 2016 - 2018  Sak: 06.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

2017. Presidentskapet er 2-årig, og er sammenfallende med hvem som har ansvar for å 
arrangere den kommende nordiske kongressen. Island overtok presidentskapet fra 2016, da det 
ble bestemt at Nordisk kongress 2017 skulle arrangeres på Island. De nordiske kongressene er 
et samarbeid mellom radiografer og radiologer og neste nordiske kongress arrangeres i 
Danmark våren 2019. 
 
De nordiske landene samarbeider godt om saker som skal behandles på de europeiske og de 
internasjonale møtene. I tillegg er det god erfaringsutveksling mellom landene. I 2014 ble det 
bestemt at en skulle publiserer hverandres fagartikler i årets siste utgivelse av tidsskriftene 
Radiografen og Hold Pusten. Intensjonen om felles publiseringer videreføres, og det jobbes 
videre med å få på plass gode kriterier for hvilke typer artikler som faller inn undre kategorien 
«fagartikler».  
Redaktørene i Danmark og Norge jobber videre med å få på plass kriterier for publisering av 
artikler med utgangspunkt i RadForums kriterier for fagartikler. Forbundet følger gjennom det 
opp kommende publiseringer i Danmark og Norge. 

Medlemsutvikling 

Norsk Radiografforbund har i perioden 01.09.2015 – 01.10.2018 hatt en medlemsøkning på 
250 medlemmer. Medlemstallet pr. 01.09.2015 var 2805 fordelt med 39 medlemmer på statlig 
tariffområde, 17 medlemmer innen kommunalt tariffområde, 72 medlemmer i Virke, 2196 
medlemmer i Spekterområdet, 27 medlemmer i privat sektor og 279 ikke yrkesaktive/student 
medlemmer.  

Medlemstallet pr. 01.10.2018 er 3055 fordelt med 42 på det statlige tariffområdet, 10 
medlemmer innen kommunalt tariffområde, 63 medlemmer i Virke, 22 i privat sektor, 225 i 
tariffområde «Annen Spekter» og 2328 i Spekter Helse. Det er 365 ikke-yrkesaktive totalt, av de 
er 160 studentmedlemmer. 

Lokaliteter 

Norsk Radiografforbund har i hele perioden hatt sine lokaler i Rådhusgata 4. Gjennom 
eierforholdet inngår Norsk Radiografforbund i Sameiet for Rådhusgata 4. Daglig leder Thor E 
Halvorsen har representert og ivaretatt vårt eierforhold i styret denne perioden. Lokalene i 
Rådhusgata er på 330 kvadratmeter, med bl.a. 11 kontorer og møterom.  

Lokalene i Rådhusgata er i inneværende periode gjennomgått en nødvendig oppgradering, med 
nytt gulv samt ny kjøkkenløsning. Oppgraderingene hadde en total kostnadsramme på vel 
300.000,-. 

Forbundets politiske plattform 

Forbundets politiske plattform for perioden 2016-2018 ble behandlet og godkjent på 
landsmøtet i 2015. Det ble fattet vedtak om å fokusere det politiske arbeidet innen fire 
satsingsområder, arbeidslivspolitikk, profesjon og helsepolitikk, forskning og fagutvikling samt 
organisasjon og kommunikasjon. Grunnet målområdenes kompleksitet og omfang har 
sentralstyret gjort prioriteringer innenfor hvert enkelt fokusområde. Tiltakene som er iverksatt 
har vært i tråd med den politiske plattformen, og innenfor rammer gitt gjennom de årlige 
budsjettene. Prioriteringer for det enkelte år har fremkommet i årlige målplaner og sentralstyret 
har søkt å se målformuleringene i politisk plattform i et helhetsperspektiv. Den politiske 
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Norsk Radiografforbund 
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plattformen har også dannet grunnlaget for behandling av de årlige budsjetter i sentralstyret samt 
behandlingen og godkjenningen i representantskapet. 

Organisasjon og kommunikasjon 
I mer enn to landsmøteperioder har NRF hatt store utfordringer med implementering og 
tilpasning av medlemssystemet MySoft. Forbundet valgte derfor i 2018 å terminere kontrakten 
med MySoft som leverandør av medlemssystem.  

Et videre samarbeid og oppgradering innenfor dette systemet ville igjen kunne føre til utgifter i 
millionklassen for forbundet. Forbundet inngikk i 2018 kontrakt med Medlemsvekst som 
systemleverandør for nytt medlemssystem og 1. august 2018 var nytt system i drift. Inngått 
kontrakt gir forbundet forutsigbarhet i drift av sitt medlemssystem. 

Det meste er nå på plass, men fortsatt gjenstår det å ta i bruk saksbehandlerdelen av IKT- 
systemet samt at system for kurspåmelding er under tilpasning. 

Forbundet inngikk i juni 2017 kontrakt med Digiflow for en totalentreprise på drift av og 
leveranse av IKT verktøy. Alle ansatte har nå oppdaterte IKT verktøy til hjelp i sitt daglige 
arbeide.  

Forbundet inngikk i 2018 kontrakt med Visma som leverandør av nytt regnskapssystem. Dette 
systemet gir oss bedre oversikt samt at flere rutinepregede arbeidsoppgaver kan automatiseres. 

Forbundets - og Hold Pustens nettsider ble fornyet og lansert henholdsvis i 2018 og 2017. 
Begge nettsidene har nå samme nettleverandør. Hjemmesiden er viktig for formidling av 
informasjon til våre medlemmer, samt et verktøy i bekjentgjørelsen og relasjonsbyggingen til 
våre nære samarbeidspartnere. Koblingen via vår hjemmeside til andre organisasjoner 
tydeliggjør også det nettverket forbundet er en del av, nasjonalt og internasjonalt.  

Kommunikasjon internt og eksternt har blitt satset på ved økt bruk av egne hjemmesider og 
Facebook. Forbundet har vært aktiv på Linkedin, Twitter og Instagram. Forbundet opprettet 
egne Facebook sider for alle våre fagområder, i tillegg til sider for Lederforum, Studentforum 
og Pensjonistforum. Forbundet tok videre initiativet til at felles Facebook sider for ultralyd 
radiografer/sonografer samt beskrivende radiografer ble opprettet på nordisk nivå.  

I tråd med landsmøtevedtak og uttalte mål i Politisk plattform 2016 – 2018 vedtok sentralstyret 
våren 2016 å opprette en utvidet kommunikasjonsgruppe med mål om synliggjøring av 
radiografer og radiografkompetanse. I forkant besøkte vi Norsk Sykepleierforbund og fikk et 
innblikk i hvordan de arbeidet systematisk med profilering av NSF og sykepleiere. 
Kommunikasjonsgruppen består av kommunikasjonsleder Elisabeth Norridge, redaktør Tone 
Rise, sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen, fagsjef Håkon Hjemly, styremedlem Øyvind 
Pettersen og forbundsleder Bent R. Mikalsen. 

Kommunikasjonsgruppen inviterte ulike aktører innen filmproduksjon og kommunikasjon til 
møter der ideer til konsepter ble diskutert. Forbundets utgangspunktet var at radiograf - og 
stråleterapikompetanse skulle knyttes opp mot «de livsviktige bildene» - bilder som er 
essensielle i utredning og diagnostikk samt som danner grunnlag for stråleterapeutenes 
behandling av kreft. Tre miljøer ble invitert inn for å presentere sine forslag. Valget falt på 
produksjonsselskapet Smallfilm As som var det selskapet som tolket bestillingen konkret best 
opp mot det som var kommunikasjonsgruppens utgangspunkt, å knytte vår kompetanse opp 
mot livsviktige bilder for pasientene. 
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Resultatet av satsingen ble filmen «Vi tar de livsviktige bildene». Filmen ble laget med to 
masterfiler. En med norsk voiceover og en med engelsk voiceover. I tillegg ble det laget 88 
sekunders versjoner på begge språk med teksting til bruk i sosiale medier. Til slutt ble det laget 
en kortversjon på norsk på 35 sekunder til bruk på reklamefrie dager på TV.  

Filmen ble lansert på radiografiens dag den 8. november, 2017 i alle våre sosiale medie-kanaler 
og har gitt oss mye positiv oppmerksom både nasjonalt og internasjonalt. Filmen ble mye delt i 
sosiale media i Norge men også internasjonalt bl.a. av ISRRT. I tillegg har kortversjonen av 
filmen gått på TV 2 og TV Norge på reklamefrie dager julen 2017 samt påske og pinse 2018. 

Etter vedtak i sentralstyret fikk forbundet vinteren 2017/2018 utarbeidet en ny profilhåndbok. 
Designfirmaet Eggs fikk oppdraget og nytt design og profil ble våren og sommeren 
implementert på alle våre kommunikasjonsflater. 

Forbundet har ved leder sittet i styringsgruppen for arrangementet Stråleterapimøtet. 
Stråleterapimøtet er et felles arrangement mellom medisinske fysikere, onkologer og 
stråleterapeuter som arrangeres årlig i oktober. Etter utfordringer med arrangementene i 2016 
og 2017 ift. gjennomføringen samt avtale med PCO ble forbundet forespurt om å overta 
organisasjonsansvaret for Stråleterapimøtet 2018. Sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen ledet 
prosjektet og gjennomføringen av Stråleterapimøtet 2018. 

 

Sentralstyret 2015 - 2018: 

 
Forbundsleder   Bent Ronny Mikalsen  Helse Fonna 
1. nestleder til  okt 2016 Anne June Iversen  Universitetet i Tromsø 
1. nestleder fra okt 2016 Camilla Samuelsen  Finnmarksykehuset HF 
2. nestleder   Mario Gaarder  Helsedirektoratet 
Styremedlem   Camilla Samuelsen  Finnmarksykehuset HF 
Styremedlem   Øyvind B. Pettersen  Oslo Universitetssykehus 
Styremedlem   Siv Marit Jonli Lamøy  St. Olavs Hospital 
Styremedlem   Hilde Oline Brodshaug Aleris Røntgen 
Styremedlem   Eivind Richter Andersen Helse Stavanger HF 
Styremedlem til mars 2017 Guri Bolstad   Helse Bergen HF 
1.vara    Tom-Johnny Gundersen Sykehuset Østfold HF/Philips 
2.vara  til mars 2017 Gro Christensen  Helse Førde HF 
3.vara    Gro Ellen Husby   Vestre Viken HF 
4.vara    Ciaran Kenny   Akershus Universitetssykehus. 
 
Studentforum har fast observatør i sentralstyret. Til vanlig er det leder for studentforumet som 
møter. I perioden 2015 – 2018 har Viola Hansen, Simen Pedersen begge fra utdanningen ved 
Universitetet i Tromsø og Sigrid Århus fra radiografutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet 
deltatt på styremøtene.   

Sentralstyret har også i denne landsmøteperioden valgt en arbeidsform med 4 styresamlinger i 
året, hver samling over 2 dager. Samlinger over 2 dager har gitt rom til faglige og politiske 
diskusjoner innenfor utvalgte saksområder, og i en del sammenhenger har en også invitert 
eksterne innledere. Som eksempler nevnes økonomirapportering og rutiner ifb. med 
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sekretariatets rapportering til sentralstyret, innleder om pensjon i forkant av 
hovedorganisasjonenes pensjonsforhandlinger med regjeringen, forståelsen og praktisering av 
redaktørplakaten, Norsk Luftambulanse og CT i ambulanse. I mellom styresamlingene har AU 
(Arbeidsutvalget) hatt møter for oppfølging av styrevedtak, samt forberede saker for fremlegg på 
kommende styresamlinger. En slik modell for styrets arbeid har vært god, en har klart å jobbe 
effektivt innenfor utvalgte saksområder, og sakene har blitt fulgt opp kontinuerlig med hjelp fra 
forbundets sekretariat. Viktige saker er også i periodene mellom styre og AU møter blitt løst via 
epost korrespondanse. AU har i perioden bestått av forbundsleder Bent R Mikalsen, 1. 
nestleder Anne June Iversen og 2. nestleder Mario Garder. Anne June Iversen trakk seg som 1. 
nestleder og etter ekstraordinært Landsmøte oktober 2016 overtok styrerepresentant Camilla 
Samuelsen som 1. nestleder og inngikk deretter i AU. Varamedlemmer har vært innkalt til 
styresamlingene i de tilfeller styremedlemmer har meldt forfall. Øvrig frafall i perioden, 
styremedlem Guri Bolstad Helse Bergen HF samt varamedlem Gro Christensen Helse Førde 
HF. 

Sentralstyret har hatt drøftinger og fattet vedtak i saker som angår økonomiske disponeringer, 
fastsatt kriterier og tildelt utdanningsstipend, inngått avtale om medlemsforsikringer, behandlet 
enkeltsaker hva angår medlemmer, gitt høringsuttalelser i helsepolitiske og utdanningspolitiske 
spørsmål, og fattet overordnede vedtak som berører forbundets lønnspolitikk og faglige 
aktivitet. Sentralstyret har i perioden konsentrert sitt arbeid i tråd med den politiske plattformen 
som ble vedtatt på Landsmøtet i 2015.   

Styringsinstruks for sentralstyret, AU og forbundsleder legges ved beretningen (vedlegg 1). 

 

Representantskapet 

Ved vedtektsendringene i 2012 ble representantskapet opprettet. Representantskapet har i 
perioden bestått av 19 medlemmer, 10 medlemmer valgt av Landsmøte, de øvrige 9 
medlemmer representeres av sentralstyret. Representantskapet har i tillegg av sentralstyret i 
perioden bestått av og disse medlemmene valgt av Landsmøte 2015:  
 

Øystein Kallevåg  Helse Stavanger HF 
Brit Helen W. Bøhler  Vestre Viken HF 
Kristin Almeland  Helse Bergen HF 
Sissel Carlsen   Helse Bergen HF 
Mary Bolstad   Oslo Universitetssykehus 
Jermund Bakke  Sykehuset Vestfold HF 
Kurt Bøckman Gschib Universitetssykehuset i Nord-Norge 
Jannecke Dalager  Helse Møre og Romsdal HF 
Hanne Henriksveen  Sykehuset Innlandet HF 

  Liv Berit Moe   Nordlandsykehuset HF 

Representantskapet har avviklet årlige møter for å behandle regnskap og vedta forbundets 
budsjett. Representantskapet har i tillegg blitt orientert om årlige målplaner som er vedtatt av 
sentralstyret i perioden. De økonomiske forutsetningene for forbundets drift bygger primært på 
kontingentinngangen. På landsmøtet i 2015 ble prosentsatsen for kontingent fastsatt til 1,45 % 
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av brutto grunnlønn med en progressiv topp sats gjennom periode og fra 1.1.2018 på kr. 
450.000,- .  
 
Forvaltningen av forbundets midler legges frem som egen sak under behandlingen av 
regnskapene for perioden. Revisorberetningene inngår som en del av behandlingen av 
regnskapene, det samme gjør vedtak fattet i representantskapet. 
 
Rådet for radiografetikk 
Rådet for radiografetikk velges av Landsmøte. På landsmøte i 2015 ble følgende medlemmer 
valgt:  
 
 Leder  Ingri Berild Hjelle  Helse Møre og Romsdal HF 

Medlem Kari Gerhardsen Vikestad Høgskolen i Oslo og Akershus 
Medlem Kari Merethe H. Fredheim Høgskolen i Bergen 
Medlem Guro Sundby Aas  Akershus Universitetssykehus HF    

 

Rådet for radiografetikk legger frem egen beretning om sitt arbeid i perioden. Beretningen samt 
reviderte Yrkesetiske retningslinjer behandles som egne saker av Landsmøte. 

 

Sekretariatet 

Norsk Radiografforbund har pr.01.09.2018, - 8 ansatte samt frikjøpt forbundsleder på heltid. 

Daglig leder har i hele perioden vært Thor Eivind Halvorsen. Det har ikke vært nyansettelser i 
sekretariatet i denne perioden. 

Kjønnsfordelingen i sekretariatet er pr. 01.09.2018, 3 kvinner og 6 menn. Alle ansatte er 
omfattet av pensjonsavtaler.  

Forbundsleder    Bent R Mikalsen  100 % - hele perioden 
Sekretariatsleder    Thor Eivind Halvorsen 100 % - hele perioden 
Fagsjef     Håkon Hjemly  100 % - hele perioden  
Kommunikasjonsleder  Elisabeth Norridge  100 % - hele perioden 
 
Forhandlingssjef   Ole Andre Gjerde  100 % - hele perioden 
Fagutviklingsleder   Hans Flaata   100 % - hele perioden 
Økonomiansvarlig    Faheem Ashraf  100 % - hele perioden 
Redaktør Hold Pusten  Tone Rise     80 % - hele perioden 
Kommunikasjonsrådgiver  Tone Rise     20 % - hele perioden 
Administrasjonskonsulent  Ellinor Gunnerud    80 % - hele perioden 

Sentralstyret er arbeidsgiver for de ansatte. Sekretariatsleder utøver personalansvaret på vegne 
av sentralstyret, og rapporterer til sentralstyret om personellbehov og vilkår for den daglige drift 
av forbundets sekretariat. Den enkeltes stilling har sin arbeidsinstruks som sier noe om 
kompetanse, arbeids- og ansvarsområde og plassering i organisasjonen. 
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NRFs forsikringskontor 

NRF har inngått kollektive forsikringsordningene for sine medlemmer. BAFO 
Forsikringsmegling AS forhandler pris og hvilke elementer som skal inngå i de ulike 
forsikringsavtalene. NRF har inngått avtale med BAFO Forsikringsmegling AS om å drifte 
forbundets forsikringskontor. 
 

Representasjon i perioden:  

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har representert Norsk Radiografforbund i styret i 
Unio, og vært nestleder i Unios forhandlingsutvalg i Spekter.  

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har representert Norsk Radiografforbund i ISRRT 
• Forbundsleder Bent R. Mikalsen samt 1. og 2. nestledere Camilla Samuelsen og Mario 

Gaarder har representert Norsk Radiografforbund på møter i EFRS (The European 
Federation of Radiographer) 

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen og 1. nestleder Camilla Samuelsen har representert 
Norsk Radiografforbund på de nordiske møtene.  

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har vært fast observatør i Nasjonalt profesjonsråd i 
radiografi (NPRIR). Fra våren 2018 hetende Nasjonalt fagorgan i radiografi. 

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har vært medlem i referansegruppen for 
videreutdanning i tolkning og beskrivelse av røntgenbilder.  

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har sammen med Fagsjef Håkon Hjemly representert 
forbundet ved InHealth’s arrangementer om «Reporting Radiographers» i London i 
2017 og 2018  

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har sammen med Fagsjef Håkon Hjemly representert 
forbundet i diverse møter og høringskonferanser i Kunnskapsdepartementet i arbeidet 
med nye retningslinjer for radiografutdanningen, RETHOS. 

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har sammen med Fagsjef Håkon Hjemly representert 
forbundet i diverse møter og høringer i Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Helse – 
og Omsorgsdepartementet samt høring i Stortinget. 

• Forbundsleder Bent R. Mikalsen har sammen med 1.nestleder Camilla Samuelsen samt 
Fagsjef Håkon Hjemly representert forbundet ved Nordisk Kongress på Island 2017. 

• Styremedlem Eivind R. Andersen har i perioden representert Norsk Radiografforbund 
på møter i ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology).  

• Forbundsleder Bent R Mikalsen har sammen med sekretariatsleder Thor E Halvorsen 
og forhandlingssjef Ole A. Gjerde har representert forbundet i evalueringsmøter i 
Spekter. 

• Forhandlingssjef Ole A. Gjerde har representert Norsk Radiografforbund i 
forhandlinger i KS, og innen tariffområdet Virke. Har videre representert forbundet i 
bistands og fase 3 forhandlinger innen Spekter området. 

• Forhandlingssjef Ole A. Gjerde har representert forbundet i forhandlingssjefsnettverk i 
Unio. 

• Informasjonsleder Elisabeth Norridge har representert Norsk Radiografforbund i Unios 
kommunikasjonsgruppe.  

• Sekretariatsleder Thor E. Halvorsen har representert Norsk Radiografforbund i Unios 
Likestillingsutvalg og i Unios Medlemsfordelsutvalg. Har videre representert forbundet i 
bistands og fase 3 forhandlinger innen Spekter området. 
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• Sekretariatsleder Thor E. Halvorsen har representert forbundet i Unio’s 
konfliktberedskapsutvalg i Spekter området. 

• Fagsjef Håkon Hjemly overtok som president i EFRS (The European Federation of 
Radiographer) våren 2016 etter at sittende president trakk seg. Håkon Hjemly gikk av 
som president ved endt periode november 2017. 

• Fagsjef Håkon Hjemly representert forbundet i EFRS Advisory Committee, ESR 
Standard and Audit SC. 

• Fagsjef Håkon Hjemly ble valgt til Vice President Euoropa/Afrika ved ISRRT’s council 
meeting i Trinidad & Tobago våren 2018. 

• Fagsjef Håkon Hjemly har representert forbundet ved Røntgenveckan i Malmø 2016 og 
i Örebro 2018. 

• Fagsjef Håkon Hjemly har representert forbundet i Unio - gruppene - Helsepolitikk og 
Utdanning samt i Unios statsbudsjett gruppe. 

• Fagsjef Håkon Hjemly har representert forbundet i Norsk Akkreditering.  
• Fagutviklingsleder Hans Flaata har representert Norsk Radiografforbund i styret i 

Akademisk Studieforbund fra forbundet ble medlem i mars 2011. 
 

RadForum 

Radiograffaglig forskningsforum (RadForum) ble stiftet i 2006. I 2009 inngikk Norsk 
Radiografforbund og RadForum en intensjonsavtale om samarbeid, i 2011 ble avtalen utviklet 
til å bli en samarbeidsavtale, og den 13. mai 2014 ble RadForum tatt opp som egen 
interessegruppe i Norsk Radiografforbund. RadForum har hatt sitt eget styre og utarbeidet egne 
handlingsplaner. Sentralstyret har vedtatt retningslinjer for RadForum, der blant annet vilkår for 
FOU aktivitet og økonomisk støtte er regulert. RadForum markerte sitt 10 års jubileum i 2016 
ved en markering og arrangement sammen med ledere og tillitsvalgte under høstkonferansen 
2016. Arrangementet «Stand up Forskning» der diverse prosjekter ble presentert i en fortettet 
og komprimert setting ble en suksess og lovet godt for fremtiden for radiografprofesjonen.  

Etter initiativ fra RadForum’s styre og årsmøte arbeides det i 2018 med at forumet skal bli en 
helintegrert del av Norsk Radiografforbund. Målet er at RadForum’s ressurser skal brukes mest 
mulig til å styrke forbundets politikk innen forskning og mindre på den daglige driften av 
forumet. Det skal utarbeides nye retningslinjer for RadForum’s aktivitet innad i Norsk 
Radiografforbund. 

Lederforum 

Lederforum har i perioden bestått av Karina Prados Vik (leder), Wenche Maasø, Wenche S. 
Andreassen og Vidar Bergesen. Høsten 2017 ble Karina Prados Vik erstattet med Wenche 
Maasø som leder og Vidar Bergesen ble erstattet av Ole J Ulvang som medlem i 
styringsgruppen. Hovedoppgaven til lederforumet har vært å bistå fagutviklingslederen i sitt 
arbeid med å arrangere Lederdagene. Det har vært et ønske fra medlemmene i lederforumet 
om å kunne bidra med mer, med det resultat at sentralstyret på sitt styremøte i september 2015 
vedtok egne retningslinjer for Lederforum. Retningslinjene åpner for at også andre aktiviteter 
kan tillegges forumet. Det er i perioden også etablert en egen Facebook gruppe for lederforum. 
Retningslinjene for Lederforum vedlegges beretningen (vedlegg 2). 
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Studentforum 

Forbundets Studentforum ble opprettet i januar 2005 etter initiativ fra student Sondre Arnøy fra 
Høgskolen i Bergen. 14.mars 2005 ble Studentforum formelt godkjent. Studentforumet har i 
denne perioden bestått representanter fra de fleste av utdanningene. Simen Pedersen fra 
utdanningen ved Universitetet i Tromsø har vært leder av forumet inntil han var ferdig utdannet 
våren 2018.  Høsten 2018 ble nåværende leder i forumet, Sigrid Århus, engasjert for å delta i 
forbundets møter med studentene ved utdanningen i Bergen og Oslo. Studentforumet har i 
perioden lagt opp til to møter i året, og det er utarbeidet egne retningslinjer som regulerer 
forumets styringsform og arbeidsoppgaver. Retningslinjene er godkjent av sentralstyret. 
Studentforumet har observatørplass i forbundets sentralstyre med tale – og forslagsrett, og kan 
møte med 2 representanter i representantskapet der de har tale og forslagsrett. I tillegg har 
studentene rett til å velge to delegater til å representere seg på Landsmøte. Retningslinjene for 
studentforum vedlegges beretningen (vedlegg 3). 
 

Pensjonistforum 

Norsk Radiografforbund opprettet i mars 2017 et eget pensjonistforum. Pensjonistforum skal 
være et viktig ledd i forbundets nye initiativ mot å bygge opp og ha en mer målrettet politikk og 
tilbud ovenfor den gruppen av våre medlemmer som er, eller snart blir pensjonister. 
Pensjonistforumet er videre tenkt å få en rolle innen forbundets historieskriving med fokus på 
fag og utvikling. Et pensjonistforum vil kunne samle og samordne ressursene in mot et slikt 
arbeide som vil være av viktig historisk betydning for radiografene og stråleterapeutene som 
gruppe. Dette arbeide må intensiveres i årene som kommer med tanke på NRF’s kommende 
50 års jubileum i 2023. Forbundet arbeider sammen med Pensjonistforum med å knytte 
kontakter og samarbeide inn mot andre interesseorganisasjoner for pensjonister. 

I det konstituerende møtet ble pensjonistforums styringsgruppe etablert og består av: Turid 
Langli (leder), Clementine Iwe Thorsteinsen (nestleder), Gunvor Haavi Wernersen, Anna 
Pettersen og Betty Sabbasen. 

Retningslinjer for Pensjonistforum vedlegges beretningen (vedlegg 4). 

Avdelinger 

I følge forbundets vedtekter kan virksomheter med 10 eller flere medlemmer danne egen 
avdeling. Vedtektene regulerer sammensetting av avdelingsstyrene, samt avdelingens 
ansvarsområde. Den enkelte avdeling kan søke forbundet sentralt om økonomisk støtte. 
Sentralstyret har gitt sekretariatsleder fullmakt til å behandle søknadene om økonomiske støtte 
innenfor en ramme på kr. 30.000,- Sekretariatsleder rapporterer til sentralstyret om tildelinger 
og vilkår for driftstøtte til avdelingene.  
 

Tillitsvalgte 

De tillitsvalgte er forbundets lokale representanter på den enkelte arbeidsplass, og skal i regi av 
sitt verv ivareta medlemmenes interesse lokalt. De representerer forbundet ovenfor 
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arbeidsgiverne og andre organisasjoner, og er ofte bindeleddet mellom det enkelte medlem og 
forbundets sekretariat. I enkeltsaker bistår forbundets sekretariat de tillitsvalgte i form av 
rådgivning, og i møte med lokale arbeidsgivere.  

Også denne perioden har forbundet arrangert årlige tillitsvalgtkurs og tariffkonferanser. I år 
med hovedoppgjør har vi i de siste landsmøteperiodene arrangert tariffkonferansene utenlands. 
Hensikten er å knytte tillitsvalgte tettere sammen, samt at det er en påskjønnelse for den jobben 
tillitsvalgte gjør for forbundet og våre medlemmer. I 2016 ble tariffkonferansen avviklet i 
Dublin. I mellomoppgjøret 2017 ble tariffkonferansen avviklet i Oslo. Forut for hovedoppgjør i 
2018 ble tariffkonferansen avviklet i Praha. Det har blitt en tradisjon for NRF å arrangere 
høstkonferanser, der tillitsvalgte og ledere inviteres til fellesmøte. I tilknytning til 
høstkonferansen avvikles også evalueringen av årets lønnsoppgjør. Fellesmøtene har så langt 
blitt vurdert som positive. Forbundet opplever stabilitet blant sine tillitsvalgte, men ser behovet 
for ytterligere systematisering i opplæringstilbudet. Etter initiativ fra foretakstillitsvalgte er det i 
perioden arrangert egne møter med foretakstillitsvalgte i forkant av enkelte konferanser og 
samlinger. Disse møtene er blitt aktualisert gjennom 2018, i forkant og etterkant av årets 
lønnsoppgjør. Møtene mellom foretakstillitsvalgte ses på som en positiv nyvinning som knytter 
de foretakstillitsvalgte tettere sammen for erfaringsutvekslinger.  

Sentralstyret retter en stor takk til de tillitsvalgte for den innsats de gjør for Norsk 
Radiografforbund og for det enkelte medlem. Liste over tillitsvalgte pr. september 2018 
vedlegges beretningen (vedlegg 5). 

Tillitsvalgtkurs-konferanser i perioden:  

17.02–18.02.2016  Grunnkurs for tillitsvalgte  
09.03–11.03.2016  Tariffkonferanse for tillitsvalgte (Dublin) 
14.09–15.09.2016  Høstkonferansen  
16.02–17.02.2017  Grunnkurs for tillitsvalgte  
06.03–07.03.2017  Tariffkonferanse for tillitsvalgte (Oslo) 
13.09–14.09.2017  Høstkonferansen  
09.10–11.10.2017  Spesialkurs i forhandlingsteknikk 
07.02–08.02.2018  Turnuskurs for tillitsvalgte 
15.02–16.02.2018  Grunnkurs for tillitsvalgte 
19.03–22.03.2018  Tariffkonferanse for tillitsvalgte (Praha)  
13.09–14.09.2018  Høstkonferansen  

Hold Pusten 

Hold Pusten sendes alle medlemmer. I 2015 ble utgivelsene redusert fra 8 til 6 utgaver. Hold 
Pusten har i gjennomsnitt ca. 40 sider pr. utgivelse. Tidsskriftet har hele perioden blitt driftet fra 
forbundets sekretariat, underlagt redaktørens ansvarsområde. Redaktøren har også hatt ansvar 
for nettsiden www.holdpusten.no, tidsskriftets facebook-side, samt Twitter. Hold Pusten har 
status som vitenskapelig tidsskrift. Solveig Hofvind har vært tidsskriftets vitenskapelige redaktør 
i hele perioden. Etter landsmøte 2015 ble det åpnet for å utrede og utvikle Hold Pusten til e-
tidsskrift. Prosessene er iverksatt og det har vært avholdt møter med aktuelle leverandører. 
Forbundet har imidlertid ved to anledninger spurt våre medlemmer om hvorvidt de ønsker et 
rent elektronisk blad, en kombinasjon eller et blad sendt i posten som før. Våre medlemmer er 
delt i disse spørsmålene, og undersøkelsene har ikke gitt sentralstyret et tydelig mandat til å fase 
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ut det trykte formatet. Spørsmålet om hvordan Hold Pusten skal fremstå og distribueres må 
følges opp i kommende landsmøteperiode.   
 
Frem til januar 2015 ble annonsesalget ivaretatt fra forbundets sekretariat. Det ble da inngått 
avtale med ADD Media om annonsesalg. Ultimo september 2018 er forbundet i forhandlinger 
med ny annonseselger etter at kontrakt med ADD Media ble terminert. Annonsemarkedet har 
vært vanskelige hele perioden, noe regnskapstallene også viser. Drift av Hold Pusten har derfor 
i stor grad vært finansiert gjennom budsjetterte tilskudd. 
 
Fagartikkelprisen 
Tildeling av fagartikkelpris og pris for beste vitenskapelige publisering har vært videreført denne 
perioden.  
 
Fagartikkelprisen for 2015 ble tildelt Mariette Abrahamsson, Anne Gro Buerskog, Mari Helene 
Blihovde Hjelstuen og Ingjerd Carstensen, alle fra Stavanger Universitetssjukehus. Artikkelen 
med tittelen, "Gruppeinformasjon og omvisning før strålebehandling", begrunnes av juryen til å 
være en artikkel som viser stort pågangsmot og kan inspirere andre avdelinger som ønsker å 
forbedre informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende.  
Artikkelen er velskrevet, har god oppbygning og er lett tilgjengelig for leseren. Det gis en tydelig 
redegjørelse for arbeidets hensikt, gjennomføring og resultater. Forfatterne gir råd om 
potensielle forbedringer for de som ønsker å gjøre noe lignende, og referansebruken er god. 
Fagjury besto Kari Gerhardsen Vikestad, Metta Hauge, Eric Sundqvist og Fagsjef Håkon 
Hjemly. Prisen ble overrakt under Stråleterapimøtet i Oslo oktober 2016. 
 

Fagartikkelprisen for 2016 ble tildelt Trude Frøseth (St. Olavs Hospital Trondheim), Trond 
Strickert, Kjersti Solli (St. Olavs Hospital Trondheim), Gunilla Frykholm (Karolinska 
Universitetssjukhuset Stockholm) og Randi J. Reidunsdatter (Program for radiografi, institutt for 
helsevitenskap, NTNU Trondheim) for artikkelen «Har pasientleie betydning for 
reproduserbarhet og dosefordeling til risikoorgan ved strålebehandling av pasienter med 
endetarmskreft? En randomisert studie.» Juryen begrunner avgjørelsen med at artikkelen treffer 
godt på alle krav, den er bygget opp slik man forventer, den beskriver tydelig bruk av metode, 
har upåklagelig referansebruk og vil være nyttig i det daglige for både stråleterapipersonell og 
pasienter. Artikkelen er velskrevet og presentert med informative og oversiktlige tabeller og 
figurer. Den er et godt eksempel å se til som mal for andre artikler. 

Fagjuryen besto av Vanja Hårsaker, Metta Hauge, Mario Gaarder og Håkon Hjemly. Prisen ble 
overrakt under Stråleterapimøtet i Oslo oktober 2017.  

Fagartikkelprisen for 2017 ble tildelt Nina Bjerketveit Ødegaard (høyskolelektor i pedagogikk 
ved OsloMet), Bente Braathen (spesialbioingeniør/studentansvarlig, Avdeling for medisinsk 
biokjemi, OUS) og Herbjørg Råen (fagradiograf/studentansvarlig, Klinikk for radiologi og 
nukleærmedisin, OUS). Artikkelen «Hvordan oppnå økt veiledningskompetanse?» begrunnes 
av juryen til å være velskrevet, har upåklagelig referansebruk og vil kunne være nyttig i det 
daglige både for radiografer, stråleterapeuter og utdanningsinstitusjoner.  
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Temaet veiledningskompetanse er svært aktuelt og artikkelen beskriver både hvordan kurs og 
fagdager kan gjennomføres, og hva som kan komme ut av det, og prosjektet bør således være til 
inspirasjon for andre. Fagjuryen besto av Vanja Hårsaker, Metta Hauge, Mario Gaarder og 
Håkon Hjemly. Prisen ble overrakt under felles arrangement for ledere og tillitsvalgte under 
Høstkonferansen i Oslo september 2018. 
 

Pris for beste Bachelor Abstrakt 

Etter vedtak i sentralstyret i november 2016 ble en pris på beste bachelor abstrakt opprettet. 
Prisen er på kr 5000,- og det legges også til rette for at prisvinnerne skal få faglig støtte og 
veiledning til å videreutvikle abstract til en fagartikkel. 

Prisen for beste abstrakt i 2017 ble tildelt radiografstudentene Sarah Wethal, Rikke Westby og 
Silje Johansen ved HIOA for abstractet «En kartlegging av cone-beam-CT som modalitet ved 
akutt skade i små benstrukturer». 

Prisen for beste abstrakt i 2018 ble tildelt radiografstudent Åshild Gandrud ved Høgskulen på 
Vestlandet for «Radiografers erfaringer og opplevelse med post mortem-undersøkelser – en 
kvalitativ undersøkelse»   

Juryen bestod av Håkon Hjemly, Mario Gaarder, Eivind Richter Andersen og Mona Svanteson. 

 

Hold Pusten har i hele perioden vært medlem i Den Norske Fagpresses Forening, og vært 
drevet etter bestemmelser gitt i Redaktørplakaten. Opplaget for Hold Pusten har økt i takt med 
medlemsutviklingen og antall abonnementer, og er pr. 01.10.2018 i overkant av 3000 
eksemplarer. Regnskap for drift Hold Pusten inngår som en egen avdeling i forbundets totale 
regnskap. Våren 2012 ble det inngått avtale mellom de nordiske landene om 
utveksling/publisering av felles artikler. Redaktørene i Norge og Danmark tok ansvar for 
oppfølging, og høsten 2014 ble de første felles artiklene publisert. Samarbeid ved publisering av 
felles fagartikler er av stor interesse, og vil bli videreført. Utover dette samarbeider redaktørene i 
Norge og Danmark godt og utveksler også annet fagstoff.   

Videre er det inngått samarbeid med RadForum om veiledning på fagartikler før publisering i 
Hold Pusten. Samarbeidet fungerer godt, og artiklene kvalitetssikres før publisering. Dette 
samarbeidet fortsetter også inn i ny landsmøteperiode. 
 

Undersøkelse om kompetansebehov innen bildediagnostikk 

I lys av resultatet fra spørreundersøkelsen mot stråleterapienhetene i 2015, fant sentralstyret det 
riktig å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse blant de bildediagnostiske enhetene. 
Målsettingen var å kartlegge fremtidig behov for radiografer og kompetansebehov innen 
bildediagnostikken, også sett i lys av eventuell planlagt oppgavedeling. Spørreundersøkelsen 
gikk ut til avdelingsledere ved 44 enheter innen bildediagnostikk som samlet hadde 750 
radiografer som ansatte.  
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I spørreundersøkelsen søkte vi også å kartlegge kompetansebehov opp mot ventetid samt 
svartid for pasienter innen skjelett, MR, CT og ultralydundersøkelser. Undersøkelsen avdekket 
relativt lang ventetid for time til pasient samt lang svartid på de ulike undersøkelsene, noe 
kortere for skjelett en for de øvrige modalitetene. Resultatene viste at fra 
undersøkelsestidspunktet og innen et 5 års perspektiv hadde ca. halvparten av avdelingene 
enten igangsatt eller planla å igangsette oppgavedeling i avdelingene. Planlagt oppgavedeling 
varierte, alt fra vurdering og prioritering av henvisninger til utdanning av beskrivende radiografer 
og ultralyd radiografer. Av andre oppgavedelingsfokus nevnes alt fra postprosessering av bilder 
til skifte av nefrostomikateter, stereotaktisk merking og biopsitaking i mammae, samt som 
beskriver og førstetyder innen mammografiscreeningen.  

Undersøkelsen kartla også opplæringsbehov for nytilsatte radiografer samt behov for formell 
videreutdanning innen de enkelte modalitetene. Opplæringsbehovet spriker fra avdeling til 
avdeling, men en trend er at det er behov for relativt lang intern opplæring ved tilsetting og at 
dette behovet naturlig nok er mer utpreget for nyutdannede radiografer. Mange avdelinger 
responderer med et relativt stort behov for etterutdanning og opprettholdelse av kompetanse 
for sine radiografer. Slik etterutdanning kan være alt fra eksempelvis CT, MR til beskrivende 
radiografer og strålevern. Relativt mange melder om behov for utdanning på master nivå. Dertil 
kommer at respondenter i et framtidsperspektiv ser at avdelingen også har behov for 
radiografer med utdanning på PhD nivå. 

Forbundet har brukt dataene fra undersøkelsen inn mot politikere og helsemyndigheter i tillegg 
til i møter med ledelse innen virksomheter og helseforetak. 

Lønnsoppgjørene - Forhandlingsmodeller for NRF i de ulike tariffområdene 
 

Spekter 

All lønnsdannelse for Norsk Radiografforbunds medlemmer i tariffområde Spekter forhandles 
lokalt og gjennomføres av lokale forhandlingsutvalg ved de respektive virksomheter. 
 

KS 

Medlemmer i NRF forhandler etter Hovedtariffavtalens kapittel 5. pkt. 5.1, og får således lønn 
forhandlet lokalt. Forhandlingene foregår i utgangspunktet uten noen form for pott eller sentralt 
avtalt ramme – det føres ikke separate forhandlinger om rammen før forhandlingene og 
økonomien oppgjøret i kapittel 5 er ikke kjent før forhandlingene er avsluttet. 

 

Stat 

For forbundets medlemmer i statlig tariffområde, blir forhandlingene i stor grad ivaretatt av 
Forskerforbundet gjennom NRFs dobbeltmedlemskapsavtale. 
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Virke 

NRF forhandler etter bestemmelsen i pkt. 3.3 i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 
og i Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv. vedrørende lønnsregulering av 
stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt. 

Frontfaget og NOU 2013: 13 (Holden III-utvalget) 
 

Om Frontfaget 
En sentral del av det norske systemet for lønnsdannelse er at frontfaget forhandler først og 
danner en norm for de øvrige oppgjørene. Dette bidrar til at lønnsveksten i økonomien samlet 
ikke blir høyere enn det næringer som er utsatt for internasjonal konkurranse kan leve med 
over tid. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte 
virksomheter slutter avtaler først, og at dette så virker som en norm for andre avtaleområder. 
Når lønnsoppgjørene i de ulike områdene bygger på resultatet i frontfaget som en norm for hva 
resultatet bør bli også i eget område, bidrar det til at resultatene i de ulike tariffavtalene generelt 
blir nokså sammenfallende. 

Forhandlingene i staten er viktige bl.a. fordi resultatet i dette området er førende for flere andre 
sektorer som kommer etter. Først og fremst gjelder dette alle offentlig finansierte virksomheter 
som for eksempel kommuner og fylkeskommuner og helseforetakene i Spekter-området, og 
også en rekke bedrifter i Virke-området. Også for lokale forhandlinger i privat sektor, både for 
arbeidere og funksjonærene, har resultatet i staten innflytelse. Betydningen av oppgjøret i staten 
henger i noen grad sammen med at man får et mer sikkert tall for den samlede lønnsveksten, 
og ikke bare en del av den, slik det sentrale oppgjøret i frontfaget gir. Det statlige tariffområdet 
får dermed en rolle som «fortolker» av frontfaget 

 

Om Holden III 

I NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget) 
anbefales det at NHO, i forståelse med LO, i frontfagsforhandlingene bør angi en troverdig 
ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien: 
 

Lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet bør være normgivende for 
resten av økonomien. Dette er i tråd med Kontaktutvalgets uttalelse i mars 2003. Ved 
forbundsvise oppgjør er det Industrioverenskomsten som er frontfaget, og dermed 
forhandles først. Dette oppgjøret har i stor grad direkte gjennomslag i en rekke andre 
oppgjør. Siden utfallet av de lokale forhandlingene ikke er avklart, bør NHO, i forståelse 
med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien. En 
troverdig ramme skal verken være gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre 
forhandlingsområder skal forholde seg til. Ved utarbeidelsen av anslaget må det tas 
tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utsiktene. Drøfting av de økonomiske utsiktene i Det 
tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i forkant av lønnsoppgjørene vil gi 
grunnlag for en felles virkelighetsoppfatning blant alle parter i lønnsoppgjørene. 
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En slik modell har vært praktisert i lønnsoppgjørene siden, og har bidratt som en viktig 
referanse for de tariffområder som har kommet etter frontfaget. 

Lønnsoppgjøret 2016 (hovedoppgjør) 
 

Frontfaget 
På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ble årslønnsveksten i 
industrien samlet i NHO-området anslått til 2,4 prosent i 2016 

 

Unios medlemsforbund i Spekter-område 4 og 10 med sentral lønnsdannelse 
(A2) 
Oppgjøret var i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget (2.4 %), og varierende 
virkningstidspunkt for de ulike elementene. Lønnsstige gjeldende fra 1. juni:  
 

 0 år 4 år 8 år 10 år 
Grunnstige 388.000 390.000 410.000 447.000 
Spesialstige 415.000 430.000 447.000 490.000 

 
 

NRF – Spekter-område 4 og 10  
NRF kom til enighet i de enkelte foretak med en lønnsramme i tråd med frontfaget (2.4 – 2.5 
%). De fleste lønnsstigene ved foretakene lå innenfor spennet 380.000 (0 år) – 447.000 (10 år), 
mens noen få lå under, noen få lå over. 

 

NRF - Spekter-område 9 
NRF har i område 9 medlemmer i Unilabs og Curato (nå Aleris Røntgen), hvor man kom til 
enighet om resultater i tråd med frontfaget. Oppgjøret ble dog først effektuert sent i september 
grunnet uenighet (i all hovedsak knyttet til pensjon) i en del andre virksomheter i område 9. 

 

NRF – LHL-sykehusene 
Som en følge av arbeidsgivers krav om å gjøre endringer i pensjonsordningen ved LHL, ble det 
brudd i forhandlingene. Mekling ble gjennomført på 31.1.2017 – 1.02.2017. Unio, 
Akademikerne og SAN aksepterte nye overenskomster i tråd med meklerens skisse til løsning1 
 

Statsoppgjøret 
I hovedoppgjøret i det statlige tariffområdet i 2016 ble det inngått to hovedtariffavtaler, en med 
Akademikerne og etter mekling en annen med LO Stat, Unio og YS Stat. I avtalen med 
Akademikerne ble det gitt et generelt tillegg på hovedlønnstabellen på 0,5 prosent fra 1. mai 
2016, og det ble avsatt 2,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. 
juli. Avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat ga et generelt tillegg på 1,15 prosent fra 1. mai på 

                                                                 
1 Meklerens møtebok i sak 2016 – 114: https://www.unio.no/cms/files/4877/moeteboka.pdf 
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hovedlønnstabellen og det ble avsatt 1,5 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med 
virkning fra 1. juli. På grunnlag av lønnsstatistikk for 2016 og tarifftilleggene i 2016, er 
årslønnsveksten fra 2015 til 2016 i det statlige tariffområdet beregnet til 2,4 prosent. 

KS-oppgjøret 
Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret. Rammen 
for oppgjøret ble på om lag 2,4 prosent. 

Virke – HUK 
Unio-forbundene brøt forhandlingene (9. september) med Virke for medlemmene innen helse-
, utdanning- og kultursektoren. Etter mekling kom partene til enighet 19. november om et 
lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Enigheten innebar 
også videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i 
spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer. 

Lønnsoppgjøret 2017 (mellomoppgjør) 
 

Frontfaget 
På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås års-lønnsveksten i 
industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent i 2017.  
 

Unios medlemsforbund i Spekter-område 4 og 10 med sentral lønnsdannelse 
(A2) 
Oppgjøret var i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget (2.4 %), og lønnstilleggene gitt 
med virkning fra 1. august 2017. 
 
Minstelønnsstiger pr 1.august 2017 etter A2 forhandlingene: 
 0 år 4 år 8 år 10 år 
Grunnstige 385.000 395.000 418.000 460.000 
Spesialstige 420.000 435.000 455.000 500.000 

 

NRF – Spekter-område 4 og 10  
Oppgjør i tråd med frontfaget. De fleste lønnsstigene ved foretakene lå innenfor spennet 
386.000 (0 år) – 460.000 (10 år), mens noen få lå under, noen få lå over. 
 

NRF - Spekter-område 9 
Aleris og Unilabs kom til enighet med arbeidsgiver, med en ramme på om lag 2.4 % 

Statsoppgjøret 
Partene kom til enighet. Rammen for oppgjøret ble om lag 2.4 prosent. 

KS-oppgjøret 
Det ble oppnådd enighet i det sentrale oppgjøret. Rammen for oppgjøret ble om lag 2,4 prosent 

 

23



 STYRETS BERETNING 2016 - 2018  Sak: 06.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Virke – HUK 
Det ble oppnådd enighet i det sentrale oppgjøret i tråd med korresponderende områder i 
offentlig sektor. Norsk Radiografforbund kom til enighet på alle virksomhetene. 
Hovedinnretning ble tilsvarende Spekter-område 4 og 10.  

Lønnsoppgjøret 2018 (hovedoppgjør) 
 

Frontfaget 
LO og NHO kom til enighet i frontfaget den 8. april, etter at oppgjøret gikk til mekling. På 
bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ble årslønnsveksten i industrien 
anslått samle til å bli 2,8 prosent. 

Unios medlemsforbund i Spekter-område 4 og 10 med sentral lønnsdannelse 
(A2) 
Etter innledende forhandlinger mellom Spekter og Unio den 10. april, samt enighet mellom 
Spekter og Norsk Sykepleierforbund den 2. mai i de sentrale A2 forhandlinger, ble der enighet 
om nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. juli. Oppgjøret omfattet også regulering og prioritering 
av ledere med et samlet tillegg på 5 % til ledere samt et generelt tillegg til øvrige på 3,5%. Det 
ble ikke kommunisert ut konkrete tall på en total ramme for oppgjøret mellom Spekter og 
NSF. 

Det andre forbund med forbundsvise A2 forhandlinger, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk 
Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet kom ikke til enighet da de ikke ble tilbudt 
samme minstelønnssatser som sykepleierne. Oppgjøret for disse gruppene gikk derfor til fase 3 
der en oppnådde enighet 4.juni. Protokoll for fase 3 for disse forbundene omfatter foruten 
minstelønnssatser generelle tillegg på 2 % til NEF, 2,8 % til NFF og 3,1 % til 
Utdanningsforbundet. For disse forbundene regnes oppgjøret å være innenfor en 
frontfagsrammebetraktning på 2,8 % og med en virkningsdato forskjøvet og satt til 1. august. 

Minstelønnstigene etter A2 gjeldene, fra 1. juli for NSF samt fra 1.august for øvrige forbund: 

 0 år 4 år 8 år 10 år 
Grunnstige 400.000 410.000 433.000 490.000 
Spesialstige 435.000 455.000 490.000 525.000 

 

NRF – Spekter-område 4 og 10 
For Norsk Radiografforbund ble Spekter-oppgjøret i sykehusene utfordrende.  

Norsk Radiografforbunds lokale forhandlingsutvalg har en lang tradisjon for å skue hen til 
resultatene fra Spekter og A2-forhandlinger. Når Spekter og NSF så kom til enighet 2. mai, så vi 
da også at de fleste av våre forhandlingsutvalg utformet krav med dette som utgangspunkt. 

Dette viste seg svært vanskelig å vinne frem med i forhandlingene, og flere steder ble man møtt 
med arbeidsgivere som rigid forholdt seg til frontfagets ramme 2.8 %, og således at prosessene 
lokalt ikke lignet reelle forhandlinger basert på lokale forhold og utfordringer. 
Samtidig medførte korte forhandlingsfrister grunnet flere røde dager i perioden at svært mange 
av de lokale prosessene strandet, og ble brakt til bistandsforhandlinger og/eller fase 3-
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forhandlinger. Med de fristene som forelå, og med det antallet brudd en slik prosess måtte 
medføre, ble det heller ikke tid til å gjennomføre bistandsforhandlinger ved flere av 
helseforetakene. Disse forhandlingsbruddene ble i stedet brakt direkte i fase 3-forhandlinger, i 
strid med den avtalte forhandlingsmodellen. Vi så også at noen foretak startet opp de lokale 
forhandlingene først etter at fristen for å melde bistand til NRF og Spekter var utløpt. 

Ved noen foretak fikk en til en lokal forhandlingsløsning og vi kom til en løsning ved bistand 
ved ett foretak, men langt de fleste (14 foretak) gikk til fase 3-forhandlinger.  
Fase 3-forhandlingene ble så gjennomført 4. juni. Disse forhandlingene gjennomføres formelt 
mellom Spekter og Unio, men med enkeltforbundene som er i fase 3 med. Norsk 
Radiografforbund opplevde at ingen av de lokale brudd ble realitetsbehandlet. Samtlige brudd 
ble returnert til de lokale parter, med protokolltilførsler som åpnet for mulighet for å tilpasse 
innretning innenfor rammen for arbeidsgiver siste tilbud og under fredsplikt: 

 
- Arbeidsgivers siste tilbud lokalt skulle gjøres gjeldende 
 
- Partene kan om man lokalt blir enige om det, bli enighet om en annen innretning på det 
lokale oppgjøret (basert på arbeidsgivers siste tilbud), men da innenfor den rammen som følger 
av arbeidsgivers siste tilbud, og under fredsplikt. 

De enkelte foretakene har i ulik grad fulgt opp protokoll tilførslene fra fase 3. Flere opplevde 
motvilje fra arbeidsgiver hva gjaldt å se på innretningen for oppgjørene, og enkelte foretak har 
fulgt opp dette med protokolltilførsler hvor det uttrykkes misnøye med prosessene. 

Samlet sett er resultatene ved oppgjørene innenfor en ramme på 2,8 % og på linje med 
frontfagets rammebetraktinger ved inngangen til oppgjøret for 2018. 

Norsk Radiografforbund følger opp utfordringene vi opplever med forhandlingsmodell innen 
Spekter/sykehusområdet høsten 2018 og gjennom tariffperioden. 

NRF – Spekter-område 122 
Oppgjøret i virksomhetene i Spekter område 12, de private virksomhetene, Aleris Røntgen og 
Unilabs oppnådde enighet i oppgjøret. Begge innenfor en ramme på om lag 2,8 %. 

Statsoppgjøret 
Etter mekling kom partene i statsoppgjøret til enighet innenfor en økonomisk ramme på om lag 
2.8 %. 

KS-oppgjøret 
I KS -kommunal sektor kom partene til forhandlingsløsning 30. april. Totalrammen for 
oppgjøret er på 2,8 prosent, mens Unios medlemmer fikk en ramme på 2,95 prosent. 
 

 

                                                                 
2 Partene har blitt enige om endringer i områdeinndelingen. Aleris og Unilabs er flyttet fra område 9 til 
nyopprettede område 13 
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Virke - HUK  

Partene i Virke-oppgjøret kom til enighet 6.september, med en ramme tilsvarende 
korresponderende områder i offentlig sektor.  

 

Helsepolitikk 

Forbundets aktivitet innenfor helsepolitikk har primært vært fokusert mot de endringer som 
skjer innen spesialisthelsetjenesten samt utviklingen med desentraliserte enheter innen 
bildediagnostikken, i bl.a. helsehus i etterkant av samhandlingsreformen. Forbundet har i 
perioden løftet fram behovet for beskrivende radiografer og ultralyd radiografer som et svar på 
kapasitetsutfordringer innen bildediagnostikken.  

Vi har avgitt høringssvar i tilknytning til utredninger og lovendringer for aktuelle saksområder 
innen våre fagfelt. Høringssvar har vært sendt både direkte fra forbundet og via ulike 
grupperinger i Unio. Vi har vært representert i utvalg innad i Unio og avviklet møter i 
Helsedirektoratet, Legemiddelverket samt hatt møter med politisk ledelse i Helse – og 
omsorgsdepartementet. Forbundet har deltatt i Stortingshøringer i helse og omsorgskomiteen i 
tilknytning til lovendringer bl.a. i legemiddelforskriften. Ved inngangen til oktober 2018 ser det 
ut til å ha gitt positive resultater i det radiografer er foreslått som profesjon i ny forskrift som kan 
motta reklame for reseptbelagte legemidler. Dersom forslaget blir stående gjennom 
behandlingen i Stortinget vil det løse et problem som i de siste årene bl.a. har ført til at 
radiografer ikke har kunnet delta på kurs og innlegg som også inneholdt omtale og reklame for 
legemidler. Forbundet følger opp denne saken i kommende høringsrunder. 

Forbundet har vært involvert og engasjert i Unio’s spørreundersøkelsen om teknologi og 
kompetanse som er et ledd i kartlegging av medlemmenes holdning, kompetanse og 
engasjement i ny teknologi. Undersøkelsen ble gjennomført av analyseselskapet Ny Analyse. 
Tittel på rapporten er «Teknologi og kompetanse i endring - Digitalisering og fremtidig 
kompetansebehov for Unio sine medlemmer i helsesektoren». 

I møter med myndighetene har forbundet fremmet behovet for spesialisert 
radiografkompetanse og regulering i form av offentlige spesialistgodkjenninger. Videre har 
forbundet fremmet og argumentert for behovet for systematisk og livslang 
læring/opprettholdelse av kompetanse. Forbundet har vært aktive inn mot miljøer og deltatt 
aktivt på konferanser med tema innen kunstig intelligens gjennom perioden, i Norge samt ved 
ECR 2018. Forbundet har kommentert utredninger innen kunstig intelligens og har kommet 
med korrigerende innspill til misforståelser i rapporter som Samfunnsøkonomisk Analyse. 
«Helse-Norge 2040 – hvordan kan framtiden bli?» 

I denne perioden har det vært politisk satsing på kreftområdet, med innføring av 28 
pakkeforløp for kreft. Erfaringene med pakkeforløp innen kreftområdet har medført en 
ytterligere satsing på pakkeforløp innen bl.a. hjerneslag og psykisk helse og rus. De politiske 
signalene er at det vil komme pakkeforløp også innen andre diagnosegrupper. Pakkeforløpene 
gir pasientene forutsigbarhet i sine møter med spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløpene gir 
videre en klar politisk prioritering for sykehusene. Satsing innen kreftomsorgen og 
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pakkeforløpene har avdekket ventetider og kapasitetsutfordringer, spesielt innen patologi og 
bildediagnostikk. Forbundet har gjennom høringssvar og kontakt med myndighetene, uttrykt 
bekymring for tilgjengelig kapasitet innen bildediagnostikken og stråleterapi som følge av alle 
pakkeforløpene. En videre prioritering av pakkeforløp vil medføre et ytterligere press på 
bildediagnostikk og stråleterapi. Dette er spørsmål som sentralstyret og forbundet også må følge 
opp i kommende landsmøteperioder. Forbundet har i perioden laget oversikt over alder på 
MTU innen bildediagnostikk og stråleterapi i Norge versus Europeiske land. I 
sammenligningen fremkommer det at Norge ligger noe etter og har en høyere alder på MTU 
enn typiske sammenlignbare land i Europa. Dataene er brukt inn mot politiske partier i deres 
programarbeid. 
 

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) 

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og 
sosialfagutdanningene. Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte 
utdanningene, deriblant radiografutdanningen. Fase 2 omfatter de resterende helse- og 
sosialfagutdanningene. Arbeidet ble organisert gjennom bredt sammensatte programgrupper 
med representasjon bl.a. fra utdanningene, brukerne, klinikkene samt studentrepresentasjon. 
Ingen av profesjonsorganisasjonene ble invitert inn i programgruppene, noe forbundet sammen 
med Unio og Spekter protesterte mot i egne og felles skriv. Forbundet har allikevel i løpet av 
arbeidet med nye retningslinjer hatt et godt samarbeid med programgruppen gjennom flere 
møter med dem, samt møter i Kunnskapsdepartementet. Forbundet har i sine innspill lagt vekt 
på at nye retningslinjer måtte ta opp i seg de Europeiske nivåene til radiografutdanning, EFRS 
EQF 6 og 7. Forbundet har videre lagt vekt på vår undersøkelse fra 2015 om forventet 
kunnskapsnivå kontra det faktiske nivået på nyutdannede radiografer. Konklusjonene fra 
undersøkelsen var at radiografene hadde et tilfredsstillende nivå i typiske omsorgsfag. Innen 
radiograffaglige emner som strålefysikk, strålevern, anatomi, fysiologi osv. var ikke nivået som 
forventet. For Norsk Radiografforbund har det derfor vært viktig å påpeke at nye retningslinjer 
må føre til en styrket utdanning av radiografer for å møte framtidens behov for 
radiograftjenester. Målet var å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av 
grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for 
utdanningsinstitusjonenes og skal implementeres fra 2020. 

 
Norsk Radiografforbunds Interne spesialistgodkjenning 
Utviklingen innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi har vært stor og vil trolig fortsette å 
være det i årene som kommer. Radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi er tverrfaglige 
kunnskapsområder som henter kunnskap fra generell fysikk, strålefysikk, bildeopptak og 
behandling, funksjonell medisin, anatomi og fysiologi samt psykologi og omsorgsfag. Det krever 
stadig fornyet kunnskap, kompetanse og utdanning for å holde seg oppdatert i yrket, utvikle 
profesjonell rolle og for å møte nye oppgaver.  

Forbundet har arbeidet med en intern spesialistgodkjenning i mange år. I mai 2014 fattet 
sentralstyret vedtak om å opprette en arbeidsgruppe for utarbeidelse av:  
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- Generelle kriterier og faglige krav for Norsk Radiografforbunds interne 
spesialistgodkjenning. Kriteriene skal inkludere krav til resertifisering / fornyelse av 
sertifisering 

- Forslag til organisering og administrering av forbundets interne spesialistgodkjenning.  
 

Sentralstyret godkjente i mai 2015 modell for forbundets interne spesialistgodkjenning med 
bakgrunn i overstående. AU fikk mandat til å oppnevne ett spesialistråd, og 15. september 2015 
hadde spesialistrådet sitt konstituerende møte.  

I tråd med tidligere landsmøtevedtak har forbundets sentralstyre for perioden 2015-2018 
videreført arbeidet i spesialistrådet og vedtatt opprettelse av intern spesialistgodkjenning innen 
områdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin.  

Ved inngangen til inneværende landsmøteperiode overtok 2.nestleder Mario Gaarder som 
leder i spesialistrådet. Som eksterne representanter var Nina Kleven Madsen – Helse Bergen, 
fra fagområdet nukleærmedisin. Nina Kleven Madsen trakk seg etter at hun gikk over i en 
annen stilling i Helse Bergen. Hun ble erstattet av styremedlem Guri Bolstad fra Helse Bergen. 
Eivind Richter Andersen – Helse Stavanger, fra fagområdet stråleterapi samt Linda Hafskjold – 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Fagsjef Håkon Hjemly inngår som sekretariatets 
representant i spesialistrådet.  

Forbundet gjennomførte flere besøk i bildediagnostiske avdelinger våren 2016 for å presentere 
vår daværende modell for en intern spesialistgodkjenning. Tilbakemeldingene var positive, men 
det ble påpekt at kravene og tidsbruken totalt sett ville bli for omfattende. Det ble også påpekt 
at det ville bli problematisk å finne veiledere så lenge et av kravene var masterkompetanse inn i 
spesialistordningen. Spesialistrådet reviderte kravene til intern spesialistgodkjenningsordning 
etter tilbakemeldingene. Gjennom kontakt med forskningsmiljøet innen mammografi samt 
miljøet for beskrivende radiografer og ultralyd radiografer ble det besluttet å utarbeide og 
lansere intern spesialistgodkjenning for mammaradiografer og beskrivende radiografer våren 
2018. 

Forbundet og spesialistrådet arbeider videre med konkrete planer for intern spesialistordning 
for radiografer som arbeider med MR og Nukleærmedisin. 

Parallelt har forbundet arbeidet mot myndigheter for en offentlig spesialistgodkjenning for 
radiografer som arbeider utover sin autorisasjon, eksempelvis beskrivende radiografer, 
ultralydradiografer og stråleterapeuter. Dette arbeidet har fått fornyet aktualitet gjennom 2018 i 
da Unio belyser dette som et nødvendig tiltak for flere av profesjonsgruppene innen 
helsevesenet. 

Modellbeskrivelsene for intern spesialistgodkjenning for beskrivende radiografer samt 
mammografispesialister vedlegges beretningen (vedlegg 6 og 7) 

 

Fagkursene 

Fagkursene har vært og er et viktig tilbud til våre medlemmer, et tilbud som setter fag og 
kontinuerlig læring i fokus. Deltagelsen og oppslutningen om våre fagkurs har variert gjennom 
perioden. På lik linje med den foregående perioden, skiller oppslutningen om enkeltkurs seg 
positivt ut mens andre kurs igjen har gjennomgående lav deltagelse. Kurs med liten deltagelse er 

28



 STYRETS BERETNING 2016 - 2018  Sak: 06.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

kurs som har begrenset deltagergrunnlag som følge av et lite fagmiljø. Det er allikevel viktig for 
forbundet å opprettholde et tilbud til også disse gruppene. 

I denne perioden har følgende personer vært agenter for de forskjellige fagområdene i Norsk 
Radiografforbunds fagkursgruppe: 

Angio-intervensjon: Henric Söderlund, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Skjelett:  Sahira Khan, Oslo universitetssykehus, Legevakten  

MR:   Rolf Svendsmark, Siemens Healthcare  

CT:   Joanna Kristiansen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Strålevern:  Ørjan Kjærstad, Høgskulen på Vestlandet, Bergen 

Traume:  Lill Iren Simonsen; Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Stråleterapi:  Janani Moorthy, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet 

Nukleær:  Else Marie Svinsås, St. Olavs Hospital, Trondheim 

Mammografi:  Metta Hauge, mammografikomiteen, Oslo 

Lederdager:  Wenche Maasø, leder av styringsgruppen i lederforum, Oslo 

UL og beskrivende: Bjørnar Rømo, Sykehuset Levanger 
Barn:   Bodil Lura, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø 

Sekretariatet:  Hans Flaata, fagutviklingsleder, Norsk Radiografforbund 

Tillitsvalgtkurs: Ole André Gjerde, Norsk Radiografforbund (inngår ikke i 

fagkursgruppen) 

 

Fagkursgruppen har to hovedmøter i året, der de evaluerer tidligere aktiviteter og planlegger 
kommende kursprogram i tråd med Norsk Radiografforbunds måldokumenter i 
landsmøteperioden. Gruppen legger strategiske planer på kort og lang sikt, bestemmer titler, 
hovedinnhold og datoer for hvert enkelt fagkurs i etterutdanningsprogrammet. Forbundets 
aktivitet er høy, og i løpet av de siste 3 årene har det vært avviklet 10–12 fagkurs per år, med 
gjennomsnittlig 30 deltakere per kurs. Det er også årlig deltakere fra de andre nordiske 
landene, spesielt fra Danmark og Sverige.  
 
Sentralstyret takker fagkursgruppen for engasjementet og arbeidsinnsatsen som nedlegges i 
utviklingen og gjennomføringen av forbundets kursprogram. 

Arrangementer 2016 

12.01.–15.01.  MRI in Practice  

03.02.–05.02.  Barn fra topp til tå  

10.02.–12.02.  Angiografi og intervensjon  

10.03.–11.03.  Stråleterapi  
14.03.–17.03.  Mammografi  
27.04.–29.04.  Skjelettundersøkelser  
25.05.–27.05.  CT  
08.09.–09.09.  Nukleærmedisin  
14.09.–15.09.  Lederdagene  
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25.10.–28.10.  Høstmøte 2016  
09.11.–11.11.  CT-kolografi hands-on workshop  
16.11.–18.11.  MR for viderekomne  
24.11.–25.11.  Strålevern  

 

Arrangementer 2017 

17.01.–20.01.  MRI in Practice 

15.02.–17.02.  Traume 

09.03.–10.03.  Stråleterapi 

28.03.–31.03.  Mammografi 

26.04.–28.04.  Skjelettundersøkelser 

10.05.–12.05.  CT hjerte 

13.09.–14.09.  Lederdagene 

21.09.–22.09.  Nukleærmedisin 

01.11.–03.11.  CT-kolografi hands-on workshop 

15.11.–17.11.  MR for viderekomne 

22.11.–23.11.  Strålevern 

 

Arrangementer 2018 

07.02.–09.02.  Angiografi og intervensjon 

25.04.–27.04.  Skjelettundersøkelser 

22.05.–25.05.  MRI in Practice 

30.05.–01.06.   CT godt & blandet 

04.06.–07.06.  RIS-PACS Advanced i samarbeid med Radiograf Rådet 

13.09.–14.09.   Lederdagene 

20.09.–21.09.  Nukleærmedisin 

18.10.–19.10.  Kunnskapsbasert praksis med RadForum 

31.10.–02.11.  MR for viderekomne 

07.11.–09.11.  CT-kolografi hands-on workshop 

21.11.–22.11.  Strålevern 
 

For 2019 er det for første gang satt opp et nytt fagkurs innen bildebehandling. Forbundet 
inviterer også til det første seminaret for beskrivende og ultralydradiografer. 
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I arbeidet med etterutdanningstilbudet har Norsk Radiografforbund også i denne perioden 
samarbeidet med andre partnere og aktører: 

CT-kolografi 

Forbundet har i denne perioden videreført samarbeidet med Carsten Lauritsen i Danmark og 
Philippe Lefere i Belgia og det nyutviklede fagkurset «CT-kolografi hands-on workshop». 
Fagkurset har også blitt avholdt årlig i perioden, til svært god mottagelse fra både radiologene og 
radiografene som deltar. Kurset har godt belegg men er begrenset oppad til 20 deltagere 
grunnet behov for arbeidsstasjoner til «hands on» delen av kurset. 

RadForum 

Forbundet samarbeider også godt med Radiografifaglig forskningsforum (RadForum). Det har 
resultert i et nytt og godt mottatt pedagogisk opplegg, som knytter kunnskapsbasert praksis 
(KBP) til fagkursene på en systematisk måte. Det nye fagtilbudet danner både en ramme rundt 
og en rød tråd gjennom fagkursene. 

Samarbeidet har også resultert i et nytt og spennende fagkurs kalt Kunnskapsbasert praksis med 
undertittelen: Ta bedre faglige avgjørelser – lær hvordan du kan bruke kunnskapsbasert praksis 
i jobben. Radiografer og stråleterapeuter skal jobbe kunnskapsbasert og KBP-kurset blir også et 
virkemiddel for å bidra til en positiv og riktig utvikling for radiografene og stråleterapeutene.  

Samarbeid med det Danske Radiograf Rådet 

I 2017 fornyet Norsk Radiografforbund samarbeidet med det danske radiografforbundet, 
Radiograf Rådet (RR). Som en del av den oppdaterte samarbeidsavtalen skal forbundet 
fremover også samarbeide med RR om konkrete fagkurs, i første omgang innen fagområdene 
nukleærmedisin og stråleterapi. Disse fagkursene er i konkurranse med stråleterapeutenes og 
nukleærradiografenes årlige kongresser samt vår- og høstmøter. Kombinasjonen av 
konkurransen og det lille deltagerpotensialet i de små gruppene førte til at 
nukleærmedisinkurset dessverre måtte avlyses i 2017 og 18.  

Det utvidede samarbeidet med Radiograf Rådet bidro ikke til deltagelse fra danske radiografer i 
2018. Kursansvarlig i forbundet opprettholder i dialog med RR for å utforske og utvikle nye 
strategier som kan lede til at økt oppslutning og deltagelse på felles kursgjennomføringer i 
fremtiden. 

Radiograf Rådet var ansvarlig for å arrangere RIS-PACS kurs i 2018. Deltagerpotensialet er 
forventet lite og det var 8 påmeldte, 4 av de fra Norge, RR valgte å gjennomføre arrangementet 
likevel i tråd med intensjonene. 

Utdanningsstipender og FoU 

Det har også denne perioden vært avsatt midler over budsjett for tildeling av støtte til utdanning 
og faglige/vitenskapelige prosjekter. Midlene er annonsert i Hold Pusten, på forbundets 
hjemmesider samt i sosiale media. Vedlagt følger liste over tildelinger i perioden 2016 – 2018. 
Retningslinjer for stipender og FoU er vedlagt beretningen (vedlegg 8) 
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Tildeling – utdanningsstipend og FoU 2016 
Tonje Apalen-Velde   Beskrivende radiografi  Kr.  6.500 
Alexander Perez   Stråleterapi videreutdanning  Kr.  6.500 
Ingvild Gjøvåg    Stråleterapi videreutdanning  Kr.  6.500 
Elisabeth Vik    Stråleterapi videreutdanning  Kr.  6.500 
Per Andre Enerhaugen    Beskrivende radiografi  Kr.  6.500 
Camilla Samuelsen   Beskrivende radiografi  Kr.  6.500 
Tendai L. Marimira   Master i MR    Kr.  4.000 
Isabel Krohn     Master Helsefag   Kr.  9.500 
Tanja Holter    Master klinisk helsearbeid  Kr.  9.500 
Else Marie Svinsås   Master Helsefag   Kr.  9.500  
Marie Sømme Sjølie   Master Helseledelse/økonomi Kr.  9.500 
Nicole Due-Tønnessen  Master klinisk helsearbeid  Kr.  9.500 
Christin Larsen  Master Organisasjon og ledelse Kr.  9.500 

 
Cecilie Olsen-Wika:          kr. 40.000,- 
Faglig/vitenskapeli prosjekt - sammenligning av CT thorax protokoller 
 «Comparising of contrast agent administration protocols»     
 
Kjersti Sund Solli:         kr. 40.000,- 
Kvalitetsforbedringsprosjekt og kartlegging av behovet for adaptiv strålebehandling av ØNH-
kreft «Kurativ strålebehandling av ØHN-kreft og behov for replanlegging».   
         
Mona Svanteson:         kr. 45.000,- 
PhD studie: «Evaluation of Coronar Artery Disease with Computed Tomography Coronary 
Angiography»           
 
Solveig Hofvind:          kr. 45.000,- 
Vitenskapelig prosjekt: «Hvorfor må det gjøre vondt å ta mammografi?». Eksponering og 
kompresjonsparameter i digital mammografi versus tomosyntese i Mammografiprogrammet
             
Grete May Engeseth:          kr. 9.000,- 
Artikkelskriving og bekjentgjøring fra studien «Risk estimation of cardiac toxicity following 
craniospinal irradiation of pediatric patients» 

Sundaran Kada:         Kr. 9.000,- 
Presentasjon og bekjentgjøring fra studien «Student Radiographers’ Attitudes Towards the 
Older Patient – A Longitudinal Study» 
 
Tildeling – utdanningsstipend og FoU 2017 
 

Torfinn Korsvold  Beskrivende radiografi  Kr.  10.000 
Helene P. Venberget  Intervensjon videreutdanning  Kr.    5.000 
Lillian Grimsgård  CT videreutdanning   Kr.  10.500 
Marianne Mørk  MR videreutdanning   Kr.  10.500 
Camilla Samuelsen  Beskrivende radiografi  Kr.  10.000 
Mario Gaarder  Master i offentlig ledelse  Kr.  12.000 
Miriam Nybø    Master Msc Imaging, Edinburg Kr.  20.000 
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Tanja Holter   Master klinisk helsearbeid  Kr.    6.500 
Eirill S. Tornes  Beskrivende radiografi  Kr.    5.500 
Christine Eikefet  Master MR sikkerhet   Kr.  10.000 

 
 
Albertina Rosandu         13.000,- 

Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet: «Overgang fra 100 kV til 80 kV i protokollen for 
CT undersøkelse av lungearterier. En evaluering av endringens effekt på pasientdoser og 
bildekvalitet på to CT-maskiner» 
 

Alexander Bremnes         8.000,- 

Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet: «Optimisation of fluoroscopic imaging of the 
Codman Hakim adjustable cerebrospinal fluid shunt valve» 

 

Christine Eikefet         30.000,- 

Masteroppgave. «Hvilke erfaringer har radiografer med ivaretakelse av pasientsikkerhet ved 
MR-undersøkelser?» 

 

Gunvor Gipling Wåde       55.000,- 

Vitenskapelig prosjekt: «Sammenligning av framstilling av brystvev inn mot brystvegg ved bruk 
av fleksible og ikke-fleksible kompresjonsplater i mammografi» 

 

Lydia Johnsen         18.000,- 

Artikkelskriving og bekjentgjøring fra studien: «Contrast-enhanced Ultrasound Detects 
Endoleak in Follow-up After EVAR».  

 

Mona Svanteson         24.000,- 

PhD studie: «Evaluation of Coronar Artery Disease with Computed Tomography Coronary 
Angiography»   

 

NRF ‘s Mammografispesialisering for radiografer      120.000,- 

Støtte til Ambassadøruke og kurs for 16 radiografer i Oslo og Nijmegen. 
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Tildeling – utdanningsstipend og FoU 2018 
 
Cathrine H. Kristiansen        25.000,- 

Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet:  

Determining optimal scan delay in indirect CT venography - Time to peak attenuation 
correlates with cardiac output and heart rate. 

 
Ellen Regine Olsrud          45.000, - 

Master Interdisiplinær helsevitenskap og prosjekt.  

Kvantitativ analyse MR Caput på barn: innsamling og metodeutvikling for kvantitativ 
bildeanalyse for måling av cerebrospinalvæske hos barn under 2 år. 

 
Grete May Engeseth         50.000,-  

Prosjekt tilknyttet PhD og oppstart av protonterapi i Norge: 
Reducing treatment related morbidity through model-based patient selection in head and neck 
radiotherapy. 

 
Katy Grøtte Stene         45.000,-  

Prosjekt i stråleterapi tilknyttet Master i biomedisin:  

Sammenligning av laserbasert verifisering av pasientposisjon mot standard røntgenbasert XVI. 

 
Solveig Hofvind         45.000,- 

Prosjekt som ledd i utvikling av automatiske system for klassifisering av bildekvalitet, basert på 
Mammografiprogrammets PGMI-system. 

Bruk av kunstig intelligens for kvalitetsvurdering av screeningmammografi. 

 

Iselin Hatlenes          20.000,- 

Videreutdanning i Stråleterapi 
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Sentralstyret vil takke de ansatte i sekretariatet, tillitsvalgte på alle nivåer samt 
enkeltmedlemmene for den innsats de har gjort for Norsk Radiografforbund i 
landsmøteperioden. Mange skal ha takk for det engasjement og den arbeidsinnsats som er 
utøvet. Sentralstyret takker for seg, og ønsker det nye styret lykke til i sitt arbeid.   
 
 

Bent Ronny Mikalsen  Camilla Samuelsen  Mario Gaarder 
(leder)    (1.nestleder)   (2.nestleder) 

 
Øyvind B. Pettersen  Siv Marit Jonli Lamøy           Hilde Oline Brodshaug 
(styremedlem)   (styremedlem)   (styremedlem) 

 
Eivind Richter Andersen Tom-Johnny Gundersen Gro Ellen Husby 
(styremedlem)   (1.varamedlem)  (3.varamedlem) 

   
Ciaran Kenny         
(4.varamedlem) 
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Vedlegg 1 
Styreinstruks for sentralstyre, AU og forbundsleder. 
 

Sentralstyret er NRFs høyeste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig for sine 
avgjørelser ovenfor Landsmøtet. 
 
1. Formål 
Styreinstruksen har som formål å gi regler om sentralstyrets arbeid og saksbehandling innenfor 
rammene av forbundets vedtekter og vedtak fattet av Landsmøte.  
 
Sentralstyret skal en gang årlig gå gjennom egen arbeidsform, og vurdere innholdet i 
styringsinstruksen 
 
2. Sammensetting 
Sentralstyret består av forbundsleder, 1. nestleder, 2. nestleder, 6 styremedlemmer og 4 
varamedlemmer, som velges på Landsmøte. I tillegg inngår en representant fra Studentforum 
med observatørstatus. 
 
Verv i sentralstyret kan ikke kombineres med verv/ansettelse i en arbeidsgiver-organisasjon eller 
ansettelse i NRF.  
 
Forbundsleder er heltidslønnet verv.  
 
3. Sentralstyrets oppgaver. 
Sentralstyret skal ivareta NRF interesse ovenfor offentlige myndigheter, 
arbeidsgiverorganisasjoner og andre interessepartner. 
 
Sentralstyret skal effektuere vedtak fattet på Landsmøte og representantskapet, samt ta initiativ i 
saker som er av betydning for forbundet og medlemmene. 
 
Sentralstyret har det overordnede drifts- og forvaltningsansvar og skal sørge for en forsvarlig 
organisering av NRF, samt meddele fullmakter som er nødvendige for den daglige driften av 
sekretariatet.   
 
Sentralstyret skal utarbeide handlingsplaner og budsjett på bakgrunn av landsmøtevedtak, samt 
godkjenne regnskapet og årsberetninger.  
 
Sentralstyret skal holde seg orientert om forbundets økonomiske stilling og plikter å påse at 
forbundets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Sentralstyret skal fatte vedtak i saker som medfører økonomiske disponeringer utover 
fullmakter gitt sekretariatet, samt fatte vedtak om disponeringer/dekning av eventuelle 
overskudd/ underskudd i et regnskapsår. 
 
Sentralstyret skal behandle vedtektforslag og andre saker som skal legges frem for Landsmøte til 
behandling. 
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Sentralstyret skal ansette daglig leder, samt fastsette ansettelsesmyndighet for øvrige stillinger i 
forbundets sekretariat.  
 
Sentralstyret skal vedta personalpolitiske retningslinjer og overordnede rammer for 
lønnsforhandlingene i NRF. 
 
Sentralstyret skal oppnevne NRFs representanter til formelle organer i organisasjoner NRF står 
tilsluttet/samarbeider med.  
 
Sentralstyret skal godkjenne etablering av faggrupper/fagforumer innen NRF som organisasjon. 
Sentralstyret fastsetter instruks for daglig leder.  
 
4. Innkalling og møtebehandling 
Sentralstyret har minimum 4 styresamlinger i året. Før hvert årsskifte skal sentralstyret fastsette 
en møteplan for det følgende år, hvor det så langt som mulig fremgår hvilke faste poster som 
skal behandles på de enkelte styremøtene. 
 
Sentralstyrets medlemmer plikter å delta på styremøtene. Dersom et sentralstyremedlem 
meddeler at det ikke kan møte, skal varamedlem innkalles.  
 
Sentralstyret kan treffe beslutning når minst syv av sentralstyrets medlemmer er til stede i møtet, 
eller deltar i styrebehandlingen utenfor møtet. En beslutning krever at flertallet av sentralstyrets 
medlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det 
forbundslederen har stemt for. Årsregnskap og årsberetning, skal alltid behandles i møte. 
 
Det skal føres protokoll fra sentralstyrets møter. Protokollen skal minst angi tid, dato, 
sted, deltakere, behandlingsmåte og sentralstyrets beslutninger. Det skal fremgå av 
protokollen om sentralstyret har vært vedtaksdyktig.  
 
Dersom sentralstyrets beslutning ikke er enstemmig, skal det angis i protokollen antall 
stemmer for, og imot. Sentralstyrets medlemmer som ikke er enig i en beslutning, kan 
kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal sendes sentralstyrets  
medlemmer, senest to uker etter avholdt møte. 
 
Sentralstyrets kan invitere eksterne deltakere til å delta på styremøte eller deler av 
møtet. Daglig leder er sentralstyrets sekretær. 
  
Forbundsleder, eller den sentralstyret utpeker, leder sentralstyremøtene.  
 
5. Sentralstyrets ansvar og plikter. 
Sentralstyret er ansvarlig ovenfor Landsmøtet. Sentralstyret har rett til å behandle og fatte vedtak 
i alle saker hvor myndighet ikke spesielt er tillagt Landsmøtet eller representantskapet.  

Sentralstyrets medlemmer har et felles ansvar om ikke annet er besluttet i sentralstyremøtene. 
Sentralstyret kan stille krav til taushetsplikt i enkeltsaker.  

 

Instruks for Arbeidsutvalget (AU) 

Arbeidsutvalget består av forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder.  
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Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når to av AU medlemmer er til stede.  Avgjørelser i AU 
treffes med alminnelig flertall. AU skal forberede saker til sentralstyret, og kan for øvrig 
sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra sentralstyret. Det skal føres referat fra AUs 
møter. Det skal orienteres fra AUs møter i sentralstyret.  

 

Instruks for forbundsleder i Norsk Radiografforbund 

Forbundsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske leder av Norsk Radiografforbund og 
representerer forbundet utad. 

Faste formelle funksjoner for forbundsleder:  
 

1. Forbundsleder skal organisere sentralstyrets arbeid på en slik måte at det oppnås 
delaktighet og engasjement fra samtlige av styrets medlemmer. 

2.  Forbundsleder skal innkalle til sentralstyremøter senest 7 dager før møtet avholdes, hvis 
ikke forbundslederen finner at det av presserende grunner må gis kortere varsel. 
Innkallingen skal gis skriftlig, gjennom post eller e-post.  

 
Med innkallingen skal det følge dagsorden for styremøtet, og det skal ved oversendelse 
av saksdokumenter følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlings- 
og beslutningsgrunnlag for den enkelte sak.  

 
3. Forbundsleder er ansvarlig for å lede styremøtet hvis ikke sentralstyret bestemmer annet 
 
4.  Forbundsleder skal foreslå en årlig møteplan som fastsettes av sentralstyret 
 
5. Forbundsleder har ansvar for innkalling til landsmøte 
 
6. Forbundsleder er ansvarlig for sentralstyrets årsberetning 
 
7. Forbundsleder er ansvarlig for løpende protokolloppdatering, herunder organisering av 

referatførsel, utsendelse og undertegnelse. 
  
8. Forbundsleder skal gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder 
 
9. Det påligger den valgte forbundsleder å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn 

under sentralstyret blir behandlet til hensiktsmessig tid. 
   

Fullmaktsforhold/avgrensninger 
• Forbundsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet 
• Forbundsleder forplikter forbundet 
 

Oppgaver og ansvar for forbundsleder 
• Forbundsleder skal sette seg inn i forbundets vedtekter og gjøre seg kjent 

med disse 
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• Forbundsleder skal sette seg inn i mål – og strategidokument og sørge for at 
sentralstyrets aktiviteter er i samsvar med denne 

• Forbundsleder skal arbeide etter de retningslinjer som fremgår av forbundets 
vedtekter  

 
Lønns- og arbeidsvilkår for forbundsleder 
 

• Forbundsleder velges av Landsmøte. 
• Forbundsleder er heltidslønnet verv med arbeidssted i forbundets 

sekretariat. 
• Frikjøpt forbundsleder omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser med 

unntak av kapitlene 10, 14 og 15. 
• Ferielovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for frikjøpt forbundsleder. 

Bestemmelsen inkluderer den avtalefestede 5. ferieuke.  
• Forbundsleders lønn fastsettes av sentralstyret i tilknytning til de årlige 

lønnsreguleringene i forbundets sekretariat. 
• Dersom forbundsleder i sitt verv ikke kan være tilknyttet tjenestepensjonen i 

sin ordinære stilling, skal vedkommende inntre i den til enhver tid gjeldende 
pensjonsavtale for ansatte i Norsk Radiografforbund. Pensjonskostnadene 
dekkes av Norsk Radiografforbund på lik linje med øvrige ansatte. 

• Forbundsleder har rett til inntil 3 måneders etterlønn fra den 1. i måneden 
etter fratredelsen, dersom vedkommende ved avgang fra vervet ikke har 
lønnsinntekt, sykelønn, trygdeytelser eller annen arbeidsinntekt.  

• Dersom det er uhensiktsmessig at forbundsleder benytter egen bolig i 
tilknytning til utøvelse av vervet, skal Norsk Radiografforbund sørge for 
innkvartering av forbundsleder i Oslo. Slik innkvartering skal primært være i 
forbundets leilighet. Ekstra bokostnader ved innkvartering dekkes av 
forbundet.   

 

Sist behandlet og vedtatt på sentralstyremøtet 13. mars 2018. 
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Vedlegg 2 
 
Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds lederforum 

I henhold til Norsk Radiografforbunds vedtekter § 20 er det opprettet et eget lederforum. Alle 
medlemmer i ledende posisjoner kan inngå i lederforum og inneha stemmerett ved valg på 
lederforums styringsgruppe. Lederforums styringsgruppe skal fungere som et bindeledd mellom 
forbundet og medlemmer i ledende posisjoner og blant annet:   

i) Bidra med utvikling av forbundets lederkurs 
ii) Komme med råd og innspill til forbundets sekretariat i høringssaker som angår 

helsepolitiske lovendringer, budsjettprosesser og organisering av helsetjenesten 
innen bildediagnostikk og stråleterapi.  

iii) Være bidragsyter i forhold til forbundets utarbeidelse av policyer overfor ledere. 
iv) Gjennom styringsgruppens arbeid bidra til at ledere innen bildediagnostikk og 

stråleterapi foretrekker å delta på forbundets faglige aktiviteter for ledere.  
 

Sammensetning/valg av styringsgruppe: 
Lederforums styringsgruppe skal bestå av minst 4 personer. Styringsgruppen velges normalt på 
de årlige «Lederdagene». Styringsgruppen konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

Leder av lederforums styringsgruppe skal: 
- i samråd med forbundsleder/sekretariatsleder utarbeides møteinnkalling, dagsorden og 
sakspapirer til møtene i lederforums styringsgruppe 
- sørge for at forbundets sekretariat får tilsendt referater og annen nødvendig informasjon fra 
styringsgruppens møter 
- holde kontakt med fagutviklingsleder i forhold til det årlige arrangementet «Lederdagene», og 
eventuelt andre kurstilbud til ledere. 
 
Nestleder i lederforums styringsgruppe skal: 
- holde seg oppdatert på leders aktivitet 
- være stedfortreder i leders fravær 
 
Lederforums styringsgruppe skal: 

- i samarbeid med fagutviklingsleder være programkomite og stå ansvarlig for de årlige 
«Lederdagene» 

- bistå sentralstyret som høringsinstans der spørsmål om ledelse settes på dagsorden 
- bistå forbundet i aktuelle spørsmål og problemstillinger som angår medlemmer i ledende 
posisjoner 

Ytterligere oppgaver kan tilkomme etter dialog mellom forbund og styringsgruppe. 

Økonomi: 
Det tilkommer ingen ekstra medlemsavgifter utover medlemsavgiften i Norsk 
Radiografforbund.  
Lederforums styringsgruppe deltar kostnadsfritt på lederdagene. 
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Lederforums styringsgruppe får dekket reise og oppholdsutgifter i forbindelse med 
styringsgruppens møter etter regning.  

Behandlet og godkjent i sentralstyret september 2015 
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Vedlegg 3: 
 
Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds studentforum  
 
I henhold til Norsk Radiografforbunds vedtekter § 20 er det opprettet et eget studentforum. 
Studentforum skal fungere som et bindeledd mellom forbundet og radiografstudentene i 
Norge. Forumet settes sammen lokalt og har en styringsgruppe med representanter fra hvert av 
studiestedene. 

Sammensetning/valg: 
På hvert av studiestedene velges det to representanter fra hvert av årskullene til NRF 
studentforum. Valget bør primært foregå i «klassens time» ved studiestart. Forbundet vil på 
forespørsel bidra ved valget med informasjon og ev. annen deltakelse. Ved endt vervperiode 
har representantene ansvar for at det gjennomføres nytt valg. Representanter fra 2.- og 3.- 
årskull skal sørge for at nye studenter på 1. årskull blir informert om studentforum og at det blir 
valgt representanter fra kullet. 

Studentforumets representanter får attest fra NRF etter endt vervperiode. 

Det lokale studentforum velger en representant med vara til studentforumets styringsgruppe. 
Denne representanten er også leder av det lokale studentforumet. Vararepresentanten er 
nestleder lokalt. 

Medlemmer av studentforumet må være medlem i Norsk Radiografforbund. 

Medlemmer i studentforumet må være student ved bachelor utdanningen for radiografer. 

Valgperioden lokalt og i styringsgruppen er for et år om gangen. Medlemmene kan gjenvelges. 
Dersom noen fratrer i løpet av valgperioden, skal det gjennomføres suppleringsvalg innen 
rimelig tid.  

Studentforums styringsgruppe: 
Studentforum styringsgruppe utarbeider på første møte etter valg en handlingsplan for 
kommende periode. Studentforums styringsgruppe skal avvikle et møte i hvert semester.  
Det velges en leder og en nestleder. Leder har møterett til forbundets styre og representantskap, 
jfr. Forbundets vedtekter. Dersom leder ikke kan møte møter nestleder. I år med landsmøte 
velger studentforums styringsgruppe delegater til Landsmøte. 

Oppgaver: 

Leder av studentforums styringsgruppe skal: 
- i samråd med forbundsleder/sekretariatsleder utarbeides møteinnkalling, dagsorden og 
sakspapirer til møtene i studentforums styringsgruppe 
- sørge for at forbundet får tilsendt referater og annen nødvendig informasjon fra 
styringsgruppen 
- være studentforums representant i sentralstyremøter og representantskapsmøter. 
 
Nestleder i studentforums styringsgruppe skal: 
- holde seg oppdatert leders aktivitet 
- være stedfortreder i leders fravær 
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Studentforums styringsgruppe skal: 

-  ta opp saker fra utdanningene som er av nasjonal karakter 
-  kan oversende saker til sentralstyret 
- være en høringsinstans for sentralstyret og komme med innspill til høringssaker 
- være kontaktperson og bindeledd mellom studentforum og forbundet 
- melde fra til forbundet om endringer i studentforums sammensetning 
- informere studentene ved sin utdanning om saker som er behandlet i studentforumet. 
- komme med en orientering om aktuelle saker i Hold Pusten og via NRF sine nettsider 
- være kontakt med media på vegne av studentforum. All kontakt med media skal godkjennes 
av studentforumets styringsgruppe. 
- stemmer på demokratisk vis ved behandling av saker i studentforums styringsgruppe. For at en 
avstemning skal være gyldig må 2/3 av studentforums styringsgruppe være tilstede på møtet. 
Avstemming skjer ved flertallsavgjørelse.  

Studentforum på det enkelte studiested: 
Leder av studentforum på det enkelte studiested inngår som representant i studentforums 
styringsgruppe, og skal være bindeledd mellom studiestedets studenter og forbundet. 

Leder skal sørge for at det innkalles til møter i studentforum der dagsaktuelle temaer tas opp. 

Studentforum på det enkelte studiested skal sammen med forbundets sekretariat planlegge 
forbundets aktivitet rettete mot radiografstudentene. 

Økonomi: 
Det tilkommer ingen ekstra medlemsavgifter utover medlemsavgiften i Norsk 
Radiografforbund.  
Representantene til studentforums styringsgruppe fritas for medlemsavgift i Norsk 
Radiografforbund for den perioden de er valgt. 

Studentforums styringsgruppe får dekt reise og oppholdsutgifter i forbindelse med 
styringsgruppens møter etter regning.  

      Behandlet og godkjent i sentralstyret 9. juni 2015 
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Vedlegg 4 

Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds Pensjonistforum. 
 

I henhold til Norsk Radiografforbunds vedtekter § 19 er det opprettet et eget pensjonistforum. 
Pensjonistforumet skal fungere som et bindeledd mellom forbundet og radiografpensjonistene i 
Norge.  

 

1. Navn: 
Pensjonistforum, Norsk Radiografforbund 
Pensjonistforum er et partipolitisk uavhengig forum for pensjonerte medlemmer. 

2. Medlemmer: 
Pensjonistforumets medlemmer er tilsluttet Norsk Radiografforbund og forplikter seg til 
å følge forbundets landsmøtevedtatte formål. 
Alle pensjonistmedlemmer kan inngå i forumet og inneha stemmerett ved valg på 
pensjonistforums styringsgruppe. 

3. Pensjonistforums formål: 
Gjennom faglig og sosial møtevirksomhet være et bindeledd mellom NRF og 
radiografpensjonistene i Norge. 
Være en fora der medlemmene kan ta opp aktuelle faglige og samfunnsmessige saker av 
interesse for pensjonistmedlemmene og for NRF. 
Være kontaktforum mellom pensjonerte radiografer og NRF i saker som er relevante 
for gruppene. 
Være høringsinstans for NRF i aktuelle saker som er relevante for pensjonistforum 
medlemmer. 
 

4. Styringsgruppe: 
Pensjonistforums styringsgruppe skal bestå av minst 4 personer. Styringsgruppen velges 
på et av pensjonistforumets årlige to møter. Styringsgruppen konstituerer seg selv med 
leder og nestleder. 
Sekretariatet i Norsk Radiografforbund bistår eventuelt med tilrettelegging for 
elektronisk valg av medlemmer til styringsgruppen. 
Valgperioden er 2 år med mulighet for gjenvalg. Ved uforutsette endringer i styrets 
sammensetning, kan det foretas nødvendig suppleringsvalg. 
 

5. Møtevirksomhet: 
Pensjonistforums styringsgruppe arrangerer møter 2 ganger pr. år, vår og høst. 
 

6. Økonomi: 
Det tilkommer ingen ekstra medlemsavgifter utover medlemsavgiften i Norsk 
Radiografforbund. Pensjonistforums styringsgruppe får dekt reise og oppholdsutgifter i 
forbindelse med styringsgruppens møter etter regning. 
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Vedlegg 5 

Helse Nord 

Finnmarkssykehuset HF  
Foretakstillitsvalgt, Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no 
Hammerfest, Marianne Sjursen Hansen mar-han6@online.no 
Kirkenes, Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no 
 
UNN-HF  
Foretakstillitsvalgt Elde, Eddie-Andre eddie-endre.elde@unn.no 
Narvik, Haukøy, Stine stine.elisabeth.haukoy@unn.no 
Harstad, Tømmerås, Bård baard49@hotmail.com 
Harstad, Kristensen, Cathrine P. cathrinepetrikke@hotmail.com 
UNN, Stråleterapi, Eilertsen, Line lineeile@online.no 
UNN Radiologisk avd., Berntsen, Oddvar odv49ber@hotmail.com 
UNN, Johansen, Kent Alexander kent.a.johansen@gmail.com 
 
Nordlandssykehuset HF  
Foretakstillitsvalgt Moe, Liv Berit livberitmoe@hotmail.com 
Bodø, Brækka, Maja Juliussen m_braekka@hotmail.com 
Brystdiagnostisk senter, Westermann, Line Camilla linecamillaw@hotmail.com 
Stokmarknes, Mortensen, Tim timmorte@hotmail.com 
Lofoten, Remen, Simon Fredrik simonremen@hotmail.com 
Helgelandssykehuset HF  
Foretakstillitsvalgt, Bjørkås, Torun torun.bjorkaas@gmail.com 
Mo i Rana, Antonsen, Ragnhild antonsen.ragnhild@helgelandssykehuset.no  
Mosjøen, Bjørkås, Troun torun.bjorkaas@gmail.com 
Sandnessjøen, Mørk, Marianne marianne.mork@sasyk.nl.no 

Helse Midt-Norge 

Helse Nord-Trøndelag HF  
Foretakstillitsvalgt, Stølen, Silje siljesj@hotmail.com 
Namsos vara, Pedersen, Marika Aakervik marika_aakervik@hotmail.com  
Levanger, Jønsson, Ranveig rannveig1609@gmail.com 
 
Helse Møre og Romsdal HF  
Foretakstillitsvalgt, Dalager, Jannecke jbdalager@gmail.com  
Kristiansund, Dalager, Jannecke jbdalager@gmail.com  
Molde, Jansen, Marianne mariannejansen@hotmail.com 
Ålesund, Bjørge, Britt Moa britt.moa.bjorge@helse-mr.no 
Volda, Sunde, Arild arild.sunde@yahoo.no 
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St.Olavs Hospital HF  
Foretakstillitsvalgt: Atle Hegge, atle.hegge@stolav.no 
Trondheim, Muren, Helene helenemuren@hotmail.com 
Trondheim, MR, Olsen-Wika, Frank frank.olsen-wika@stolav.no  
Stråleterapi: Kjersti Reberg Næss, kjersti_reberg@hotmail.com 
Røros, Lillebudal, Marit marit.lillebudal@stolav.no 
Orkdal, Jørgensen, Marit marit.selnes@stolav.no 

 

Helse Vest 

Helse Stavanger HF  
Foretaktillitsvalgt Toft, Hildegunn Ubostad hutoft@gmail.com 
Stavanger, Miljeteig, Ingvill ingvilt_85@yahoo.no  
Stavanger, Eknes, Irmelin irmelin.eknes@sus.no 
Stråleterapi, Hovland, Birgitte Lura, birgitte.lura.hovland@sus.no 
Sandnes, Engebretsen, Heidi heidi.henrikke.engebretsen@sus.no 
 
Helse Fonna HF  
Foretakstillitsvalgt, Helgesen, Ida Sofie ida_sofie_h@hotmail.com 
Haugesund, Apelseth, Gunn Tove gunntove_16@hotmail.com 
Stord, Larsen, Anne Margrethe jonn-lar@online.no  
Stord, Nielsen, Anette nielsen_pilsen@hotmail.com 
Odda, Espeland, Marta Marta.Espeland@helse-fonna.no 
 
Helse Bergen HF  
Foretakstillitsvalgt Fosse, Kari foka@helse-bergen.no 
Stråleterapi Fjell, Else-Gunn Bøe else_gunnf@hotmail.com 
Mammografi Lilleskare, Anita anita.iversen.lilleskare@helse-bergen.no 
Haukeland, Hauge, Cato Sunde ca2hauge@yahoo.com 
Haukeland, Lavik Anette anettelavik@gmail.com 
Voss, Almeland, Kristin kina@helse-bergen.no 
Kysthospitalet i Hagavik Carlsen, Sissel sissel.asbjoerg.carlsen@helse-bergen.no 
 
Helse Førde HF  
Foretakstillitsvalgt Christensen, Gro gro.christensen@helse-forde.no 
Førde/Florø, Akhter, Sylvi sylvi3@hotmail.com 
Lærdal/Norfjoreid, Sæten, Hildegunn hsaeten@gmail.com 

 

Helse Sør-Øst 
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Oslo universitetssykehus  
Foretakstillitsvalgt Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no  
Varaforetakstillitsvalgt, Kopperud, Heidi heiko@ous-hf.no 
Klinikk for Diagnostikk og intervensjon, Klinikktillitsvalgt Skorpen, Eli 
Benedikte eskorpen@ous-hf.no  
Vara klinikktillitsvalgt, Pettersen, Øyvind oybjpe@ous-hf.no 
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Pettersen, Øyvind oybjpe@ous-hf.no  
Enhetstillitsvalgt intervensjon, Holum, Kristin krholu@ous-hf.no  
Seksjonstillitsvalgt, Rikshospitalet: June Charlotte Dahlin judahl@ous-hf.no 
Enhetstillitsvalgt MR, Bøgseth, Torunn toboeg@ous-hf.no 
Konvensjonell røntgen: Sofie Marøy Ulvestad, sofima@ous-hf.no 
Seksjon drift Radiumhospitalet  
Seksjonstillitsvalgt, Nordgård, Tom TND@ous-hf.no 
Seksjon drift Ullevål sykehus  
Seksjonstillitsvalgt, Lund-Melcher, Bianca uxlbia@ous-hf.no  
Enhetstillitsvalgt MR, Melvold, Mats madsmelvold@hotmail.com 
Varaenhetstillitsvalgt MR, Alexis, Hinojosa alehin@ous-hf.no  
Vara enhetstillitvalgt, BDS, Bråthen, Nina Christine moffa21@yahoo.no 
Enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Adan, Huda Abdirisak hudada@ous-hf.no 
Vara enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Dutt, Lavinish lavinish.d@gmail.com 
Enhetstillitsvalgt,Aker sykehus, Pettersen, Øyvind B. oybjpe@ous-hf.no 
 
Seksjon Nuklærmedisin 
Seksjonstillitsvalgt, Dagestad, Rannveig, randag@ous-hf.no  
Vara seksjonstillitsvalgt, Sherwani, Alexander Gul aleshe@ous-hf.no  
 
Hjerte- lunge- karklinikken  
Klinikktillitsvalgt Ovesen, Trond Erling tovesen@ous-hf.no 
 
Kardiologisk avdeling  
Avdelingstillitsvalgt, Ovesen, Trond Erling tovesen@ous-hf.no 
 
Hjerte- kar angio enheten Ullevål  
Enhetstillitsvalgt Dahl, Thomas Marinius thda@uus.no 
Vara enhetstillitsvalgt Aas, Marthe Remmen martheraas@yahoo.no 
 
Kreft og kirurgiklinikken  
Klinikktillitsvalgt, Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no 
 
Avdeling for kreftbehandling  
Avdelingstillitsvalgt, Kopperud, Heidi heiko@ous-hf.no 
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Stråleterapiseksjonen  
Seksjonstillitsvalgt, Stråleterapien Ullevål, Ottestad, Andreas andreas.ottestad@gmail.com 
Vara seksjonstillitsvalgt, Stråleterapien Ullevål, Skeistrand, Birgitte bskeistrand@hotmail.com  

Enhetstillitsvalgt stråleterapien Radiumhospitalet, Kopperud, 
Heidi heidi.kopperud@radiumhospitalet.no 
 

Tillitsvalgt, Brystdiagnostisk senter, Emilie Eidsgaard Akre-Aas eeakre_aas9@hotmail.com 
Vara tillitsvalgt, Brystdiagnostisk senter, Bråthen, Nina Christine moffa21@yahoo.no 
 
Vestre Viken HF  
Foretakstillitsvalgt Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no 
Asker og Bærum  
Seksjonstillitsvalgt, Husby, Gro Ellen groellenhusby@gmail.com 
Tillitsvalgt, Hanestad, Kristin khanes@online.no 
 
Sykehuset Buskerud 
Seksjonstillitsvalgt Buskerud, Kronberg, Kathinka krka@sb-hf.no 
Tillitsvalgt Haugan, Tonje Bettum tbhaugan@gmail.com 
 
Sykehuset Kongsberg 
Seksjonstillitsvalgt Kongsberg Bergh, Bente Iversen bente3050@gmail.com 
 
Ringerike sykehus  
Seksjonstillitsvalgt, Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no 
Avdelingstillitsvalgt Brystdiagnostisk seksjon, Haugan, Tonje Bettum tbhaugan@gmail.com 
 
Sykehuset i Vestfold HF  
Foretakstillitsvalgt, Tønsberg, Kiland, Anne Kristine annekristine.kiland@hotmail.com 
Tønsberg, Bakke, Jermund jermund.bakke@siv.no 
Tønsberg, Sundt, Bjarte bjartechrsundt@hotmail.com 
 
Sykehuset Telemark HF  
Foretakstillitsvalgt, Opsahl, Stian stian.opsahl@sthf.no  
Skien, Opsahl, Stian stian.opsahl@sthf.no  
Notodden, Grønningen, Gunnar ggskogn@gmail.com 
Kragerø, Bårøy, Iren irebar@sthf.no 
 
Sørlandet Sykehus HF  
Foretakstillitsvalgt, Strøm, Elin elin.strom@sshf.no 
Stråleterapi, Evensen, Runa runa.evensen@sshf.no 
Arendal, Valsø, Hedvig hedvigvalso@hotmail.com 
Arendal, Varga, Alexander sitronkjeks@hotmail.com 
Flekkefjord, Aasen, Siri siri.aasen@sshf.no 
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Akershus Universitetssykehus HF  
Foretakstillitsvalgt, Gulbrandsen, Thomas thogul90@gmail.com 
Lørenskog, Meyer, Cecilie Hansen missceca@hotmail.com 
Lørenskog, Myrvang, Tina tina_myrvang@hotmail.com 
Lørenskog, vara, Ciaran, Kenny Ciaran.Malachy.Kenny@ahus.no 
Ski, Hågbo, Marit mha9@ahus.no 
 
Sykehuset Østfold HF  
Foretakstillitsvalgt Halvorsen, Frederic Renè frederic.halvorsen@gmail.com 
Kalnes akutt, Skauen, Peter Michael petermskauen@gmail.com  
Moss elektiv, Viken, Monica Nordby monica.e.nordby@gmail.com 
MR/Nukl./BDS: Hanne Cecilie Holstad hanne.holstad@so-hf.no 
 
Sykehuset Innlandet HF  
Foretakstillitsvalgt Henriksveen, Hanne Hanne.Henriksveen@sykehuset-innlandet.no 
Hamar: Gabrail Katrin Tsapourina katrin.fakhri@sykehuset-innlandet.no 
Elverum: Elin Hammer Olsen, Elin.H.Olsen@sykehuset-innlandet.no 
Gjøvik: Silje Blichfeldt, siljeblichfeldt@hotmail.com 
Lillehammer: Jannike Jordbruen jannike@venabygd.com 
Kongsvinger, Flatebø, Solveig solveig.flatebo@sykehuset-innlandet.no 
Tynset Eriksen, Torbjørn torbjorn.eriksen@sykehuset-innlandet.no 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus  
Hovedtillitsvalgt, Britt Lene Hiller, brithlene.hiller@lds.no 
Vara, Jørgensen, Benediktet, benediktejorgensen@hotmail.com 
 
Aleris Røntgen 
Oslo City Andersen, Espen espen.andersen@aleris.no 
Lillestrøm, Arnesen, Geir geir.arnesen@aleris.no 
Gjøvik, Wilhelm Iversen, wilhelm.iversen@aleris.no 
Sandvika, Lie, Stein Ove steein.ove.lie@aleris.no  
Porsgrunn, Susanne Jakobsen, susanne.jakobsen@ aleris.no  
Haugesund, Kleppe, Jan Erik jan.erik.kleppe@aleris.no  
Haugesund, vara, Eriksen, Kine Djønne kine.djonne.eriksen@aleris.no  
Stavanger, Pedersen, mads.pedersen@aleris.no  
Bergen, Skjeie, vivian.skjeie@aleris.no  
Bodø, Gravem-Norgård, Christian christian.gravem-nordgard@aleris.no 
Trondheim, Eid, Torbjørn Bragstad torbjorn.bragstad.eid@aleris.no  
Tromsø, Susanne Jakobsen, susanne.jakobsen@ aleris.no  
Sarpsborg, Osmani, Skender skender.osmani@aleris.no 
Lillesand, Susanne Osmundsen, susanne.osmundsen@aleris.no 
Frogner, Svein Torp, svein.torp@gmail.com 
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VIRKE-området 

Diakonhjemmets Sykehus  
Hovedtillitsvalgt, Sadeghi, Sima s-sadegh@diakonsyk.no 
 
Haraldsplass Diakonale Sykehus  
Hovedtillitsvalgt Vik, Irene irev@haraldsplass.no 
 
Hospitalet Betanien - Bergen  
Hovedtillitsvalgt Eikefet, Christine christine.eikefet@betanien.no 
 
Revmatismesykehuset Lillehammer  
Flata, Jostein Jostein.Flata@revmatismesykehuset.no 
 
LHL 
Hovedtillitsvalgt, Silje Sunnarvik Clemetsen, Silje.Sunnarvik.Clementsen@lhl.no 
 
Martina Hansens Hospital  
Sandring, David Hustveit david.sandring@mhh.no 
 
Betanien, Skien  
Stensrud, Beate K. beate.stensrud@betanienhospital.no 
 
Statlig sektor 
Statens Strålevern  
Widmark, Anders anders.widmark@nrpa.no 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus  
Sundqvist, Eric Johan eric.sundqvist@hf.hio.no 
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Vedlegg 6 

NRF Spesialistgodkjenning for beskrivende radiografer  

Målsetting med spesialistgodkjenningen  

Spesialistgodkjenningen skal bidra til å opprettholde og sikre kvaliteten i de tjenestene som 
beskrivende radiografer (BR) og ultralydbeskrivende radiografer (UBR) utfører. 
Godkjenningsordningen skal være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av 
nødvendige faglig nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig 
forsvarlighet i Helsepersonelloven §4. BR og UBR med spesialistgodkjenning skal ha 
kontinuerlig fokus på egen kompetanseutvikling og kunne dokumentere dette for 
regodkjenning. En etablert ordning med spesialistgodkjenning av BR og UBR gir økt faglig 
anseelse og forutsigbarhet i forventninger og krav for den enkelte spesialist og dens arbeidsgiver. 
Det er en målsetning at NRFs interne spesialistgodkjenning for BR og UBR kan bidra til 
opprettelse av en offentlig godkjenningsordning for disse gruppene.  

Spesialistgodkjenningen  

Spesialistgodkjenningen gjøres av Spesialistrådet i Norsk Radiografforbund. Godkjenningen 
gjelder for fem år. Regodkjenning må søkes innen fem år. Godkjenningssøknaden og søknad 
om regodkjenning må dokumentere relevant faglig kompetanseutvikling og være attestert av 
søkers nærmeste leder.  

Krav for godkjenning  

De generelle kravene for å kunne søke om en spesialisering er beskrevet under. 

• Autorisasjon som radiograf.  

• Medlem i Norsk Radiografforbund.  

• Bestått videreutdanning i beskrivende radiografi eller ultralyd (sonografi).  

• Inneha klinisk utøvende stilling som beskrivende radiograf eller ultralydbeskrivende 
radiograf.  

• Kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder.  

Det oppfordres til faglig engasjement i sosiale medier, diskusjoner lokalt, nasjonalt eller 
internasjonalt, og/eller vært aktiv på NRF sitt nordiske FB-forum for fagområdet.  

Resertifisering av spesialistgodkjenningen  

Hovedmålet med resertifisering er å bidra til opprettholdelse av spesialistkompetanse. 
Godkjenning som spesialist må fornyes innen hvert 5 år.  

Krav for regodkjenning  

• Utfører selvstendige beskrivelser av aktuelle undersøkelser minimum 2 dager i uken 
(gjennomsnitt).  

• Deltakelse på faglig relevant kurs/seminar/hospitering, minimum 3 dager pr år.  

• Dokumentasjon på formidling av fagkunnskap (eksempler på aktuelle aktiviteter)  
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o Veiledning/undervisning av studenter, kolleger, BR/UBR studenter og/eller LiS-leger.  

o Presentasjon på nasjonale eller internasjonale kurs/konferanser/kongresser  

o Egenevaluering med rapport (F.eks. en retrospektiv studie i treffsikkerhet av egne 
tydesvar)  

o Fagutviklingsarbeid med prosjektrapport  

• Oppdatert kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder gjennom dokumentasjon av 
minimum ett av følgende punkter:  

o Gjennomført kurs av minst 2 dagers varighet (siden sist godkjenning).  

o Kurs i kunnskapsbasert praksis  

Søknad og spørsmål om ordningen  

Søknad om godkjenning/regodkjenning må inneholde dokumentasjon på oppfylling av 
beskrevne krav samt være attestert av søkers nærmeste leder.  

Søknader vil bli behandlet av NRF oppnevnte Spesialistråd. 
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Vedlegg 7 

 

Mammografispesialister  

Radiografer med spesialkompetanse innen brystkreft, mammografi og mammografiscreening  

Beskrivelse av krav for å godkjennes som spesialist i mammografi  

Målsetting med spesialistgodkjenningen Radiografenes spesialistgodkjenning i mammografi har 
som målsetting å vedlikeholde, videreutvikle og etablere kunnskap, engasjement og 
nysgjerrighet blant radiografer som arbeider med mammografi, og å stimulere andre radiografer 
til å begynne å arbeide innen fagfeltet. Mammografispesialistene skal være faglige 
ressurspersoner ved det brystdiagnostiske senteret de er ansatt, tilhørende screeningenheter, 
Kreftregisteret, radiografforbundet, høgskoler og universiteter, samt andre institusjoner og 
enheter. Spesialistene vil også kunne være naturlige radiografifaglige kontaktpersoner i 
forskning-, kvalitetssikring- og kvalitetsforbedringsprosjekter initiert av Mammografiprogrammet 
eller andre institusjoner. 

 

Bakgrunn for spesialistgodkjenningen  

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i verden, og i 2017 fikk mer enn 3000 
kvinner diagnostisert sykdommen i Norge. Mammografi benyttes til screening og diagnostikk av 
brystkreft. I henhold til Europeiske retningslinjer tilbys alle kvinner i Norge som er mellom 50 
og 69 år, mammografi hvert annet år gjennom Mammografiprogrammet. Det utføres om lag 
350 000 mammografiundersøkelser i Norge hvert år, hvorav om lag 250 000 blir utført i 
Mammografiprogrammet. I dag arbeider anslagsvis 150-200 radiografer med mammografi i 
Norge, i delt eller full stilling. Etter oppstart av Mammografiprogrammet har det vært en 
rivende utvikling i fagområdet. Analoge systemer er erstattet av digitalt utstyr. 
Kontrastmammografi, digital tomosyntese og MR benyttes ved kliniske virksomheter, og det 
gjennomføres studier med tomosyntese i screening. Avanserte ultralydapparater benyttes i tillegg 
til screening, og i diagnostikk, med og uten nåleprøver. Deteksjon av svulster i et tidlig stadium i 
sykdomsforløpet er viktig for å redusere omfanget av behandlingen og dødeligheten av 
sykdommen. Kvaliteten på bildematerialet er dermed spesielt viktig, ikke bare for å detektere 
svulster i et tidlig stadium, men også for å kunne skille svulster med ulikt malignitet. Små 
detaljer kan skille benigne fra maligne svulster, noe som gir mange radiografifaglige utfordringer 
knyttet til posisjonering, kompresjon og eksponeringsparametre. Radiografene ivaretar den 
første delen i mammografikjeden, både i screening, utredning og diagnostikk. Det innebærer at 
de har tett kontakt med kvinnene. Å kommunisere viktigheten av kompresjonen av brystet, 
dilemmaer knyttet til deteksjon av små, saktevoksende svulster som kan representere en trussel 
for kvinnene dersom de ikke diagnostiseres og behandles, er utfordringer radiografer står 
ovenfor hver dag. Å manøvrere seg i dette fagfeltet på en forsvarlig måte krever høy faglig 
kompetanse. Radiografer som er spesialister i mammografi skal inneha slik kompetanse. 
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Spesialistgodkjenningen  

For å søke om spesialistgodkjenning må generelle krav om kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse innen radiografi være oppfylt og dokumentert. I tillegg må klinisk og akademisk 
kompetanse innen mammografi dokumenteres. Kravene er beskrevet i dette dokumentet. 
Spesialistgodkjenningen gjøres av Spesialistrådet i Norsk Radiografforbund etter at de har 
mottatt søknad fra aktuell kandidat. Godkjenningen gjelder for fem år. 

 

Krav for å søke godkjenning 

Kravene som må oppfylles for å bli spesialist i mammografi kan oppnås ved å gjennomføre 
spesifikke videre-/etterutdanninger, delta på seminarer og kurs, og ved aktiv deltakelse i 
prosjekter. Norsk Radiografforbund arrangerer regelmessig fagkurs i mammografi. Flere 
høgskoler og universiteter både i Norge og andre land tilbyr også relevante kurs og studier, med 
ulike studiemodeller (heltid, deltid og nettbasert) og emner. Blant annet tilbys videreutdanning i 
klinisk radiografi ved Høgskolen på Vestlandet, et 30 studiepoengs deltidsstudium over 1 år. 
Studieprogrammet er på masternivå, med mulighet for å velge ulike kurs på fem studiepoeng 
med fordypning i mammografi. Videre tilbyr Universitetet i Sørøst-Norge, Buskerud, master i 
klinisk helsearbeid, med studieretningen stråling i diagnostikk og behandling. Kurs i 
vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk tilbys ved flere høgskoler og universiteter. 

 

Følgende krav må oppfylles for å kunne søke spesialistgodkjenning i mammografi:  

• Medlemskap i Norsk Radiografforbund  

• Autorisasjon som radiograf  

• En anbefaling om godkjenning fra nærmeste leder, med beskrivelse av faglig utvikling og 
engasjement  

• Tre årsverk klinisk arbeidserfaring fra spesialistområdet (screening og/eller klinisk 
mammografi) i løpet av siste fem år  

• Inneha klinisk utøvende stilling innen spesialistområdet (screening og/eller klinisk 
mammografi).  

• Utført minst 3000 screeningundersøkelser de siste to årene.  

• Arbeidet minst to uker med klinisk mammografi i løpet av det siste året  

• Gjennomført og bestått studier tilsvarende 5 studiepoeng i vitenskapsteori og/eller metode.  

• Gjennomført videreutdanning/kurs tilsvarende minimum 5 studiepoeng fra relevante 
videreutdanninger/del av relevant mastergrad  

• Utført minimum ett av følgende punkter innen spesialistområdet:  

o Hoved- eller medansvar for fagutvikling; endrings- og innovasjonsarbeid på lokalt 
og/eller nasjonalt nivå  

o Fagutviklingsarbeid dokumentert ved hovedansvar/medforfatter for prosjektrapport  
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o Første- eller medforfatter på fagartikkel o Første- eller medforfatter på vitenskapelig 
artikkel publisert i et fagfellevurdert tidsskrift  

o Presentasjon på en nasjonal eller internasjonal kongress/konferanse med sammendrag 
som dokumentasjon  

o Master- eller videreutdanningsoppgave formidlet som artikkel i et vitenskapelig 
tidsskrift  

• Dokumentert kunnskap om konstans- og statuskontroller, om strålevernforskriften og om 
stråledoser i mammografi. Kunnskapen må være dokumentert gjennom å ha bestått en prøve 
(digital flervalgsoppgave). Fagsjef i Norsk Radiografforbund vil gi tilgang til den digitale prøven.  

• Dokumentert kunnskap om retningslinjer for mammografiscreening, samt fordeler og 
ulemper ved screening. Kunnskapen må dokumenteres ved bestått prøve (digital 
flervalgsoppgave) eller ved dokumentert deltakelse på kurs/seminar/kongress/konferanse.  

• Dokumentert kunnskap om tilleggsundersøkelser som benyttes ved trippel- og 
differensialdiagnostikk ved mammadiagnostikk. Kunnskapen må dokumenteres ved bestått 
prøve (digital flervalgsoppgave).  

• Posisjoneringsferdigheter som viser at minst 75% av mammogrammene som er utført av 
kandidaten de siste seks månedene var perfekte eller gode, etter gjeldende kriterier i 
Kvalitetsmanualen for Mammografiprogrammet. Vurderingen skal baseres på 50 tilfeldige 
undersøkelser og vurderingen skal utføres av kandidaten. I tillegg skal 20 tilfeldige 
undersøkelser av de 50 skal vurderes av PGMI-radiograf. Resultater og refleksjonsnotat skal 
legges ved søknad om vurdering  

• Deltakelse på minst ett kurs/kongress/konferanse de siste to årene. Bestått kursbevis/ 
læringsutbyttebeskrivelse kreves som dokumentasjon. Det oppfordres til faglig engasjement i 
sosiale medier, diskusjoner om mammografi/brystkreft lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, 
og/eller aktivitet på NRF sin Facebook-side «Fagforum for mammografi». Dersom enkelte av 
kravene ikke kan dokumenteres, men radiografen kan dokumentere andre kompetansekrav, vil 
Spesialistrådet vurdere søknaden spesielt. 

 
Krav til innhold i søknad om godkjenning som spesialist i mammografi  

1. Navn, medlemsnummer i Norsk radiografforbund og Helsepersonellnummer  

2. Anbefaling fra nærmeste leder, samt bekreftelse på at kandidaten har minst tre år klinisk 
arbeidserfaring fra screening og/eller klinisk mammografi, innehar en klinisk utøvende stilling 
innen fagområdet, har utført minst 3000 screeningundersøkelser de to siste årene og arbeidet to 
uker eller mer på klinisk mammografi det siste året.  

3. Dokumentasjon på gjennomførte studier som tilsvarer 5 studiepoeng i vitenskapsteori 
og/eller metode og videreutdanning/kurs tilsvarende minimum 5 studiepoeng fra relevant 
videreutdanning/del av relevant mastergrad  

4. Dokumentasjon på ett av de 6 punktene som er nevnt i forhold til akademisk aktivitet  

5. Dokumentasjon på bestått prøve i temaer knyttet til teknisk kvalitetskontroll i mammografi.  
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6. Dokumentasjon på bestått prøve/deltakelse på kurs i temaer knyttet til retningslinjer for 
mammografiscreening, fordeler og ulemper ved screening.  

7. Dokumentasjon på bestått prøve om tilleggsundersøkelser som benyttes ved trippel- og 
differensialdiagnostikk ved mammadiagnostikk.  

8. Resultater og refleksjonsnotat av posisjoneringsferdigheter.  

9. Bestått kursbevis/læringsutbyttebeskrivelse som dokumentasjon på deltakelse på minst ett 
kurs/en konferanse som er gjennomført i løpet av de siste to årene.  

10.Kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å bli spesialist i mammaradiografi. 

Krav for å søke regodkjenning  

Hovedmålet med regodkjenning etter 5 år er å opprettholde og videreføre relevant faglig 
aktivitet som mammografispesialist. Søknad med dokumentasjon sendes Spesialistrådet i Norsk 
Radiografforbund innen det er gått fem år siden godkjenning/forrige regodkjenning. En 
anbefaling om regodkjenning fra nærmeste leder, sammen med vurdering av faglig utvikling og 
engasjement skal legges ved søknaden.  

For å bli regodkjent må følgende kriterier dokumenteres:  

• Minst 3000 screeningundersøkelser utført de siste to årene. I tillegg skal kandidaten ha 
arbeidet minst fire uker med klinisk mammografi innenfor den samme tidsperioden.  

• Posisjoneringsferdigheter som viser at minst 75% av mammogrammene som er utført av 
kandidaten de siste seks månedene var perfekte eller gode, etter gjeldende kriterier i 
Kvalitetsmanualen for Mammografiprogrammet. Vurderingen skal baseres på 50 tilfeldige 
undersøkelser og vurderingen skal utføres av kandidaten. I tillegg skal 20 tilfeldige 
undersøkelsene av de 50 undersøkelser skal vurderes av PGMI-radiograf. Resultater og 
refleksjonsnotat skal legges ved søknad om vurdering.  

• Det skal skrives sammendrag av minst to vitenskapelige artikler. Sammendragene skal være 
presentert ved egen avdeling og/eller i et fag- eller vitenskapelig tidsskrift.  

• Delaktighet i minst ett kvalitetssikring/forbedring/forskningsprosjekt med meldeplikt til 
personvernombudet/Regional Etisk Komite. Rapport/artikkel skal foreligge.  

• Deltakelse på minst to kurs/konferanser relatert til spesialistområdet siden forrige 
godkjenning. Bestått kursbevis/læringsutbyttebeskrivelse kreves som dokumentasjon. 

 
         Versjon 1, 19. juli 2018 
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Vedlegg 8 

Retningslinjer for Utdanningsstipend og FoU - stipend. 
 

 

1. Hensikt og formål 
 

1.1:  Utdanningsstipend: Formålet med utdanningsstipendet er å gi radiografer og 
stråleterapeuter mulighet til fagutvikling. Tildelingen av midler skal inspirere til og muliggjøre 
etter- og videreutdanning. Unntaksvis kan det også søkes støtte til andre kompetansehevende 
tiltak.  

1.2: FoU – stipend: Formålet med FoU-stipend er å muliggjøre og realisere ulike forsknings og 
utviklingsprosjekter, samt støtte opp om publisering og presentasjon av forskningsarbeid. 
 

2. Generelle bestemmelser 
 

2.1: Sentralstyret avgjør hvorvidt de budsjetterte midlene skal fordeles til etter- og 
videreutdanning, mastergradsstudier, faglige og vitenskapelige prosjekter, støtte til 
artikkelskriving og presentasjon av vitenskapelig arbeid. Dersom spesielle emner/ fagområder 
ønskes prioritert, bekjentgjøres dette ved utlysing av midlene. 
 
2.2: Sentralstyret kan tildele stipender/økonomisk tilskudd innenfor Norsk Radiografforbunds 
budsjettmessige rammer. Sentralstyret avgjør hvorvidt ubenyttede midler skal overføres til 
fordeling ved neste års utlysning. Sentralstyrets avgjørelse er suveren og kan ikke ankes. 

 
2.3: Alle som har vært medlemmer i Norsk Radiografforbund i minimum ett år etter endt 
grunnutdanning kan søke om midler. Søkere må være à jour med kontingentinnbetaling. 

 
3. Tildeling av utdanningsstipend 

 
3.1: Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad. For støtte til videre 
og masterutdanning kreves bekreftelse på studieplass, presentasjon av studieprogram og 
forventet progresjon/gjennomføring av studiet. Søknaden skal gi opplysninger om det søkes 
økonomisk støtte fra andre instanser. 

3.2: Tildeling til etter- /videreutdanninger og mastergradsstudier skjer på bakgrunn av 
dokumenterte kostnader ved studiet.  
 

3.3: Dersom det skrives en fordypningsoppgave eller annen oppgave av tilsvarende omfang, skal 
en kort presentasjon av oppgaven (tittel, resultat, konklusjon) sendes Norsk Radiografforbunds 
sekretariat nrf@radiograf.no etter endt studie. 
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4. Tildeling FoU-stipend.

4.1: Stipend til oppstart og gjennomføring av faglige og vitenskapelige prosjekter, 
artikkelskriving samt publisering tildeles på bakgrunn av standardisert søknad. Aktuell 
dokumentasjon vedrørende prosjektet (beskrivelse, gjennomføringsplan, budsjett mv. vedlegges 
søknaden). Stipendet kan ikke tildeles som lønn, men kan gis i form økonomisk støtte ved 
dokumentert tap av inntekter som direkte følge av prosjektet. Søknaden skal gi opplysning om 
det søkes økonomisk støtte fra andre instanser. 

4.2: Ved tildeling til faglige og vitenskapelige prosjekter, samt artikkelskriving og presentasjon av 
vitenskapelig arbeid, skal det etter ett år innleveres regnskap som dokumentasjon på hva tildelte 
midler er brukt til. Vedlagt regnskapet skal det følge en kort rapport om prosjektet/ tiltaket det 
ble bevilget støtte til. Regnskapet sendes Norsk Radiografforbunds sekretariat nrf@radiograf.no. 
Mangelfull rapportering eller at midlene ikke er bruk til formålet det ble bevilget til, kan 
medføre krav om tilbakebetaling av deler eller hele det tildelte beløp. 

4.3: Mottaker av stipend forplikter å bekjentgjøre arbeidet slik at arbeidet kan komme flere 
radiografer/stråleterapeuter til gode. Dette kan gjøres ved kursbidrag, foredrag, artikler i Hold 
Pusten/andre tidsskrifter, posterpresentasjoner, innlegg på fagkongresser og lignende. En plan 
for bekjentgjøring legges ved søknaden.    

5. Utlysing / bekjentgjørelse

5.1: Utlysing av stipend skjer via Hold Pusten og Norsk Radiografforbunds hjemmeside. 
Søknadsfrist og frist for tildeling opplyses ved utlysningen.  

5.2: Bekjentgjørelse av tildeling av stipend skjer via Hold Pusten og Norsk Radiografforbunds 
hjemmeside.  

6. Ubrukte midler

6.1: Dersom tildelte midler ikke nyttes til det formål det ble søk støtte til innen 1 år fra tildeling, 
kan Norsk Radiografforbund søke midlene tilbakebetalt.  

Styrebehandlet desember 2016 
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RÅDET FOR RADIOGRAFETIKK - BERETNING FOR PERIODEN 2016 
- 2018

Periodeberetning 2016-2018 

Rådet for Radiografetikk, Norsk Radiografforbund 

Rådet for radiografetikk har i denne perioden gjennomført 7 møter. Rådet har bestått av 
medlemmene Ingri Berild Hjelle (permisjon i 2017), Kari Gerhardsen Vikestad, Guro Sundby 
Aas og Kari Merethe Henriksen Fredheim. 

Aktivitet i perioden 

• Konstituerende møte ble avholdt 25. januar 2016, der tidligere leder, Randi Wiik
Jahnsen, redegjorde for tidligere arbeid i Rådet for radiografetikk.

• Rådsmedlemmene fikk en innføring i etisk refleksjon av Kristin Bakke Lysdahl,
tidligere medlem av rådet for radiografetikk.

• Rådet har i 2018 revidert yrkesetiske retningslinjer for radiografer.

• Rådet har utarbeidet nye case for etisk refleksjon, som planlegges publisert på
nettsidene www.radiograf.no. De nye casene er tenkt som et supplement til allerede publiserte
case.

• Rådet har fått en henvendelse fra en medlemsavdeling, som tar opp problematikken
rundt undersøkelse av mindreårige kvinner i fertil alder, og mulig graviditet. Avdelingen
ønsket at dette skulle svares ut som en artikkel i Hold Pusten. Dette er et pågående arbeid,
som ferdigstilles i løpet av 2018.

• Rådet har også fått en henvendelse der innsender ber Norsk radiografforbund ta
stilling til om radiografer skal bidra ved aldersbestemmelse av asylsøkere. Rådet har hatt
temaet oppe til diskusjon, men ikke tatt noe standpunkt eller kommet med anbefalinger
angående radiografers reservasjonsrett, da dette ikke faller innenfor rådets mandat.

Møter og budsjett 

Rådet har gjennomført 3 møter i 2016, 1 i 2017 og 3 møter i 2018. Møter har vært avholdt i 
lokalene til radiografforbundet i Oslo, møterom ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og i 
Bergen. I konstituerende møte, 25. januar 2016, ble møteplan, budsjett og handlingsplan for 
perioden 2016-2018 planlagt. 
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Budsjett for perioden dekker: 

1. Reiseutgifter for rådets medlemmer i forbindelse med møter, samt møtegodtgjørelse.

2. Innkjøp av faglitteratur til rådsmedlemmene.

3. Kurs i etikk og etisk refleksjon for rådsmedlemmene.

Forslag til videre arbeid for nytt råd 

• Følge opp nettsidene til rådet for radiografetikk på www.radiograf.no.

• Delta på kurs for å øke egen kompetanse innen etikk.

• Bidra med kursrelevante case til radiografforbundets fagkurs. Dette kan gjennomføres
uten å være tilstede selv, men krever innsats og engasjement fra kursholdere.

• Gjennomføre arbeidsmøter over flere dager, fremfor enkle dagsmøter, da dette etter
vår erfaring er mer fruktbart.

• Revidere engelskspråklig versjon av yrkesetiske retningslinjer.

Nåværende rådsleder kaller inn nye medlemmer til konstituerende møte i januar 2019. 

Ingri Berild Hjelle 

Leder 
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REGNSKAPSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRENE 2015 - 2017 

Forbundets regnskap, med styrets beretning for det enkelte år, samt revisors vurderinger og 
beretning, har i perioden vært framlagt representantskapet for godkjenning i henhold til 
forbundets vedtekter. 

Regnskapsrapport 

Regnskap for landsmøteperioden legges frem til orientering for Landsmøte 2018. 

Hvert regnskapsdokument består av: 

- Styrets beretning for det enkelte år
- Resultatrapport for det enkelte år
- Balanserapport for det enkelte år
- Revisors vurderinger for det enkelte år
- Representantskapets regnskapsvedtak for det enkelte år

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap for perioden 2015 – 2017 tas til orientering. 
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Saldo
Akkumulert

Denne perioden i
fjor

Budsjett hele året Forbruk av
fordelt ramme

Side: 1
02.02.16

Resultatrapport

Utvalg:

NRF

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Utskriftsdato:

Driftsinntekter
Salgsinntekter innenfor avgiftsomr.

0,00 -153 500,00 -300 000,00 -0,00     3011 - HP Stilling/Kunngjøring blad- MVA pliktig
0,00 -276 000,00 -500 000,00 -0,00     3012 - HP Produkt announse blad- MVA pliktig

-394 116,70 -96 190,00 -50 000,00 788,23     3013 - HP Annonsering Nett/Blad- MVA pliktig
0,00 0,00 -50 000,00 -0,00     3021 - Annonseinntekter eks
0,00 -17 500,00 0,00 0,00     3117 - HP Annonseinntekter

-394 116,70 -543 190,00 -900 000,00 43,79Sum Salgsinntekter innenfor avgiftsomr.
Annen driftsinntekt

-898 388,00 -631 533,00 -680 000,00 132,12     3420 - Tilskudd OU-midler
-30 378,04 -19 199,00 -25 000,00 121,51     3425 - Tilskudd AKS

-2 715 704,53 -2 005 870,00 -2 352 000,00 115,46     3920 - Kursinntekter
-3 644 470,57 -2 656 602,00 -3 057 000,00 119,22Sum Annen driftsinntekt

Inntekter u/avgiftsomr.
-37 229,00 -39 722,00 0,00 0,00     3221 - HP Ab. inntekter
-50 415,00 -38 762,00 0,00 0,00     3227 - Fakturering på trekk

-13 318 679,20 -13 734 502,01 -13 050 000,00 102,06     3228 - Kontingenter
-3 480 949,00 -1 911 391,00 -3 255 000,00 106,94     3229 - Gruppelivsforsikring

-16 887 272,20 -15 724 377,01 -16 305 000,00 103,57Sum Inntekter u/avgiftsomr.
-20 925 859,47 -18 924 169,01 -20 262 000,00 103,28Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad

136 402,50 184 310,00 170 000,00 80,24     4510 - Trykkering/kopiering
10 933,00 11 598,00 12 000,00 91,11     4540 - Avg. fagpressen

112 500,00 140 627,68 155 000,00 72,58     4550 - Layout og design Hold Pusten
259 835,50 336 535,68 337 000,00 77,10Sum Varekostnad

Lønnskostnader
5 753 378,60 5 502 047,60 5 600 000,00 102,74     5001 - Lønn ansette

610 659,00 526 800,00 658 000,00 92,81     5002 - Lønn kurs/hon/freelance u/feriep.
-0,05 0,00 0,00 0,00     5100 - Ferielønn utbetalt

690 291,60 660 678,36 684 000,00 100,92     5120 - Ferielønn påløpt
39 894,00 39 528,00 0,00 0,00     5210 - Fri telefon

787 419,69 546 942,20 560 000,00 140,61     5252 - Forskring-pensjon ansette
731 042,00 155 592,00 0,00 0,00     5280 - Avtalefestet Pensjon

-785 816,00 -209 040,00 -14 000,00 5 612,97     5290 - Motkonto for gruppe 52
1 006 032,10 877 579,85 973 300,00 103,36     5400 - Arbeidsgiveravgift

95 966,39 93 155,60 96 000,00 99,96     5430 - Arbeidsgiveravgift avsatt
50 510,00 26 900,00 35 000,00 144,31     5900 - Opplæring/kurs

-32 700,00 -25 200,00 -32 400,00 100,93     5910 - Kantinetrekk
122 773,74 130 236,70 115 000,00 106,76     5930 - Diverse sosiale kostnader
-36 001,00 -147 991,00 0,00 0,00     5940 - Refunderte sykepenger

0,00 150 113,77 0,00 0,00     5990 - Andre personalkostnader vikarbyråd osv.
9 033 450,07 8 327 343,08 8 674 900,00 104,13Sum Lønnskostnader

Annen driftskostnad
2 068,75 10 018,40 10 000,00 20,69     6100 - Frakt, transport, forsikr. v/varefo

122 952,16 121 825,16 150 000,00 81,97     6301 - Sameiet Rådhusgata 4.
40 127,47 47 340,21 40 000,00 100,32     6302 - Husleie Gøteborggt. 7 62
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Resultatrapport

Utvalg:
Periode:
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01.01.2015 - 31.12.2015
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Denne perioden i
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Budsjett hele året

Side:
Utskriftsdato:

Forbruk av
fordelt ramme

02.02.16
2

61 237,50 43 241,12 52 000,00 117,76     6305 - Vask Lokaler
12 391,65 17 792,76 20 000,00 61,96     6310 - Strøm

1 125 625,00 193 593,75 820 313,00 137,22     6500 - Mysoft foreløpig konto
9 117,04 29 478,75 20 000,00 45,59     6540 - Inventar og utstyr

0,00 819 825,00 40 000,00 0,00     6600 - Reparasjon og vedlikehold lokaler
41 522,00 31 441,00 35 000,00 118,63     6705 - Revisjon- og regnskapshonorar

193 128,00 18 000,00 50 000,00 386,26     6720 - Honorarer for juridisk bistand
172 834,39 687 638,68 338 594,00 51,04     6725 - Honorar for IT
139 284,19 19 000,00 80 000,00 174,11     6730 - Honorar for Kurs
74 396,59 131 098,05 405 000,00 18,37     6735 - Honorar Hold Pusten
36 419,00 134 009,64 40 000,00 91,05     6800 - Kontorkostnader
38 052,90 58 928,00 40 000,00 95,13     6810 - IKT Anskaffelser HW, SW

731 892,28 755 291,55 750 000,00 97,59     6820 - IKT Lisenser, vedlikehold
37 041,25 28 748,60 45 000,00 82,31     6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

120 770,74 157 321,32 140 000,00 86,26     6900 - Telefon
-3 210,00 -2 675,00 0,00 0,00     6919 - Trekk mobiltelefon

225 688,79 247 374,40 254 500,00 88,68     6940 - Porto
2 159,00 2 439,00 0,00 0,00     7100 - Bilgodtgjørelse oppg. pl.

587 243,75 1 145 369,07 509 200,00 115,33     7141 - Reisekostnad, ikke oppg. pl.
5 110,00 1 960,00 0,00 0,00     7150 - Diettkostnader, oppgavepliktig

146 411,33 284 405,50 245 000,00 59,76     7341 - Profilering/markedsføring
1 176 475,50 1 527 460,00 981 500,00 119,87     7344 - Kursutgifter

935 535,20 0,00 680 000,00 137,58     7345 - OU - kostnader
838 152,45 0,00 645 000,00 129,95     7348 - Landsmøtekostnader
220 316,58 288 426,78 163 000,00 135,16     7391 - Møtekostnad/representasjon
557 833,17 543 719,32 560 000,00 99,61     7400 - Hovedorganisation kontingent
33 702,65 29 565,34 42 000,00 80,24     7410 - Andre kontigenter
6 876,00 6 802,00 10 000,00 68,76     7500 - Forsikring kontor/innbo

3 182 622,39 2 911 865,58 3 100 000,00 102,67     7520 - Forsikring medlemmer
202 319,00 194 423,00 200 000,00 101,16     7525 - Forsikring Tillitsvalgte
176 917,00 172 515,00 180 000,00 98,29     7530 - Gravferdsstøtte
30 210,50 27 940,00 30 000,00 100,70     7770 - Bank og kortgebyrer

265 000,00 334 000,00 300 000,00 88,33     7790 - Utdanningsstipend
0,00 32 802,55 0,00 0,00     7792 - Aksjonsfondet
0,00 0,00 20 000,00 0,00     7793 - Faglige utredninger og rapporter

18 000,00 3 500,00 65 000,00 27,69     7794 - Andre kostnader
148 815,00 166 726,00 150 000,00 99,21     7795 - Støtte lokale avdelinger

0,00 0,00 50 000,00 0,00     7796 - Til Styrets disposisjon
-1,67 0,00 0,00 0,00     7799 - Avrundingskonto
0,00 1 742,00 0,00 0,00     7895 - Tap på krav

11 715 037,55 11 224 952,53 11 261 107,00 104,03Sum Annen driftskostnad
21 008 323,12 19 888 831,29 20 273 007,00 103,63Sum driftskostnader

82 463,65 964 662,28 11 007,00 749,19Driftsresultat

Finansinntekter
Annen renteinntekt

-19 806,39 -21 634,40 -40 000,00 49,52     8050 - Annen renteinntekt 63
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Resultatrapport

Utvalg:
Periode:

NRF

01.01.2015 - 31.12.2015

Saldo
Akkumulert

Denne perioden i
fjor

Budsjett hele året

Side:
Utskriftsdato:

Forbruk av
fordelt ramme

02.02.16
3

-19 806,39 -21 634,40 -40 000,00 49,52Sum Annen renteinntekt
-19 806,39 -21 634,40 -40 000,00 49,52Sum finansinntekter

Finanskostnader
Annen rentekostnad

59,19 0,00 1 000,00 5,92     8150 - Annen rentekostnad
59,19 0,00 1 000,00 5,92Sum Annen rentekostnad
59,19 0,00 1 000,00 5,92Sum finanskostnader

62 716,45 943 027,88 -27 993,00 -224,04Ordinært resultat før skatt

62 716,45 943 027,88 -27 993,00 -224,04Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

62 716,45 943 027,88 -27 993,00 -224,04Årsresultat

Overføringer
Overført annen egenkapital

-62 716,45 -910 225,33 0,00 0,00     8960 - Overføringer annen egenkapital
0,00 -32 802,55 0,00 0,00     8970 - Overføring Fond

-62 716,45 -943 027,88 0,00 0,00Sum Overført annen egenkapital
-62 716,45 -943 027,88 0,00 0,00Sum overføringer
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Inngående Balanse Saldo hittil i år Utgående Saldo

Side: 1
10.02.16

Balanserapport

Utvalg:

NRF

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Utskriftsdato:

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, fast eiend.

3 798 752,00 946 246,00 4 744 998,00     1100 - Rådhusgate 4
946 246,00 -946 246,00 0,00     1105 - Påkostning Rådhusgate 4

1 230 900,00 0,00 1 230 900,00     1160 - Gøteborggt. 7
5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum Tomter, bygninger, fast eiend.
5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

197 250,00 255 455,54 452 705,54     1520 - Fordringer Fakturaer
197 250,00 255 455,54 452 705,54Sum Kundefordringer

Andre fordringer
-11 592,00 -19 320,00 -30 912,00     1530 - Interimsfordringer Trekk
-11 592,00 -19 320,00 -30 912,00Sum Andre fordringer

Forskuddsbetalt kostnad
164 569,94 365 763,11 530 333,05     1730 - Forskuddsbetalt kostnader

559,32 11,19 570,51     1749 - Premiefond DNB Pensjon
165 129,26 365 774,30 530 903,56Sum Forskuddsbetalt kostnad

Påløpt inntekt
90 000,00 -90 000,00 0,00     1770 - Andre kortsiktige fordringer
90 000,00 -90 000,00 0,00Sum Påløpt inntekt

440 787,26 511 909,84 952 697,10Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd.kontanter ol
672 235,36 -282 286,47 389 948,89     1930 - Kto. 6011.57.14409

1 923 523,30 -444 128,32 1 479 394,98     1934 - Kto. 6011.06.93950
400 000,00 50 000,00 450 000,00     1948 - Kto. 6011.86.25954

2 995 758,66 -676 414,79 2 319 343,87Sum Bankinnskudd.kontanter ol
2 995 758,66 -676 414,79 2 319 343,87Sum bankinnskudd

3 436 545,92 -164 504,95 3 272 040,97Sum omløpsmidler

9 412 443,92 -164 504,95 9 247 938,97SUM EIENDELER
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Balanserapport

Utvalg:
Periode:

NRF

01.01.2015 - 31.12.2015

Inngående Balanse Saldo hittil i år

Side:
Utskriftsdato:

Utgående Saldo

10.02.16
2

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital

-4 265 018,62 62 716,45 -4 202 302,17     2000 - Egenkapital
-4 265 018,62 62 716,45 -4 202 302,17Sum Selskapskapital
-4 265 018,62 62 716,45 -4 202 302,17Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

-791 332,00 0,00 -791 332,00     2051 - Utdanningsfondet
-2 704 600,45 0,00 -2 704 600,45     2052 - Aksjonsfond
-3 495 932,45 0,00 -3 495 932,45Sum Annen egenkapital
-3 495 932,45 0,00 -3 495 932,45Sum opptjent egenkapital (inkl. udisp. resultat)

-7 760 951,07 62 716,45 -7 698 234,62Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

-303 528,09 162 766,73 -140 761,36     2400 - Leverandørgjeld
-303 528,09 162 766,73 -140 761,36Sum Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter
-343 430,00 17 495,00 -325 935,00     2600 - Forskuddstrekk
-46 587,50 26 799,50 -19 788,00     2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift

-204 113,44 -72 848,74 -276 962,18     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift
-594 130,94 -28 554,24 -622 685,18Sum Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
-660 677,85 -29 613,24 -690 291,09     2920 - Påløpt ferielønn
-93 155,97 -2 810,75 -95 966,72     2930 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-753 833,82 -32 423,99 -786 257,81Sum Annen kortsiktig gjeld
-1 651 492,85 101 788,50 -1 549 704,35Sum kortsiktig gjeld

-1 651 492,85 101 788,50 -1 549 704,35Sum gjeld

-9 412 443,92 164 504,95 -9 247 938,97SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Møteprotokoll 
 
 

side 1 
 

Møte: Representantskapsmøte 

Dato: 19. november 2015 

Til stede: Bent Ronny Mikalsen (forbundsleder), Anne June Iversen (1. nestleder), Mario Gaarder 2. 
nestleder), Camilla Samuelsen, Øyvind B. Pettersen, Siv Marit Lamøy, Hilde Oline Brodshaug, Eivind 
Richter Andersen, Guri Bolstad, Kristin Almeland, Øystein Kallevåg, Kurt B. Gschib, Jannecke Dalager, 
Mary Bolstad, Sissel Carlsen, Liv Berit Moe, Brit Helen W. Bøhler, Jermund Bakke og Vivian Skjeie (2. 
vara) (Ikke sak 04.2015-2) 

Forfall: Hanne Henriksveen 

Fra administrasjonen: Sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen 

 

Sak 01. 2015-2 – Forretningsorden  
 
Vedtaksprotokoll:  
 

Sentralstyrets forslag til forretningsorden for representantskapet 2015 vedtas.  
 
(Enstemmig vedtatt). 

 

Sak 02.2015-2 – Saksliste  

Vedtaksprotokoll:  

Sentralstyrets forslag til saksliste for representantskapsmøte 19. november 2015 vedtas med 
følgende tillegg: 

Sak 04.2015-2 Møteplan 2016.  

(Enstemmig vedtatt.) 

 

Sak 03.2015-2 – Budsjett 2016 

Sentralstyrets forslag til budsjett 2016 vedtas.  

(Enstemmig vedtatt.) 

 

Sak 04.2015-2 – møteplan 2016 

Det planlegges et representantskapsmøte for 2016, mot slutten av året. Det skal 
gjennomføres regnskapsmessig skolering av representantskapets medlemmer.  

(Enstemmig vedtatt.) 

71



Notat til Representantskapet 
 
 

 

Sak: 2016-4 Regnskap 2015 

 

Vedlagt følger regnskapsrapport for 2015, revisors beretning samt styrets beretning for 
regnskapsåret 2015. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap 2015 med vedlegg til orientering. 
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Saldo
Akkumulert

Denne perioden i
fjor

Budsjett hele året Forbruk av
fordelt ramme

Side: 1
08.03.17

Resultatrapport

Utvalg:

NRF

Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Utskriftsdato:

Driftsinntekter
Salgsinntekter innenfor avgiftsomr.

269 340,10 394 116,70 -500 000,00 -53,87     3013 - HP Annonsering Nett/Blad- MVA pliktig
269 340,10 394 116,70 -500 000,00 -53,87Sum Salgsinntekter innenfor avgiftsomr.

Annen driftsinntekt
936 509,00 898 388,00 -950 000,00 -98,58     3420 - Tilskudd OU-midler
39 067,00 30 378,04 -20 000,00 -195,33     3425 - Tilskudd AKS

2 533 165,00 2 715 704,53 -2 902 750,00 -87,27     3920 - Kursinntekter
30 000,00 0,00 0,00 0,00     3990 - Andre inntekter

3 538 741,00 3 644 470,57 -3 872 750,00 -91,38Sum Annen driftsinntekt
Inntekter u/avgiftsomr.

34 479,00 37 229,00 -40 000,00 -86,20     3221 - HP Ab. inntekter
32 753,00 50 415,00 0,00 0,00     3227 - Fakturering på trekk

14 334 881,72 13 318 679,20 -13 750 000,00 -104,25     3228 - Kontingenter
3 703 322,00 3 480 949,00 -3 661 000,00 -101,16     3229 - Gruppelivsforsikring

18 105 435,72 16 887 272,20 -17 451 000,00 -103,75Sum Inntekter u/avgiftsomr.
21 913 516,82 20 925 859,47 -21 823 750,00 -100,41Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad

-124 475,00 -136 402,50 150 000,00 -82,98     4510 - Trykkering/kopiering
-46 730,50 0,00 20 000,00 -233,65     4520 - Film/fremkalling
-13 661,00 -10 933,00 12 000,00 -113,84     4540 - Avg. fagpressen

-105 000,00 -112 500,00 130 000,00 -80,77     4550 - Layout og design Hold Pusten
-289 866,50 -259 835,50 312 000,00 -92,91Sum Varekostnad

Lønnskostnader
-5 914 437,00 -5 753 378,60 5 800 000,00 -101,97     5001 - Lønn ansette

-665 139,00 -610 659,00 690 000,00 -96,40     5002 - Lønn kurs/hon/freelance u/feriep.
0,00 0,05 0,00 0,00     5100 - Ferielønn utbetalt

-689 229,24 -690 291,60 700 000,00 -98,46     5120 - Ferielønn påløpt
-39 528,00 -39 894,00 0,00 0,00     5210 - Fri telefon

-771 074,55 -787 419,69 1 000 000,00 -77,11     5252 - Forskring-pensjon ansette
0,00 -731 042,00 0,00 0,00     5280 - Avtalefestet Pensjon

54 888,00 785 816,00 0,00 0,00     5290 - Motkonto for gruppe 52
-998 080,49 -1 006 032,10 1 007 360,00 -99,08     5400 - Arbeidsgiveravgift
-97 181,33 -95 966,39 100 000,00 -97,18     5430 - Arbeidsgiveravgift avsatt
-46 100,00 -50 510,00 105 000,00 -43,90     5900 - Opplæring/kurs
32 400,00 32 700,00 -32 400,00 -100,00     5910 - Kantinetrekk

-58 489,91 -122 773,74 115 000,00 -50,86     5930 - Diverse sosiale kostnader
297 097,00 36 001,00 0,00 0,00     5940 - Refunderte sykepenger

-8 894 874,52 -9 033 450,07 9 484 960,00 -93,78Sum Lønnskostnader
Annen driftskostnad

-817,25 -2 068,75 10 000,00 -8,17     6100 - Frakt, transport, forsikr. v/varefo
-120 513,35 -122 952,16 150 000,00 -80,34     6301 - Sameiet Rådhusgata 4.
-125 401,96 -40 127,47 100 000,00 -125,40     6302 - Husleie Gøteborggt. 7
-53 820,00 -61 237,50 57 000,00 -94,42     6305 - Vask Lokaler
-12 656,06 -12 391,65 20 000,00 -63,28     6310 - Strøm

0,00 -1 125 625,00 0,00 0,00     6500 - Mysoft foreløpig konto 73
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Resultatrapport

Utvalg:
Periode:

NRF

01.01.2016 - 31.12.2016

Saldo
Akkumulert

Denne perioden i
fjor

Budsjett hele året

Side:
Utskriftsdato:

Forbruk av
fordelt ramme

08.03.17
2

-36 710,00 -9 117,04 40 000,00 -91,77     6540 - Inventar og utstyr
-162 191,80 0,00 150 000,00 -108,13     6600 - Reparasjon og vedlikehold lokaler
-32 172,00 -41 522,00 40 000,00 -80,43     6705 - Revisjon- og regnskapshonorar
-19 789,10 -193 128,00 100 000,00 -19,79     6720 - Honorarer for juridisk bistand

-144 531,28 -172 834,39 500 000,00 -28,91     6725 - Honorar for IT
-144 053,93 -139 284,19 96 000,00 -150,06     6730 - Honorar for Kurs
-136 701,88 -74 396,59 150 000,00 -91,13     6735 - Honorar Hold Pusten
-44 895,03 -36 419,00 50 000,00 -89,79     6800 - Kontorkostnader
-71 416,00 -38 052,90 50 000,00 -142,83     6810 - IKT Anskaffelser HW, SW

-733 500,97 -731 892,28 701 000,00 -104,64     6820 - IKT Lisenser, vedlikehold
-43 043,50 -37 041,25 45 000,00 -95,65     6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

-130 334,74 -120 770,74 140 000,00 -93,10     6900 - Telefon
0,00 3 210,00 0,00 0,00     6919 - Trekk mobiltelefon

-167 669,84 -225 688,79 230 000,00 -72,90     6940 - Porto
-1 327,00 -2 159,00 0,00 0,00     7100 - Bilgodtgjørelse oppg. pl.

-709 101,99 -587 243,75 666 000,00 -106,47     7141 - Reisekostnad, ikke oppg. pl.
0,00 -5 110,00 10 000,00 0,00     7150 - Diettkostnader, oppgavepliktig

-389 134,92 -146 411,33 437 000,00 -89,05     7341 - Profilering/markedsføring
-1 204 372,00 -1 176 475,50 1 235 250,00 -97,50     7344 - Kursutgifter
-1 406 567,04 -935 535,20 950 000,00 -148,06     7345 - OU - kostnader

0,00 -838 152,45 0,00 0,00     7348 - Landsmøtekostnader
-198 795,32 -220 316,58 300 000,00 -66,27     7391 - Møtekostnad/representasjon
-583 339,65 -557 833,17 570 000,00 -102,34     7400 - Hovedorganisation kontingent
-33 042,69 -33 702,65 48 000,00 -68,84     7410 - Andre kontigenter
-23 421,00 -6 876,00 10 000,00 -234,21     7500 - Forsikring kontor/innbo

-3 597 196,50 -3 182 622,39 3 400 000,00 -105,80     7520 - Forsikring medlemmer
-207 454,00 -202 319,00 210 000,00 -98,79     7525 - Forsikring Tillitsvalgte
-200 772,00 -176 917,00 204 000,00 -98,42     7530 - Gravferdsstøtte
-34 298,50 -30 210,50 30 000,00 -114,33     7770 - Bank og kortgebyrer
-93 500,00 -265 000,00 100 000,00 -93,50     7790 - Utdanningsstipend
-4 388,32 0,00 0,00 0,00     7792 - Aksjonsfondet

-20 999,37 -18 000,00 60 000,00 -35,00     7794 - Andre kostnader
-171 068,20 -148 815,00 180 000,00 -95,04     7795 - Driftsstøtte lokale avdelinger
-64 558,48 0,00 200 000,00 -32,28     7796 - Til Styrets disposisjon

-215 787,01 0,00 250 000,00 -86,31     7797 - FoU tiltak
1,30 1,67 0,00 0,00     7799 - Avrundingskonto

-11 339 341,38 -11 715 037,55 11 489 250,00 -98,70Sum Annen driftskostnad
-20 524 082,40 -21 008 323,12 21 286 210,00 -96,42Sum driftskostnader

1 389 434,42 -82 463,65 -537 540,00 -258,48Driftsresultat

Finansinntekter
Annen renteinntekt

3 226,08 19 806,39 0,00 0,00     8050 - Annen renteinntekt
3 226,08 19 806,39 0,00 0,00Sum Annen renteinntekt
3 226,08 19 806,39 0,00 0,00Sum finansinntekter

Finanskostnader 74
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Resultatrapport

Utvalg:
Periode:

NRF

01.01.2016 - 31.12.2016

Saldo
Akkumulert

Denne perioden i
fjor

Budsjett hele året

Side:
Utskriftsdato:

Forbruk av
fordelt ramme

08.03.17
3

Annen rentekostnad
-63,95 -59,19 0,00 0,00     8150 - Annen rentekostnad
-63,95 -59,19 0,00 0,00Sum Annen rentekostnad
-63,95 -59,19 0,00 0,00Sum finanskostnader

1 392 596,55 -62 716,45 -537 540,00 -259,07Ordinært resultat før skatt

1 392 596,55 -62 716,45 -537 540,00 -259,07Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

1 392 596,55 -62 716,45 -537 540,00 -259,07Årsresultat

Overføringer
Overført annen egenkapital

-1 096 984,87 62 716,45 0,00 0,00     8960 - Overføringer annen egenkapital
4 388,32 0,00 0,00 0,00     8970 - Overføring Fond

-300 000,00 0,00 0,00 0,00     8975 - Avsetning oppussing av NRFs lokaler
-1 392 596,55 62 716,45 0,00 0,00Sum Overført annen egenkapital
-1 392 596,55 62 716,45 0,00 0,00Sum overføringer
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Inngående Balanse Saldo hittil i år Utgående Saldo

Side: 1
08.03.17

Balanserapport

Utvalg:

NRF

Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Utskriftsdato:

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, fast eiend.

4 744 998,00 0,00 4 744 998,00     1100 - Rådhusgate 4
1 230 900,00 0,00 1 230 900,00     1160 - Gøteborggt. 7
5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum Tomter, bygninger, fast eiend.
5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

5 975 898,00 0,00 5 975 898,00Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

452 705,54 136 754,46 589 460,00     1520 - Fordringer Fakturaer
452 705,54 136 754,46 589 460,00Sum Kundefordringer

Andre fordringer
-30 912,00 -39 774,00 -70 686,00     1530 - Interimsfordringer Trekk
-30 912,00 -39 774,00 -70 686,00Sum Andre fordringer

Forskuddsbetalt kostnad
530 333,05 -246 177,15 284 155,90     1730 - Forskuddsbetalt kostnader

570,51 0,00 570,51     1749 - Premiefond DNB Pensjon
530 903,56 -246 177,15 284 726,41Sum Forskuddsbetalt kostnad
952 697,10 -149 196,69 803 500,41Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd.kontanter ol
389 948,89 1 623,75 391 572,64     1930 - Kto. 6011.57.14409

1 479 394,98 1 557 137,13 3 036 532,11     1934 - Kto. 6011.06.93950
450 000,00 0,00 450 000,00     1948 - Kto. 6011.86.25954

2 319 343,87 1 558 760,88 3 878 104,75Sum Bankinnskudd.kontanter ol
2 319 343,87 1 558 760,88 3 878 104,75Sum bankinnskudd

3 272 040,97 1 409 564,19 4 681 605,16Sum omløpsmidler

9 247 938,97 1 409 564,19 10 657 503,16SUM EIENDELER
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Balanserapport

Utvalg:
Periode:

NRF

01.01.2016 - 31.12.2016

Inngående Balanse Saldo hittil i år

Side:
Utskriftsdato:

Utgående Saldo

08.03.17
2

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital

-4 202 302,17 -1 096 984,87 -5 299 287,04     2000 - Egenkapital
-4 202 302,17 -1 096 984,87 -5 299 287,04Sum Selskapskapital
-4 202 302,17 -1 096 984,87 -5 299 287,04Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

-791 332,00 0,00 -791 332,00     2051 - Utdanningsfondet
-2 704 600,45 4 388,32 -2 700 212,13     2052 - Aksjonsfond
-3 495 932,45 4 388,32 -3 491 544,13Sum Annen egenkapital
-3 495 932,45 4 388,32 -3 491 544,13Sum opptjent egenkapital (inkl. udisp. resultat)

-7 698 234,62 -1 092 596,55 -8 790 831,17Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Andre avset. for forpliktelser

0,00 -300 000,00 -300 000,00     2180 - Avsetning oppussing av NRFs lokaler
0,00 -300 000,00 -300 000,00Sum Andre avset. for forpliktelser
0,00 -300 000,00 -300 000,00Sum avsetning forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

-140 761,36 -62 618,67 -203 380,03     2400 - Leverandørgjeld
-140 761,36 -62 618,67 -203 380,03Sum Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter
-325 935,00 1 073,00 -324 862,00     2600 - Forskuddstrekk
-19 788,00 4 997,00 -14 791,00     2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift

-276 962,18 38 369,43 -238 592,75     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift
-622 685,18 44 439,43 -578 245,75Sum Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
-690 291,09 1 061,85 -689 229,24     2920 - Påløpt ferielønn
-95 966,72 149,75 -95 816,97     2930 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-786 257,81 1 211,60 -785 046,21Sum Annen kortsiktig gjeld
-1 549 704,35 -16 967,64 -1 566 671,99Sum kortsiktig gjeld

-1 549 704,35 -316 967,64 -1 866 671,99Sum gjeld

-9 247 938,97 -1 409 564,19 -10 657 503,16SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Notat til Representantskapet 
 

 

 

Sak: 2017-4 Regnskap 2016 

 

Vedlagt følger regnskapsrapport for 2016, revisors beretning samt styrets beretning for 

regnskapsåret 2016. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap 2016 med vedlegg til orientering. 
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Møteprotokoll 
 
 

side 1 
 

Møte: Representantskapsmøte 

Dato: 24. november 2016 

Til stede: Bent Ronny Mikalsen (forbundsleder), Camilla Samuelsen (1. nestleder), Mario Gaarder (2. 
nestleder), Øyvind B. Pettersen, Siv Marit Lamøy, Hilde Oline Brodshaug, Eivind Richter Andersen, 
Guri Bolstad, Tom-Johnny Gundersen, Kristin Almeland, Kurt B. Gschib, Jannecke Dalager, Mary 
Bolstad, Hanne Henriksveen, Liv Berit Moe, Brit Helen W. Bøhler, Elin Strøm (4. vara), Viola Hansen 
(studentrepresentant). 

Forfall: Jermund Bakke, Sissel Carlsen, Øystein Kallevåg, Birgitte Lura Hovland (1. vara), Vivian Skjeie 
(2 vara) 

Ikke møtt: Ben Roger Dischington (3. vara) 

Fra administrasjonen: Sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen og økonomiansvarlig Faheem Ashraf. 

 

Sak 01. 2016 – Forretningsorden  
 

Sentralstyrets forslag til forretningsorden for representantskapet 2016 vedtas med følgende 
tilføyelse: I forretningsorden pkt. 6 inntas at målplan for regnskapsåret legges til grunn for 
behandlingen av regnskap. 
 
Ved avstemming teller stemmene fra direkte valgte representantskapsmedlemmer med 
10/19, dvs 1 stemme = 1,25. 
 
(Enstemmig vedtatt). 

 

Sak 02.2016 – Saksliste  

Sentralstyrets forslag til saksliste for representantskapsmøte 24. november 2016 godkjennes. 

(Enstemmig vedtatt.) 

 

Sak 03.2016 – Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 19. november 2015  

 Protokoll fra representantskapsmøte 19. november 2015 godkjennes. 

 (Enstemmig vedtatt.) 

 

Sak 04.2016– Regnskap 2015 

Årsregnskap 2015 med vedlegg vedtas.  

 (Enstemmig vedtatt.) 
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Møteprotokoll 
 
 

side 2 
 

Sak 05.2016 – Budsjett og målplan 2017 

Sentralstyrets forslag til budsjett og målplan 2017 vedtas.  

 (Enstemmig vedtatt.) 
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Saldo
Akkumulert

Dennejperiodenji
fjor

Budsjettjhelejåret Forbrukjav
fordeltjramme

Sideæ b

åbOIåObh

Resultatrapport

Utvalgæ

NRF

Periodeæ IbOIbOåIbø5T5GbObåOåIbø

Utskriftsdatoæ

Driftsinntekter

Salgsinntekter5innenfor5avgiftsomrO

åLb5åIjujj åjc5GyIubI GII5IIIuII hGuøy55555GIbG5T5HP5Annonsesalg5NettKBladT5MVA5pliktig

åLb5åIjujj åjc5GyIubI GII5IIIuII hGuøySum5Salgsinntekter5innenfor5avgiftsomrO

Annen5driftsinntekt

chL5yåcuII cGj5LIcuII cøh5LIIuII bIIuøb55555GyåI5T5Tilskudd5OUTmidler

GI5bhjuII Gc5IjøuII åI5IIIuII bLIucG55555GyåL5T5Tilskudd5AKS

b5Lyy5bLIuII å5LGG5bjLuII å5GhG5øIIuII jyuøh55555GcåI5T5Kursinntekter

IuII GI5IIIuII IuII IuII55555GccI5T5Andre5inntekter

å5LLc5øjLuII G5LGh5øybuII G5Ghå5åIIuII øLujhSum5Annen5driftsinntekt

Inntekter5uKavgiftsomrO

Gb5øGjuII Gy5yøcuII GI5IIIuII bILuøc55555Gååb5T5HP5AbO5inntekter

Gå5åccuII Gå5øLGuII IuII IuII55555Gååø5T5Fakturering5på5trekk

bL5IIG5yhjuIc by5GGy5hhbuøå by5GLI5IIIuII bIyuLL55555Gååh5T5Kontingenter

y5IøL5cbLuII G5øIG5GååuII G5cjI5IIIuII bIåucG55555Gååc5T5Gruppelivsforsikring

bc5byG5yGjuIc bh5bIL5yGLuøå bh5GyI5IIIuII bIyuGhSum5Inntekter5uKavgiftsomrO

gÅj954j4E7-75 gÅj9Å3j5Å6-8g ggjEggjgEE-EE 99-69Sumjdriftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnad

TbGc5ybbuLI Tbåy5yøLuII TbLI5IIIuII cåucy55555yLbI5T5TrykkeringKkopiering

IuII Tyj5øGIuLI IuII IuII55555yLåI5T5FilmKfremkalling

Tbb5hIIuII TbG5jjbuII TbG5IIIuII cIuøø55555yLyI5T5AvgO5fagpressen

TbIh5øLIuII TbIL5IIIuII TbGI5IIIuII hGujL55555yLLI5T5Layout5og5design5Hold5Pusten

TåI5åøyujc IuII IuII IuII55555yLjI5T5Provisjon5av5Annonsesalg

TåhI5åGjubc Tåhc5hjjuLI TåcG5IIIuII cLujySum5Varekostnad

Lønnskostnader

TL5cåy5jhIuII TL5cby5yGøuII Tj5III5IIIuII chuøy55555LIIb5T5Lønn5ansette

TLLL5byjuII TjjL5bGcuII TjGh5IIIuII høuIb55555LIIå5T5Lønn5kursKhonKfreelance5uKferiepO

TjcI5båyuhI Tjhc5ååcuåy TøåI5IIIuII cLuhL55555LbåI5T5Ferielønn5påløpt

TGc5LåhuII TGc5LåhuII IuII IuII55555LåbI5T5Fri5telefon

ThIø5yhGuåø Tøøb5IøyuLL Tb5III5IIIuII hIuøL55555LåLå5T5ForskringTpensjon5ansette

LL5GjhuII Ly5hhhuII IuII IuII55555LåcI5T5Motkonto5for5gruppe5Lå

Tb5Ibø5åhIuGb Tcch5IhIuyc Tb5Ihy5IIIuII cGuhL55555LyII5T5Arbeidsgiveravgift

Tcø5GIøuLø Tcø5bhbuGG TbbI5IIIuII hhuyj55555LyGI5T5Arbeidsgiveravgift5avsatt

Tjh5GGIuII Tyj5bIIuII TbyI5jIIuII yhujI55555LcII5T5OpplæringKkurs

åc5øIIuII Gå5yIIuII Gå5yIIuII cbujø55555LcbI5T5Kantinetrekk

Tcb5øGjuGc TLh5yhcucb TbåI5IIIuII øjuyL55555LcGI5T5Diverse5sosiale5kostnader

båø5jhåuII åcø5IcøuII IuII IuII55555LcyI5T5Refunderte5sykepenger

Tc5Iøh5hjjuGy Th5hcy5høyuLå Tc5øhI5åIIuII cåuhGSum5Lønnskostnader

Annen5driftskostnad

Tc5LIåucL ThbøuåL TbI5IIIuII cLuIG55555jbII5T5Fraktu5transportu5forsikrO5vKvarefo

TbLG5GycuII TbåI5LbGuGL TbLI5IIIuII bIåuåG55555jGIb5T5Sameiet5Rådhusgata5yO

Tjb5bcIuLå TbåL5yIbucj TjL5IIIuII cyuby55555jGIå5T5Husleie5GøteborggtO5ø

TLj5LILuII TLG5håIuII TjI5IIIuII cyubø55555jGIL5T5Vask5Lokaler

Tbb5bbyuyj Tbå5jLjuIj TåL5IIIuII yyuyj55555jGbI5T5Strøm

Tyc5ybbuåå TGj5øbIuII TLI5IIIuII chuhå55555jLyI5T5Inventar5og5utstyr
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IbOIbOåIbø5T5GbObåOåIbø

Saldo
Akkumulert

Dennejperiodenji
fjor

Budsjettjhelejåret

Sideæ

Utskriftsdatoæ

Forbrukjav
fordeltjramme

åbOIåObh

å

TGc5LhbuII Tbjå5bcbuhI TbII5IIIuII GcuLh55555jjII5T5Reparasjon5og5vedlikehold5lokaler

TLb5yLbuII TGå5bøåuII TyL5IIIuII bbyuGy55555jøIL5T5RevisjonT5og5regnskapshonorar

TGLc5jhGujG Tbc5øhcubI TbII5IIIuII GLcujh55555jøåI5T5Honorarer5for5juridisk5bistand

TøGb5IcyuøL Tbyy5LGbuåh TyII5IIIuII bhåuøø55555jøåL5T5Honorar5for5IT

Tbåy5LLåuåj Tbyy5ILGucG TøI5IIIuII bøøucG55555jøGI5T5Honorar5for5Kurs

Tbåc5jhLuøh TbGj5øIbuhh TbLI5IIIuII hjuyj55555jøGL5T5Honorar5Hold5Pusten

TGj5IjGuGL Tyy5hcLuIG ThL5LIIuII yåubh55555jhII5T5Kontorkostnader

TåG5LcøuII Tøb5ybjuII TøI5IIIuII GGuøb55555jhbI5T5IKT5Anskaffelser5HWu5SW

Tcøy5bGåuIø TøGG5LIIucø Thåc5åIIuII bbøuyh55555jhåI5T5IKT5Lisenseru5vedlikehold

TLb5ILåuII TyG5IyGuLI TyL5IIIuII bbGuyL55555jhyI5T5Aviseru5tidsskrifteru5bøker5oOlO

TbbG5bLIuhL TbGI5GGyuøy TbGG5LIIuII hyuøj55555jcII5T5Telefon

TåGh5bGGuby Tbjø5jjcuhy TåbI5IIIuII bbGuyI55555jcyI5T5Porto

IuII Tb5GåøuII IuII IuII55555øbII5T5Bilgodtgjørelse5oppgO5plO

TjjI5åbLuåG TøIc5bIbucc Tjyc5yLIuII bIbujj55555øbyb5T5Reisekostnadu5ikke5oppgO5plO

IuII IuII Tj5IIIuII TIuII55555øbLI5T5Diettkostnaderu5oppgavepliktig

TGåG5hyLujG TGhc5bGyucå TybL5IIIuII øhuIy55555øGyb5T5ProfileringKmarkedsføring

ThLy5GåcuII Tb5åIy5GøåuII Tb5IåI5hLIuII hGujc55555øGyy5T5Kursutgifter

TcLø5båyuGI Tb5yIj5LjøuIy Tcøh5LIIuII cøuhå55555øGyL5T5OU5T5kostnader

TbbG5IcLuhh Tbch5øcLuGå Tåhb5IIIuII yIuåL55555øGcb5T5MøtekostnadKrepresentasjon

TjIG5yLhuLh TLhG5GGcujL TjII5IIIuII bIIuLh55555øyII5T5Hovedorganisation5kontingent

TGL5øGåuIb TGG5Iyåujc TLI5IIIuII øbuyj55555øybI5T5Andre5kontigenter

IuII TåG5yåbuII Tåø5IIIuII TIuII55555øLII5T5Forsikring5kontorKinnbo

TG5ccy5IGøucå TG5Lcø5bcjuLI TG5håI5IIIuII bIyuLj55555øLåI5T5Forsikring5medlemmer

Tåbc5øøhuII TåIø5yLyuII TåbL5IIIuII bIåuåå55555øLåL5T5Forsikring5Tillitsvalgte

Tååb5ccbuII TåII5øøåuII TåGb5IIIuII cjubI55555øLGI5T5Gravferdsstøtte

Tby5LGIuII IuII IuII IuII55555øøLI5T5Eiendomsskatt5Rådhusgata5y

TGL5jIIuII TGy5åchuLI TGL5IIIuII bIbuøb55555øøøI5T5Bank5og5kortgebyrer

TbII5IIIuII TcG5LIIuII TbII5IIIuII bIIuII55555øøcI5T5Utdanningsstipend

IuII Ty5GhhuGå IuII IuII55555øøcå5T5Aksjonsfondet

TGø5øåIuøG TåI5cccuGø TjI5IIIuII jåuhø55555øøcy5T5Andre5kostnader

TåIG5øLIuLå Tbøb5IjhuåI TåII5IIIuII bIbuhh55555øøcL5T5Driftsstøtte5lokale5avdelinger

TåII5IIIuII Tjy5LLhuyh TåII5IIIuII bIIuII55555øøcj5T5Til5Styrets5disposisjon

TGbI5øIGucj TåbL5øhøuIb TyII5IIIuII øøujh55555øøcø5T5FoU5tiltak

åuII buGI IuII IuII55555øøcc5T5Avrundingskonto

TbI5IIIuII IuII IuII IuII55555øhcL5T5Tap5på5krav

Tbå5bIc5bjIuøy Tbb5GGc5GybuGh Tbb5hhø5IIIuII bIbuhøSum5Annen5driftskostnad

OgÅj468jg63-g7 OgEj5g4jE8g-4E OgÅj96EjgEE-EE 97-76Sumjdriftskostnader

486jÅ44-48 Åj389j434-4g 6gjEEE-EE 784-ÅEDriftsresultat

Finansinntekter

Annen5renteinntekt

G5cåcujL G5ååjuIh IuII IuII55555hILI5T5Annen5renteinntekt

G5cåcujL G5ååjuIh IuII IuIISum5Annen5renteinntekt

3j9g9-65 3jgg6-E8 E-EE E-EESumjfinansinntekter

Finanskostnader
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Periodeæ

NRF

IbOIbOåIbø5T5GbObåOåIbø
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Forbrukjav
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Annen5rentekostnad

IuII TjGucL IuII IuII55555hbLI5T5Annen5rentekostnad

IuII TjGucL IuII IuIISum5Annen5rentekostnad

E-EE O63-95 E-EE E-EESumjfinanskostnader

49EjE74-Å3 Åj39gj596-55 6gjEEE-EE 79E-44Ordinærtjresultatjførjskatt

49EjE74-Å3 Åj39gj596-55 6gjEEE-EE 79E-44Ordinærtjresultat

Ekstraordinærejposter

49EjE74-Å3 Åj39gj596-55 6gjEEE-EE 79E-44Årsresultat

Overføringer

Overført5annen5egenkapital

TycI5IøyubG Tb5Icj5chyuhø IuII IuII55555hcjI5T5Overføringer5annen5egenkapital

IuII y5GhhuGå IuII IuII55555hcøI5T5Overføring5Fond

IuII TGII5IIIuII IuII IuII55555hcøL5T5Avsetning5oppussing5av5NRFs5lokaler

TycI5IøyubG Tb5Gcå5LcjuLL IuII IuIISum5Overført5annen5egenkapital

O49EjE74-Å3 OÅj39gj596-55 E-EE E-EESumjoverføringer
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InngåenderBalanse Saldorhittilrirår UtgåenderSaldo

Side: B

jBADjAB8

Balanserapport

Utvalg:

NRF

Periode: DBADBAjDBO,K,MBABjAjDBO

Utskriftsdato:

EIENDELER

Anleggsmidler

Immateriellereiendeler

Varigerdriftsmidler
Tomter5,bygninger5,fast,eiendA

p,Opp,9985DD D5DD p,Opp,9985DD,,,,,BBDD,K,Rådhusgate,p
B,jMD,9DD5DD D5DD B,jMD,9DD5DD,,,,,BBLD,K,GøteborggtA,O
E,9OE,8985DD D5DD E,9OE,8985DDSum,Tomter5,bygninger5,fast,eiendA
GrJPGrTJT,øø ø,øø GrJPGrTJT,øøSumrvarigerdriftsmidler

Finansielleranleggsmidler

GrJPGrTJT,øø ø,øø GrJPGrTJT,øøSumranleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

E89,pLD5DD KjM8,9jB5DD MED,EM95DD,,,,,BEjD,K,Fordringer,Fakturaer
E89,pLD5DD KjM8,9jB5DD MED,EM95DDSum,Kundefordringer

Andre,fordringer
KOD,L8L5DD Kj9,p8j5DD KBDD,BL85DD,,,,,BEMD,K,Interimsfordringer,Trekk
KOD,L8L5DD Kj9,p8j5DD KBDD,BL85DDSum,Andre,fordringer

Forskuddsbetalt,kostnad
j8p,BEE59D jLj,8jO5DM EpL,98j59M,,,,,BOMD,K,Forskuddsbetalt,kostnader

EOD5EB MD,DDD5Dp MD,EOD5EE,,,,,BOp9,K,Premiefond,DNB,Pensjon
j8p,OjL5pB j9j,8jO5DO EOO,EEM5p8Sum,Forskuddsbetalt,kostnad
TøbrGøø,M- 6MrM6M,øP T6PrJ6M,MTSumrfordringer

Investeringer
Markedsbaserte,aksjer

D5DD B,DDD,DDD5DD B,DDD,DDD5DD,,,,,B8jE,K,Nordea,Fond
D5DD B,DDD,DDD5DD B,DDD,DDD5DDSum,Markedsbaserte,aksjer
ø,øø -røøørøøø,øø -røøørøøø,øøSumrinvesteringer

BankinnskuddAkontanter,ol
M9B,EOj5Lp KM8O,9M85E8 M,LMp5DL,,,,,B9MD,K,KtoA,LDBBAEOABppD9

M,DML,EMj5BB KjE8,ELM5E8 j,OOO,9L85EM,,,,,B9Mp,K,KtoA,LDBBADLA9M9ED
pED,DDD5DD D5DD pED,DDD5DD,,,,,B9p8,K,KtoA,LDBBA8LAjE9Ep

M,8O8,BDp5OE KLpL,EDj5BL M,jMB,LDj5E9Sum,BankinnskuddAkontanter,ol
brTPTr-øM,PG uKMKrGø6,-K br6b-rKø6,GJSumrbankinnskudd

MrKT-rKøG,-K bPPrJ6-,J- GrøGJrG6P,øPSumromløpsmidler

-ørKGPrGøb,-K bPPrJ6-,J- --røbGrM6G,øPSUMrEIENDELER
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Balanserapport

Utvalg:

Periode:

NRF

DBADBAjDBO,K,MBABjAjDBO

InngåenderBalanse Saldorhittilrirår

Side:

Utskriftsdato:

UtgåenderSaldo

jBADjAB8

j

EGENKAPITALrOGrGJELD

Egenkapital

Innskuttregenkapital
Selskapskapital

KE,j99,j8O5Dp Kp9D,DOp5BM KE,O89,MLB5BO,,,,,jDDD,K,Egenkapital
KE,j99,j8O5Dp Kp9D,DOp5BM KE,O89,MLB5BOSum,Selskapskapital
uGr6JJr6TP,øM uMJørøPM,-b uGrPTJrbK-,-PSumrinnskuttregenkapital

Opptjentregenkapital
Annen,egenkapital

KO9B,MMj5DD D5DD KO9B,MMj5DD,,,,,jDEB,K,Utdanningsfondet
Kj,ODD,jBj5BM D5DD Kj,ODD,jBj5BM,,,,,jDEj,K,Aksjonsfond
KM,p9B,Epp5BM D5DD KM,p9B,Epp5BMSum,Annen,egenkapital
ubrMJ-rGMM,-b ø,øø ubrMJ-rGMM,-bSumropptjentregenkapitalrfinklFrudispFrresultat9

uTrPJørTb-,-P uMJørøPM,-b uJr6TørJøG,bøSumregenkapital

Gjeld

Avsetningrforrforpliktelser
Andre,avsetA,for,forpliktelser

KMDD,DDD5DD MDD,DDD5DD D5DD,,,,,jB8D,K,Avsetning,oppussing,av,NRFs,lokaler
KMDD,DDD5DD MDD,DDD5DD D5DDSum,Andre,avsetA,for,forpliktelser
ubøørøøø,øø bøørøøø,øø ø,øøSumravsetningrforpliktelser

Annenrlangsiktigrgjeld

Kortsiktigrgjeld
Leverandørgjeld

KjDM,M8D5DM KBLM,DjM59L KMLL,pDM599,,,,,jpDD,K,Leverandørgjeld
KjDM,M8D5DM KBLM,DjM59L KMLL,pDM599Sum,Leverandørgjeld

Skyldige,offentlige,avgifter
KMjp,8Lj5DD E,B8j5DD KMB9,L8D5DD,,,,,jLDD,K,Forskuddstrekk

KBp,O9B5DD j,8E95DD KBB,9Mj5DD,,,,,jOpD,K,Oppgjørskonto,merverdiavgift
KjM8,E9j5OE Kj8,9O85LM KjLO,EOB5M8,,,,,jOOD,K,Skyldig,arbeidsgiveravgift
KEO8,jpE5OE KjD,9MO5LM KE99,B8M5M8Sum,Skyldige,offentlige,avgifter

Annen,kortsiktig,gjeld
D5DD KB,EDD5DD KB,EDD5DD,,,,,j9DD,K,Gjennomgangskonto,lønn

KL89,jj95jp K89E5EL KL9D,Bjp58D,,,,,j9jD,K,Påløpt,ferielønn
K9E,8BL59O KB,p9D5LM K9O,MDO5LD,,,,,j9MD,K,Påløpt,arbeidsgiveravgift

KO8E,DpL5jB KM,88L5B9 KO88,9Mj5pDSum,Annen,kortsiktig,gjeld
u-rGKKrKP-,JJ u-TPrTMP,PT u-rPGMrG-J,PPSumrkortsiktigrgjeld

u-rTKKrKP-,JJ --6r-G6,66 u-rPGMrG-J,PPSumrgjeld

u-ørKGPrGøb,-K ubPPrJ6-,J- u--røbGrM6G,øPSUMrEGENKAPITALrOGrGJELD
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ORIENTERING OM REGNSKAP 2018 Sak: 09.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

ORIENTERING OM REGNSKAP PER 1. HALVÅR 2018 

Regnskapsrapport per 1. halvår 2018 legges fram til orientering. 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 1. halvår 2018 tas til orientering. 
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Norsk Radiografforbund Dato/tid: 18.09.2018

Org.nr.: 958664222
Regnskapsperiode: 06-2018

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017
Perioden Hittil i år Totalt Avvik % Totalt Avvik %

Resultatregnskap - Driftsresultat spesifisert

Driftsinntekter
3012 HP Produkt announse blad- MVA pliktig 0,00 0,00 300 000 0,0% 0 0,0%
3013 HP Annonsering Nett/Blad- MVA pliktig 0,00 84 797,60 75 000 113,1% 0 100,0%
3116 HP Annonsesalg Nett/Blad, avgiftsfri 0,00 4 000,00 0 0 100,0%
3221 HP Ab. inntekter 2 090,00 29 525,00 25 000 118,1% 0 100,0%
3227 Fakturering på trekk 0,00 -23 753,00 0 0 100,0%
3228 Kontingenter 1 293 221,81 7 732 692,37 15 300 000 50,5% 0 100,0%
3229 Gruppelivsforsikring 339 225,00 2 130 385,00 4 065 000 52,4% 0 100,0%

Sum salgsinntekter 1 634 536,81 9 957 646,97 19 765 000 50,4% 0 100,0%

3420 Tilskudd OU-midler 0,00 0,00 990 000 0,0% 0 0,0%
3425 Tilskudd AKS 0,00 0,00 20 000 0,0% 0 0,0%
3920 Kursinntekter 600,00 1 080 300,00 2 028 000 53,3% 0 100,0%
3990 Andre inntekter 0,00 1 143,75 0 0 100,0%

Sum andre driftsinntekter 600,00 1 081 443,75 3 038 000 35,6% 0 100,0%

Sum driftsinntekter 1 635 136,81 11 039 090,72 22 803 000 48,4% 0 100,0%

Varekostnader
4510 Trykkering/kopiering 27 112,50 68 395,67 150 000 45,6% 0 100,0%
4540 Avg. fagpressen 0,00 8 375,00 13 000 64,4% 0 100,0%
4550 Layout og design Hold Pusten 19 250,00 57 750,00 130 000 44,4% 0 100,0%
4560 Provisjon av Annonsesalg 0,00 22 199,42 75 000 29,6% 0 100,0%

Sum varekostnader 46 362,50 156 720,09 368 000 42,6% 0 100,0%

Lønnskostnader
5000 Lønn til ansatte -42 326,30 2 619 028,44 6 192 000 42,3% 0 100,0%
5002 Lønn kurs/hon/freelance u/feriep. 124 500,00 254 000,00 602 000 42,2% 0 100,0%
5092 Feriepenger beregnet -6 519,10 306 173,50 0 0 100,0%
5120 Ferielønn påløpt 0,00 0,00 721 000 0,0% 0 0,0%
5210 Fri telefon/gruppeliv 4 560,00 27 630,00 0 0 100,0%
5252 Forsikring-pensjon ansatte 202 085,07 575 997,21 1 000 000 57,6% 0 100,0%
5290 Motkonto for gruppe 52 -4 560,00 -27 630,00 0 0 100,0%
5390 Annen oppg.plikt. godtgjøring 

(treningsutgift. mm)
0,00 5 510,20 0 0 100,0%

5400 Arbeidsgiveravgift 12 484,43 410 912,22 1 102 000 37,3% 0 100,0%
5405 Arb.avg. påløpne feriepenger -919,20 43 170,50 0 0 100,0%
5430 Arbeidsgiveravgift avsatt 0,00 0,00 110 000 0,0% 0 0,0%
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 4 419,00 0 0 100,0%
5900 Opplæring/kurs 1 458,00 31 438,49 140 000 22,5% 0 100,0%
5919 Kantinetrekk -2 700,00 -16 200,00 -32 000 50,6% 0 100,0%
5930 Diverse sosiale kostnader 4 525,31 25 764,27 130 000 19,8% 0 100,0%
5940 Refunderte sykepenger -7 016,00 -52 397,00 0 0 100,0%
5990 Andre personalkostnader vikarbyråd osv. 3 050,00 5 300,00 0 0 100,0%

Sum lønnskostnader 288 622,21 4 213 116,83 9 965 000 42,3% 0 100,0%

Annen driftskostnad
6100 Frakt, transport, forsikring v/varefors 0,00 0,00 10 000 0,0% 0 0,0%
6301 Sameiet Rådhusgata 4. 0,00 65 502,00 200 000 32,8% 0 100,0%
6302 Husleie Gøteborggt. 7 4 815,12 27 330,84 76 000 36,0% 0 100,0%
6305 Vask Lokaler 4 873,75 28 582,50 65 000 44,0% 0 100,0%
6310 Strøm 1 143,90 7 638,70 15 000 50,9% 0 100,0%
6540 Inventar 0,00 4 346,25 50 000 8,7% 0 100,0%
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 0,00 0,00 50 000 0,0% 0 0,0%
6705 Revisjon- og regnskapshonorar 0,00 24 053,00 50 000 48,1% 0 100,0%
6720 Honorar for øk. og juridisk bistand 0,00 130 691,38 100 000 130,7% 0 100,0%
6725 Honorar for IT 4 062,50 138 736,62 500 000 27,7% 1 363 99,0%
6730 Honorar for Kurs 77 613,27 77 613,27 56 000 138,6% 0 100,0%
6735 Honorar Hold Pusten 16 000,00 66 341,07 150 000 44,2% 0 100,0%
6810 IKT Anskaffelser HW, SW 0,00 0,00 30 000 0,0% 0 0,0%
6820 IKT Lisenser, vedlikehold 80 628,25 468 893,91 912 100 51,4% -1 363 100,3%
6800 Kontorrekvisita 7 317,75 22 829,08 85 500 26,7% 0 100,0%
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 796,00 38 137,75 45 000 84,8% 0 100,0%
6900 Telefon 5 722,75 37 007,69 133 500 27,7% 0 100,0%
6940 Porto 56 709,98 146 960,24 240 000 61,2% 0 100,0%
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 1 358,00 2 233,00 0 0 100,0%
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 116,40 191,40 0 0 100,0%
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 219 800,14 490 496,35 649 300 75,5% 0 100,0%
7141 Reisekostnad, ikke oppg. pl. 0,00 91 521,90 0 0 100,0%
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 4 527,00 26 848,80 6 000 447,5% 0 100,0%96



Norsk Radiografforbund Dato/tid: 18.09.2018

Org.nr.: 958664222
Regnskapsperiode: 06-2018

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017
Perioden Hittil i år Totalt Avvik % Totalt Avvik %

7341 Profilering/markedsføring 63 084,38 108 256,06 415 000 26,1% 0 100,0%
7344 Kursutgifter 170 392,00 546 902,00 923 400 59,2% 0 100,0%
7345 OU - kostnader 25 000,00 1 173 881,97 990 000 118,6% 0 100,0%
7348 Landsmøtekostnader 0,00 0,00 900 000 0,0% 0 0,0%
7391 Møtekostnad/representasjon 1 511,00 49 835,38 205 000 24,3% 0 100,0%
7400 Hovedorganisation kontingent 309 558,86 618 514,29 650 000 95,2% 0 100,0%
7410 Andre kontigenter 30 913,71 41 296,25 55 500 74,4% 0 100,0%
7500 Forsikring kontor/innbo 0,00 8 558,00 34 500 24,8% 0 100,0%
7520 Forsikring medlemmer 0,00 1 074 217,50 3 921 200 27,4% 0 100,0%
7525 Forsikring Tillitsvalgte 0,00 235 183,00 225 000 104,5% 0 100,0%
7530 Gravferdsstøtte 0,00 228 844,00 235 000 97,4% 0 100,0%
7740 Avrundingskonto 6 343,83 25 545,86 0 0 100,0%
7750 Eiendomsskatt Rådhusgata 4 5 448,75 16 346,25 15 000 109,0% 0 100,0%
7770 Bank og kortgebyrer 5 858,50 19 228,50 35 000 54,9% 0 100,0%
7790 Utdanningsstipend 0,00 0,00 100 000 0,0% 0 0,0%
7794 Andre kostnader 0,00 30 595,00 60 000 51,0% 0 100,0%
7795 Driftsstøtte lokale avdelinger 32 000,00 176 000,00 200 000 88,0% 0 100,0%
7796 Til Styrets disposisjon 0,00 0,00 200 000 0,0% 0 0,0%
7797 FoU tiltak 0,00 0,00 200 000 0,0% 0 0,0%

Sum andre driftskostnader 1 135 595,84 6 249 159,81 12 788 000 48,9% 0 100,0%

Sum driftskostnader 1 470 580,55 10 618 996,73 23 121 000 45,9% 0 100,0%

Driftsresultat 164 556,26 420 093,99 -318 000 -132,1% 0 100,0%

Finans inntekter og kostnader
8150 Annen rentekostnad 138,33 138,33 0 0 100,0%

Sum Finanskostnader 138,33 138,33 0 0 100,0%

Netto finans -138,33 -138,33 0 0 100,0%

Ordinært resultat før skattekostnad 164 417,93 419 955,66 -318 000 -132,1% 0 100,0%

Ordinært resultat etter skattekostnad 164 417,93 419 955,66 -318 000 -132,1% 0 100,0%

Årsresultat (+ oversk. / - tap) 164 417,93 419 955,66 -318 000 -132,1% 0 100,0%

Årsresultat etter minoritetsinteresser 164 417,93 419 955,66 -318 000 -132,1% 0 100,0%
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INNKOMNE SAKER Sak: 10.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

SAKER INNKOMMET TIL BEHANDLING PÅ LANDSMØTE 2018 

Avsender: Brit Helen Walbækken Bøhler, Avdeling Vestre Viken 

UTMELDING AV UNIO 

Forslag til vedtak 

Landsmøtet ber Sentralstyret utrede alternativer til UNIO som valg av hovedorganisasjon 
frem mot neste Landsmøte (2021). 

Bakgrunn for forslaget 

Norsk Radiografforbund har lenge markert seg bra som et fagforbund, profesjonsforbund, 
men har kanskje ikke vært en like sterk stemme som arbeidstakerorganisasjon.  Ved årets 
lønnsoppgjør så vi en gledelig endring.  Forbundsleder ledet an, og de lokale 
forhandlingsutvalgene fulgte etter.  Vi viste muskler og kom med krav om en lønnsutvikling på 
nivå med sammenlignbare grupper.   

På grunn av god støtte og veiledning fra Forbundsledelsen klarte de lokale 
forhandlingsutvalgene og stå fast på sine krav, og 13 (?) Foretak havnet i fase 3.  Til tross for at 
Forbundsleder sto med støtte fra nesten samtlige radiografer i sin kamp for at radiografene 
skulle ha den samme lønnsutvikling som sammenlignbare grupper, måtte vi dra fra fase 3 
forhandlingene uten å ha oppnådd så mye som en krone.  Vi ble tvunget tilbake til et 
forhandlingsbord som nå var blitt redusert til et fordelingsbord.  Uten de virkemidler man 
vanligvis har til rådighet under forhandlinger, måtte NRF sine forhandlingsutvalg nå i stor 
grad bare akseptere arbeidsgivers siste tilbud.   

Det kan sies mye om arbeidsgiversiden og Spekters opptreden under disse forhandlingene.  
Men det som skuffer mer, og som vi ser på som mest kritikkverdig er UNIO sin håndtering av 
NRF sitt krav.   

Hovedhensikten med å være tilknyttet en Hovedorganisasjon må være at vi sammen er 
sterkere enn hvert enkelt forbund.  Noe av den samme dynamikken som ligger bak enhver 
organisering av arbeidstakersiden i arbeidslivet.  Vi forventer da en kollegial holdning innad i 
Hovedorganisasjonen alla det gamle begrepet «En for alle, alle for en».   

NRF krevde den samme lønnsutvikling som NSF, en sammenlignbar gruppe fra et annet 
UNIO forbund.  Men i UNIO møtte man ikke den solidariske holdningen som har preget 
arbeidstakersiden i norsk arbeidslivspolitikk.  Der er det «kjøttvekta som rår».  Slik vi opplever 
det var det NSF gjennom sitt styrkeforhold innad i UNIO som hindret NRF i å stå fast ved 
kravet om lik lønnsutvikling for NRF sine medlemmer som den lønnsutvikling NSF hadde 
klart å fremforhandle for sine medlemmer.   
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INNKOMNE SAKER Sak: 10.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Hadde Norsk Radiografforbund krevd en større lønnsvekst enn andre grupper i UNIO kunne 
vi ha forstått at UNIO ikke så det hensiktsmessig å gå i konflikt, og sende oppgjøret til 
mekling.  Men at UNIO ikke ønsket å støtte et fagforbunds kamp om like god lønnsutvikling 
som et sammenliknbart UNIO forbund finner vi kritikkverdig.   

Som et relativt lite forbund som representerer en relativt liten yrkesgruppe er vi ikke tjent med 
å være tilsluttet en hovedorganisasjon hvor det største forbundet i vårt forhandlingsområde 
aktivt hindrer andre forbund i samme hovedorganisasjon den samme lønnsveksten. 

Norsk Radiografforbund har skiftet Hovedorganisasjon flere ganger på 2000 tallet.  Vi ber 
derfor om at sentralstyret frem mot landsmøtet 2021 tar en evaluering på om NRF sine 
medlemmer er tjent med å være tilknyttet UNIO, og om det finnes reelle alternativer som ville 
ivareta våre medlemmers interesser på en like bra eller bedre måte. 

For avdeling Vestre viken 

Brit Helen Walbækken Bøhler 

Foretakstillitsvalgt 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
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YRKESETISKE RETNINGSLINJER Sak: 11.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

FORSLAG TIL ENDRINGER I YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR 
RADIOGRAFER 

Rådet for radiografetikk fremmer forslag til nye yrkesetiske retningslinjer. 

Yrkesetiske retningslinjer for radiografer 

Radiografiens grunnlag 

Radiografiens fundament er omsorgsfulle, kunnskapsbaserte og høyteknologiske 

helsetjenester. Radiografi skal bygge på respekt for menneskerettigheter, likeverd og 

rettferdighet. Radiografen er bevisst egne holdninger, verdier og hvordan de bør komme til 

uttrykk i møtet med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidende yrkesgrupper. 

Radiografen ivaretar pasientens sikkerhet, verdighet, integritet, rett til medbestemmelse og 

rett til å bli utredet og behandlet.  

Alle radiografer har et personlig ansvar til å anerkjenne, anvende og fremme verdiene i de 

etiske retningslinjene i sitt arbeid. 

1. Radiografen og pasienten

1.1 Radiografen gir pasienter likeverdig behandling uavhengig av alder, rase, kjønn, 

sosiokulturelle eller andre forhold. 

1.2 Radiografen respekterer og legger til rette for pasientens individuelle behov og gir 

tilpasset informasjon og veiledning, pleie og omsorg slik at pasienten opplever trygghet i 

undersøkelses- og behandlingssituasjonen. 

1.3  Radiografen skal bidra til at pasienten kan ta et informert samvalg. 

1.4 Radiografen er oppmerksom på pasienten, og integrerer omsorg uavhengig av tidspress.  

1.5  Radiografen krenker ikke pasientens integritet og verdighet. 

1.6  Radiografen utsetter ikke pasienten for unødig risiko hverken i diagnostisk, terapeutisk 

eller forskningsmessig sammenheng. 

1.7 Radiografen behandler pårørende med samme verdighet og omsorg som pasienten.  

2. Radiografen og profesjonen

Radiografen yter trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester, og har et personlig ansvar for at 

egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig.  
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2.1 Radiografen holder seg oppdatert innen ny teknologi, fagutvikling og forskning, og er 

åpen for faglig og etisk vurdering av sin yrkesutøvelse.  

2.2 Radiografen bidrar til kontinuerlig fagutvikling og forskning, og følger de regler og 

prinsipper som gjelder for slik virksomhet.  

2.3 Radiografen tilpasser anvendelsen av prosedyrer til den kliniske situasjonen og praktiserer 

strålevern i tråd med gjeldende regelverk og prinsipper.  

2.4 Radiografen vurderer henvisningen og bidrar til å innhente informasjon dersom dette er 

nødvendig for å utføre undersøkelse og behandling.  

2.5 Radiografen sørger selvstendig, eller i samråd med annet helsepersonell, for at alle 

undersøkelser og behandlinger som utføres er berettiget. 

2.6 Radiografen erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innenfor disse og søker 

veiledning ved behov. 

3.  Radiografen og medarbeidere/arbeidssted   

Radiografen fremmer faglig og tverrfaglig samarbeid. 

3.1 Radiografen viser respekt for kollegers og andre samarbeidspartneres kompetanse og 

tilrettelegger for teamarbeid og samhandling. 

3.2 Hensynet til den enkelte pasients liv, helse og velferd bør være overordnet hensynet til 

kolleger, samarbeidspartnere og økonomi. 

3.3  Radiografen ivaretar et faglig og etisk opplærings- og veiledningsansvar for studenter, 

kollegaer og andre samarbeidspartnere. Det forventes at radiografen deler sine 

fagkunnskaper. 

3.4  Radiografer setter seg inn i arbeidsstedets målsetting og virksomhetsplan. 

3.5 Radiografer forholder seg lojalt mot gjeldende lover, regler og avtaler.  

3.6 Radiografer som blir kjent med eller opplever etisk eller faglig uforsvarlig praksis plikter 

å ta dette opp med rette vedkommende evt. varsle. 

3.7 Radiografen tar opp etiske problemstillinger på arbeidsstedet, for å fremme god praksis. 

 

4.     Radiografen og samfunnet  

Radiografen handler slik at tilliten til profesjonen fremmes. 

4.1 Radiografen holder seg oppdatert på helsepolitiske prioriteringer og har et reflektert 

forhold til radiologiens og radiografiens plass i helsetjenesten. 

4.2 Radiografen arbeider for en rettferdig og effektiv ressursforvaltning innen helsetjenesten. 
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4.3  Radiografen verner om fagets omdømme og skal i offentligheten tydeliggjøre om hun/han 

uttaler seg på vegne av seg selv eller yrkesgruppen. 

4.4 Radiografen medvirker ikke i kraft av sin stilling til markedsføring eller annen 

kommersiell virksomhet som kan påvirke pasientens og samfunnets tillit. 

4.5 Radiografen beskytter miljøet ved å sikre korrekt avhending av legemidler og annet 

medisinsk utstyr. 

4.6 Radiografen har et ansvar for å beskytte omgivelsene mot unødvendig stråling, sterke 

magnetfelt, samt å redusere risiko for smitte. 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet vedtar nye yrkesetiske retningslinjer for radiografer. 
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VEDTEKTER Sak: 12.00 
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VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtekter 2018 – 2021 

Sentralstyret innstiller på endringer av vedtektene. Sentralstyret har i sitt møte i november 
2017 gått igjennom gjeldende vedtekter og kommet med innspill til Lovutvalget. Sentralstyret 
har sett et behov for ytterligere tilpasninger av vedtektene, i forhold til de endringer som ble 
gjort på landsmøtet i 2015, for å sikre optimal organisering av forbundet i forhold til de 
utfordringer en ser framover. Det er også et behov for en gjennomgang av vedtektenes 
organisering i forhold til brukervennlighet og lesbarhet. Lovutvalget har hatt møter som har 
resultert i forslag til endringer i vedtektene. Alle avdelinger har hatt anledning til å fremme 
forslag til endringer overfor lovutvalget og sentralstyret. Sentralstyret har behandlet 
lovutvalgets- og innkomne forslag i sine møter 12. – 14. juni 2018 og 25. – 26. september 
2018. 

Det foreslås både endringer i enkelt paragrafer og en endring i rekkefølgen, slik at vedtektene 
får en mer logisk og helhetlig oppbygging. I det enkelte forslag fremgår dagens tekst der tekst 
som foreslås å gå ut fremkommer med gjennomstreking. Ny tekst fremkommer i rød tekst.  

Enkeltforslagene presenteres og behandles enkeltvis. I sakspapirene vil hvert forslag fremgå 
med eget saksnummer.  

Administrasjonen gis fullmakt til redaksjonelle korrigeringer, f.eks. i forhold til nummerering, i 
etterkant av landsmøtet. 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonen gis fullmakt til redaksjonelle korrigeringer, f.eks. i forhold til nummerering, i 
etterkant av landsmøtet. 
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GJENNOMGÅENDE ENDRINGER 
 

Det foreligger forslag om en gjennomgående endring der begrepet sentralstyre erstattes med 
forbundsstyre.  

Sentralstyre erstattes med forbundsstyre. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 2 FORMÅL 
 

Dagens tekst:  

Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. NRF skal 
arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av faget. 
NRF skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer 
yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. 
NRF skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og over landegrensene. 

 

Det foreslås at rekkefølgen i punktene byttes uten nytt innhold.  

Forslag til ny tekst: 

Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte 
som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. 

NRF skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving 
av faget.  

NRF skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og over landegrensene.  

NRF skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 4-2 

4.2  Representantskapet 

Representantskapet består av til sammen 19 faste medlemmer. 10 medlemmer velges av 
landsmøtet. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter etter egen innkalling. 
Øvrige medlemmer består av sentralstyret. Studentobservatøren i sentralstyret møter med 
tale‐ og forslagsrett i representantskapet. Studentforum møter med ytterligere en representant 
med tale‐ og forslagsrett, valgt av og blant studentforums medlemmer. 

Paragrafen flyttes til §6 da dette blir en mer helhetlig oppbygging av vedtektene. 

Tidligere § 6 nr 1 flyttes til § 4.2.1 med følgende tekst (uforandret) 

1) Representantskapet vedtar forbundets årlige budsjetter, etter forslag fra forbundsstyret.

Forslag til ny tekst:

2) Representantskapet skal ha informasjon om budsjettet to ganger årlig. Ved fare for
store budsjettoverskridelser skal representantskapet informeres om dette så tidlig som mulig.

3) Representantskapet godkjenner målplaner for påfølgende budsjettår.

4) Representantskapet skal godkjenne ny konstituering av styret i valgperioden dersom:

a) forbundsleder eller nestleder(e) fratrer sitt verv og følgende er oppfylt: Hvis
forbundsleder fratrer sitt verv rykker 1. nestleder opp som forbundsleder. Hvis 1. eller 2. 
nestleder fratrer sitt verv velges ny 1. eller 2. nestleder fra allerede sittende styre. I nevnte 
tilfeller konstituerer forbundsstyret seg selv. 

b) Varamedlemmer erstatter styremedlemmer som er fratrådt og som kommer inn
i styret som fast medlem. 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 4-4 

4.4  Avdelinger 

Virksomheter med 10 eller flere medlemmer skal danne egen avdeling. 

Flere virksomheter innen samme tariffområde som til sammen har 10 eller flere medlemmer 
kan danne en avdeling. 

Enkeltmedlemmer som ikke er knyttet til en avdeling, fremmer selv ønske om hvilken avdeling 
medlemmet ønsker å være tilknyttet. Sekretariatet behandler avdelingstilknytning etter denne 
bestemmelse.  

Studenter er organisert i en egen avdeling. 

Forslag til ny tekst: 

4.4 Avdelinger 

Virksomheter med 10 eller flere medlemmer skal danne egen avdeling. 

Flere virksomheter innen samme tariffområde som til sammen har 10 eller flere medlemmer 
kan danne en avdeling. 

Enkeltmedlemmer som ikke er knyttet til en avdeling, fremmer selv ønske om hvilken avdeling 
medlemmet ønsker å være tilknyttet. Hvis medlemmet ikke fremmer ønske om tilknytning, 
knyttes det automatisk til nærmeste største geografiske avdeling. Sekretariatet behandler 
avdelingstilknytning etter denne bestemmelse og gir medlemmet skriftlig beskjed om hvilken 
avdeling det er tilknyttet.  
Studenter er organisert i en egen avdeling. 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 5-3 
 

5.3 Avdeling med mer enn 10 medlemmer har rett til å velge en delegat til landsmøtet, 
avdeling med mer enn 30 medlemmer har rett til å velge to delegater til landsmøtet, avdeling 
med mer enn 80 medlemmer har rett til å velge tre delegater til landsmøtet. Ut over 80 
medlemmer gis det en delegat per 35 medlemmer. Virksomhetens representasjon fastsettes per 
1. september det året landsmøtet avholdes. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

5.3 Avdeling med mer enn  10 eller flere medlemmer har rett til å velge en delegat til 
landsmøtet, avdeling med mer enn 30 medlemmer eller flere har rett til å velge to delegater til 
landsmøtet, avdeling med mer enn 80 medlemmer eller flere har rett til å velge tre delegater 
til landsmøtet. Ut over 80 medlemmer gis det en delegat per 35 medlemmer. Virksomhetens  
Avdelingens representasjon fastsettes per 1. september det året landsmøtet avholdes. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 6-1 
 

6.1 Representantskapet vedtar forbundets årlige budsjetter, etter forslag fra sentralstyret.   

 

Forslag til endring 

§ 6.1 flyttes til § 4.2 og § 4.2 flyttes til § 6.1 uten endringer slik: 

6.1 Representantskapet består av til sammen 19 faste medlemmer. 10 medlemmer velges 
av landsmøtet. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter etter egen innkalling. 
Øvrige medlemmer består av sentralstyret. Studentobservatøren i sentralstyret møter med 
tale‐ og forslagsrett i representantskapet. Studentforum møter med ytterligere en representant 
med tale‐ og forslagsrett, valgt av og blant studentforums medlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 6-2 
 

 

Dagens tekst: 

6.2 Representantskapet skal møtes minimum en gang årlig for å behandle regnskap og 
budsjett. 

 

Forslag til ny tekst: 

6.2 Representantskapet skal møtes minimum en gang årlig for å behandle regnskap, 
budsjett og målplan. Representantskapets medlemmer kan kreve ytterligere møter ved behov. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 7-11 
 

 

Sentralstyret forslår nytt punkt 7.11 

7.11 Verv i forbundsstyret kan ikke kombineres med verv/ansettelse i 
arbeidsgiverorganisasjon eller ansettelse i forbundet. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 8-1 
 

 

 

Dagens tekst: 

8.1 Avdelingenes oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på den enkelte 
arbeidsplass. 

 

Forslag til ny tekst: 

8.1 Avdelingenes oppgave er å ivareta medlemmenes interesser i den enkelte avdeling på 
den enkelte arbeidsplass. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 8-2 
 

 

Dagens tekst: 

8.2 Avdelingsstyret 

Avdelingsstyret skal bestå av minst to og maks åtte medlemmer som velges på avdelingens 
årsmøte. Avdelingsstyret velges hovedsakelig blant de tillitsvalgte i avdelingen. Styret suppleres 
deretter med andre medlemmer. Sentralstyret kan etter søknad fra den enkelte avdeling gi 
dispensasjoner til annen styresammensetning for det enkelte avdelingsstyre.  

 

Forslag til ny tekst: 

8.2 Avdelingsstyret 

Avdelingsstyret skal bestå av minst to og maks åtte medlemmer som velges på avdelingens 
årsmøte. Avdelingsstyret velges hovedsakelig blant de avtaletillitsvalgte i avdelingen. Styret 
suppleres deretter med andre medlemmer. Sentralstyret kan etter søknad fra den enkelte 
avdeling gi dispensasjoner til annen styresammensetning for det enkelte avdelingsstyre. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 8-9 
 

Dagens tekst: 

8.9 Avdelingsårsmøtets oppgaver: 

- godkjenne avdelingens regnskap 
- godkjenne avdelingsstyrets årsberetning 
- vedta handlingsprogram og budsjettforslag for kommende periode 
- behandle saker innsendt fra avdelingens medlemmer 
- påse at tidligere vedtak er gjennomført 
- velge medlemmer til styret 
- velge aktuelle komiteer og medlemmer til disse 
- avgjøre interne kontingenter 
- behandle og vedta saker avdelingen ønsker å fremme på landsmøtet når dette er aktuelt 
- valg av delegater til landsmøtet 
- i landsmøteår fremme kandidater til sentrale verv i organisasjonen 

 

Forslag til ny tekst: 

8.9 Avdelingsårsmøtets oppgaver: 

- godkjenne avdelingens regnskap 
- godkjenne avdelingsstyrets årsberetning 
- vedta handlingsprogram og budsjettforslag for kommende periode 
- behandle saker innsendt fra avdelingens medlemmer 
- påse at tidligere vedtak er gjennomført 
- velge medlemmer til styret 
- velge aktuelle komiteer og medlemmer til disse 
- avgjøre interne kontingenter 
- behandle og vedta saker avdelingen ønsker å fremme på landsmøtet når dette er aktuelt 
- velge eller foreslå delegater / varadelegater til landsmøtet 
- i landsmøteår fremme kandidater til sentrale verv i organisasjonen 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER ny § 9 
 

Dagens tekst: 

8.11 Tillitsvalgte  

I alle avdelinger skal det velges hoved-/foretakstillitsvalgt for to år av gangen. I tillegg skal det 
velges tillitsvalgte/ kontaktpersoner på alle arbeidsplasser for forbundets medlemmer. I tillegg 
kan det velges datatillitsvalgt, studietillitsvalgt og varatillitsvalgt. Valgene gjennomføres i 
tilknytning til medlemsmøte/elektronisk avstemning. 

Det har kommet inn to forslag til endringer fra lovutvalget og fra Avdeling Oslo 
Universitetssykehus. Lovutvalgets forslag er videre bearbeidet i sentralstyret. 

 

Lovutvalgets forslag til ny tekst: 

§ 9 Tillitsvalgte 

I alle virksomheter/helseforetak skal det velges hoved-/foretakstillitsvalgt for to år av gangen. 
I tillegg skal det velges tillitsvalgte/ kontaktpersoner på alle arbeidsplasser for forbundets 
medlemmer. Det kan også velges datatillitsvalgt, studietillitsvalgt og varatillitsvalgt. Alle 
medlemmer skal få beskjed om at det skal avholdes valg av tillitsvalgt, enten via oppslag eller 
på e-post. Presentasjon av kandidater gjøres i hovedsak i tilknytning til årsmøte eller 
medlemsmøter. Presentasjon av kandidater kan også gjøres elektronisk i tilknytning til 
gjennomføring av valget. 

Valgene bør som hovedregel gjennomføres elektronisk, slik at alle medlemmer får en mulighet 
til å stemme. 

Medlemmer som innehar stillinger med personalansvar bør ikke velges som tillitsvalgt i 
avdelingen eller på den enkelte arbeidsplass. 

 

Forslag fra Avdeling Oslo Universitetssykehus 

§ 9 Tillitsvalgte 

Valg av tillitsvalgt. 

Det kan være hensiktsmessig å velge en valgkomite. 

I enheter nærmest kjernevirksomheten velges tillitsvalgt av medlemmene i denne enheten.  
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Innkalling til møtet bør være medlemmene i hende senest to uker før møtedato, og det må gå 
tydelig frem av agendaen at det skal være valg. Når man har kandidat(er) gjennomføres valget 
elektronisk eller på et medlemsmøte.  

Valg av tillitsvalgte til andre nivå enn det som er nærmest kjernevirksomheten, velges av de 
tillitsvalgte i sitt representative organisasjonsnivå. Innkalling til møtet bør være tillitsvalgte i 
hende senest tre uker før møtedato, og det må gå tydelig frem av agendaen at det skal være 
valg.  

Dersom et medlem krever det senest en uke før valg, blir tillitsvalgt valgt med elektronisk 
uravstemning i sitt representative organisasjonsnivå. Medlemmene må gjøres kjent med denne 
paragrafen senes tre uker før hvert valg. 

Alle tillitsvalgte velges for to år om gangen. 

Medlem som innehar stilling med personalansvar kan ikke velges som tillitsvalgt. 

 

Sentralstyret støtter ikke endringsforslaget fra Avdeling Oslo Universitetssykehus. 

 

Forslag til vedtak: 

Lovutvalgets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 11 ny § 12 
 

 

Dagens tekst: 

§ 11 Forbundets fagtidsskrift 

11.1 NRF utgir et fagtidsskrift som er forbundets interne og eksterne organ.  

11.2 Fagtidsskriftet skal gjenspeile den aktivitet som foregår i NRFs organisasjon. 
Fagtidsskriftet skal gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi, stråleterapi og nukleær 
medisin.  

11.3 Prinsippene i Redaktørplakaten legges til grunn for fagtidsskriftets drift. 

 

 

Sentralstyrets forslag: 

Forbundets fagtidsskrift 

12.1 NRF utgir et fagtidsskrift som er forbundets interne og eksterne organ. Fagtidsskriftet 
skal ha sin forankring i Norsk Radiografforbunds formålsparagraf. 

12.2 Fagtidsskriftet skal gjenspeile den aktivitet som foregår i NRFs organisasjon. 
Fagtidsskriftet skal videre gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi, stråleterapi og 
nukleær medisin våre fagområder. 

12.3 Prinsippene i Redaktørplakaten legges til grunn for fagtidsskriftets drift. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 12-6 ny § 13-6 
 

 

Dagens tekst: 

12.6 Yrkesaktive medlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs 
sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre når det har vært fullt 
betalende medlem i tre måneder. Medlemmet har ikke rett til hjelp i saker som oppsto før 
vedkommende ble medlem. Yrkesaktive medlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs 
kurs. 

 

Sentralstyrets forslag til tekst: 

13.6 Yrkesaktive medlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs 
sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre når det har vært fullt 
betalende medlem i tre måneder. Medlemmet har ikke rett til hjelp i saker som oppsto før 
vedkommende ble medlem. Yrkesaktive medlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs 
kurs. 

Yrkesaktive medlemmer skal på oppfordring fra forbundet opplyse om sin lønn til bruk i 
lønnsstatistikk. 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER ny § 12-7 (13-7) 
 

 

13.7 Yrkesaktive medlemmer i ulønnet permisjon opprettholder rettigheter i forhold til sitt 
registrerte ansettelsesforhold, men med redusert kontingent. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER ny § 12-10 (ny 13-10) 
 

 

 

Pensjonistmedlemmer 

Medlemmer som har blitt alderspensjonister eller uførepensjonister gis tilbud om 
pensjonistmedlemskap. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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VEDTEKTSENDRINGER § 15-1 

Dagens tekst: 

15.1 Et medlem som overtrer NRFs vedtekter, eller på annen måte skader NRF, kan 
utelukkes. 

Forslag til ny tekst: 

15.1 Et medlem som overtrer NRFs vedtekter, eller på annen måte skader NRF eller 
forbundets omdømme, kan utelukkes. 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyrets forslag vedtas 
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POLITISK PLATTFORM 2019 - 2021 

NORSK RADIOGRAFFORBUNDS POLITISKE PLATTFORM 2019 -2021 

Innledning 

Norsk Radiografforbund ble stiftet den 30.oktober 1973. De første årene var Norsk 
Radiografforbund en selvstendig organisasjon uten tariffmessig tilknytning. Forbundet har siden 
25.april 1988 hatt en selvstendig forhandlingsrett i de tariffområder hvor forbundet har
medlemmer. Gjennom vår historie har vi vært tilknyttet flere hovedorganisasjoner men er etter
1.1.2013 tilknyttet Unio - Hovedorganisasjonen for universitets – og høyskoleutdannede.

Norsk Radiografforbund er i dag det mest naturlige forbundsvalget for radiografer og 
stråleterapeuter, uavhengig av stillingstittel og plass i sin organisasjon. Forbund er radiografenes 
viktigste stemme i samfunnet og inn mot offentlige myndigheter og institusjoner. Vi skal også i 
framtiden ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår, samtidig som vi søker å sette våre 
medlemmers posisjon og yrkesutøvelse inn i en samfunnsmessig sammenheng. 

Nasjonalt og internasjonalt står vi overfor store utfordringer og spennende omstillinger, der nye 
teknikker og profesjonsroller samt nye fagområder utvikles. I stadig mer spesialiserte 
helsetjenester er behovet for kvantitet, presisjon og kvalitet innen bildediagnostikk og 
stråleterapi økende. En nasjonal og internasjonal utviklingstakt som nå gir seg utslag i at 
utdanningen av radiografer i Norge endres for å møte fremtidige krav til profesjonen. 

Forbundets politiske plattform for 2019 – 2021 vedtas på vårt 12. ordinære Landsmøte. 
Dokumentet skal være det viktigste styringsredskap i landsmøteperioden og skal gjenspeile 
organisasjonen strategiske valg og samtidig søke å ta høyde for utviklingstrekk innen våre 
områder. Plattformen beskriver fire fokus og satsingsområder, foruten å være konkret på 
forbundets formål. 

Basert på plattformens innhold og strategier skal forbundet utvikle årlige delmål og 
handlingsplaner for perioden.  

FORBUNDETS FORMÅL 
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Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte 
som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt. 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og 
rettferdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion.  

Norsk Radiografforbund skal fremme forskning, fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester 
gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert praksis. Vi skal bidra til en teknologisk og 
medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen. 

Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. 

 

ARBEIDSLIVSPOLITIKK 

Norsk Radiografforbund skal bidra til et forpliktende trepartssamarbeid som bidrar til å utvikle 
den norske modellen. Målsettingen er en bærekraftig utvikling med full sysselsetting, 
jobbsikkerhet og økonomisk trygghet.  
 
Lønns og arbeidsvilkår 
 
Norsk Radiografforbund skal arbeide for lønns og arbeidsvilkår som ivaretar likelønn og som 
verdsetter den enkeltes kompetanse og ansvar, inkludert fag- og lederstillinger. Utvidet ansvar 
og arbeidsinnsats innen fagansvar, samt nye fagområder som for eksempel beskrivende 
radiografer/ultralydradiografer, må verdsettes som karriereveier og gjenspeiles i lønnsuttelling 
for den enkelte. 
 
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at det tilrettelegges for at eldre arbeidstakere kan stå 
lengre i arbeid. 
 
Norsk Radiografforbund skal arbeide for en tilpasset grunnbemanning som reflekteres i 
bemannings og kompetanseplaner, slik at ikke et økende arbeidspress går utover den enkeltes 
helse eller mulighetene til å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.  
 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at arbeidstiden organiseres på en slik måte at hensyn 
til forutsigbarhet, faglig forsvarlighet, og den enkeltes helse ivaretas. 
 
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene som en hovedregel er omfattet av fast 
tilsetting i heltid slik at andelen av uønsket deltid minimeres. 
 
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene er omfattet av forutsigbare 
pensjonsordninger som gir et godt livslangt ytelsesnivå og som sikrer mobilitet i arbeidslivet.  
 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for et partssammensatt arbeidsliv forankret i avtaler som 
regulerer betingelsene for de tillitsvalgte til å kunne utøve sine verv, og som ivaretar de ansattes 
rett til tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. 
PROFESJONS OG HELSEPOLITIKK 
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Norsk Radiografforbund skal være pådriver i utviklingen av helsetjenesten innen våre 
fagområder. 

Norsk Radiografforbund skal bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert tjenestetilbud som 
løser organisatoriske og helserelaterte problemstillinger, og som tilfredsstiller krav til kvalitet og 
tilgjengelighet. 
 

Profesjon 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for å synliggjøre profesjonens rolle og ansvar innen 
utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter.  

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene har kunnskap om og forståelse for 
etiske og juridiske lover og regler som regulerer profesjonens yrkesfunksjon. 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en høy faglig og etisk standard i yrkesutøvelsen. 

Norsk Radiografforbund skal stimulere til at medlemmene vil påta seg lederansvar og nye og 
endrede arbeidsoppgaver. 

Utdanning og kompetanse 

Norsk Radiografforbund skal i samarbeid med myndighetene og utdanningsinstitusjonene 
arbeide for at innholdet i radiografutdanningen er i samsvar med samfunnets behov for 
kompetanse, og at det utvikles videreutdanninger, masterstudier og PhD-program i takt med 
fagfeltets behov for kunnskap. 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at radiografer som ønsker å utdanne seg innen tyding 
og beskrivelse av bildediagnostiske undersøkelser, får mulighet til å videreutdanne seg og 
praktisere som beskrivende radiograf innen aktuelle områder.  

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at utdanningskapasitet samsvarer med samfunnets 
behov for spesialkompetanse innen våre fagområder.  

Norsk Radiografforbund skal arbeide for innføring av krav til obligatorisk faglig oppdatering i 
en kontinuerlig og livslang kompetanseutvikling (Continuing Professional Development - CPD). 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at profesjonens kompetanse svarer til det faglige nivået 
EFRS (European Federation of Radiographer Societies) definerer som standard for EQF 6 og 7 
for bachelor- og masterutdanninger. 

Spesialistgodkjenning 

Norsk Radiografforbund skal videreutvikle ordningene med intern spesialistgodkjenning. 
Forbundet skal arbeide for en offentlig spesialistgodkjenning for stråleterapeuter og beskrivende 
radiografer/ultralyd radiografer. 

Struktur og organisering av helsetjenesten 

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste tilpasset 
nye og endrede driftsformer. Forbundet skal bidra til at innovasjon og bruk av ny teknologi 
implementeres slik at radiograffaglige aspekter og perspektiver ivaretas og synliggjøres. 
Forbundet skal bidra til og arbeide for at effektive løsninger implementeres i helsetjenestene 
samt at profesjonen er delaktig når ny teknologi som kunstig intelligens (AI) tas i bruk. 
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  POLITISK PLATTFORM  Sak: 13.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Norsk Radiografforbund skal gjennom eksterne forskningsmiljøer søke å kartlegge 
produktivitetsutvikling for den enkelte radiograf og stråleterapeut sett i lys av fremveksten av 
stadig mer effektiv teknologi de siste tiårene. 

 

FORSKNING OG FAGUTVIKLING 

Norsk Radiografforbund skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle, dokumentere, og 
anvende ny kunnskap innen våre fagområder. 

Norsk Radiografforbund skal motivere medlemmer til å skape en kultur for forskning og 
fagutvikling på den enkelte arbeidsplass. 

Fagkurs 

Norsk Radiografforbund skal være tilbyder av profesjonsrettede fagkurs. Formålet med kursene 
er å bidra til faglig utvikling i takt med arbeidslivets behov for oppdatert kompetanse samt 
stimulere til faglig oppdatering, og livslang læring som danner grunnlaget for en 
kunnskapsbasert praksis.   

Forskning Utviklingsarbeid og Innovasjon - FoUI. 

Norsk Radiografforbund skal bidra til å øke interessen for forskning, utviklings- og innovasjons 
arbeid, samt styrke forskerkompetansen blant egne medlemmer.  

Norsk Radiografforbund skal bidra til forskning og fagutvikling ved å gi økonomisk støtte til 
utvalgte prosjekter.  

Norsk Radiografforbund skal tilrettelegge for publisering og formidling av faglig og vitenskapelig 
arbeid i Hold Pusten og på forbundets hjemmesider. Forbundet skal tilby veiledning til 
forfattere av fagartikler for publisering i Hold Pusten. 

Norsk Radiografforbund skal motivere og stimulere til at våre medlemmer deltar med faglige 
bidrag på nasjonale og internasjonale fagkongresser. 

 

ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON 

Norsk Radiografforbund skal være en organisasjon for radiografer og stråleterapeuter, en 
fagforening og et profesjonsforbund som skaper identitet, profesjonstilhørighet og yrkesstolthet. 

Norsk Radiografforbund skal gjennom systematisk rekrutteringsarbeid og synlighet på det 
enkelte arbeidssted øke organisasjonsgraden blant radiografer og stråleterapeuter. Forbundet 
skal styrke sin tilstedeværelse gjennom en systematisk og utadrettet politikk for oppfølging av 
enkeltmedlemmer og tillitsvalgte. 

Norsk Radiografforbund skal bidra til en intern organisasjonsutvikling tilpasset medlemmenes 
interesser.  

 

 

Organisasjon 
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  POLITISK PLATTFORM  Sak: 13.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Norsk Radiografforbund skal ha en organisasjonsoppbygging og en organisasjonstilknytning 
som ivaretar forbundets partsrettigheter og sikrer medlemmenes tariffmessige og organisatoriske 
rettigheter. 

Norsk Radiografforbund skal videreutvikles til en sterk, tydelig og synlig medlemsorganisasjon 
som gjør at radiografer, stråleterapeuter og radiografstudenter identifiserer seg med forbundet 
og inngår som medlemmer.  

Norsk Radiografforbund skal samarbeide med andre fagforeninger/profesjonsforbund nasjonalt 
og internasjonalt, og være en aktiv bidragsyter innenfor det internasjonale samarbeidet.  

Tillitsvalgte 

Medlemmer av Norsk Radiografforbund skal ha stedlige tillitsvalgte som ivaretar 
partsrettighetene og medlemmene lokalt. 

Norsk Radiografforbund skal skolere tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Tillitsvalgte skal 
være i stand til å rekruttere og ivareta medlemmer i alle typer stillinger, samt ivareta 
fellesskapets interesser på en profesjonell, løsningsorientert og forsvarlig måte. 

Opplæringstilbudet for tillitsvalgte skal struktureres og videreutvikles med en kursportefølje 
bestående av bl.a. grunnkurs, videregående- og forhandlingskurs. Kursaktiviteten skal 
synliggjøres og kommuniseres ut som et opplæringsløp for, og som støtte til den enkelte 
tillitsvalgte.  

Det skal årlig arrangeres kurs og konferanser der temaer som bl.a. forhandlinger, tariff og 
arbeidsrett settes på dagsorden. Sentrale tillitsvalgte/foretakstillitsvalgte skal få tilbud om 
skolering i medietrening som sikrer at de har grunnleggende ferdigheter i målrettet 
kommunikasjon og påvirkningsarbeid. 

Norsk Radiografforbund skal videreutvikle samarbeidet mellom foretakstillitsvalgte og 
sekretariatet om gjennomføring av aktiviteter.  

Studenter 

Norsk Radiografforbund skal sammen med Studentforums styre videreutvikle forbundets tilbud 
til radiografstudentene. Målet er å knytte studentene sammen i et fellesskap som bidrar til å 
styrke forbundets posisjon hos studentene.  

Ledere 

Norsk Radiografforbund skal jobbe målrettet for å videreutvikle og ivareta tilbudet til ledere.  

I samarbeid med Lederforum skal det kartlegges og prioriteres tiltak som ivaretar lederutvikling 
og lederes lønns- og arbeidsvilkår på en hensiktsmessig måte. 

RadForum 

Norsk Radiografforbund skal implementere Radiografifaglig Forskningsforum - RadForums 
rolle i organisasjonen, samt sørge for at aktiviteter knyttet opp mot forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsarbeid synliggjøres. 

 

 

Pensjonistforum 
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POLITISK PLATTFORM Sak: 13.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

Norsk Radiografforbund skal jobbe målrettet for å etablere, implementere samt videreutvikle 
tilbudet for nåværende og kommende pensjonister. 
I samarbeid med Pensjonistforums styringsgruppe skal forbundet kartlegge og utvikle tiltak som 
ivaretar forbundets historie generelt, men også med henblikk på forbundets kommende 50 års 
jubileum. 

Sekretariat  

Norsk Radiografforbund skal til enhver tid ha et sekretariat som ivaretar medlemmenes, 
profesjonens og organisasjonens interesser, som yter profesjonell hjelp til det enkelte medlem, 
og som representerer forbundet på en verdig og respektfull måte.  

Norsk Radiografforbund skal ha en personalpolitikk som ivaretar de ansatte og gir den enkelte 
mulighet til kompetanseheving og faglig utvikling. Det skal utvikles kompetanseplaner som 
beskriver sammensettingen av de ansattes kompetanse, den enkeltes ansvarsområde og 
kompetansebehovet for å realisere organisasjonens målsettinger. 

Kommunikasjon

Norsk Radiografforbund skal videreutvikle elektroniske og nettbaserte systemer for intern og 
ekstern kommunikasjon. 

Norsk Radiografforbund skal samkjøre strategi og profil for forbundets kommunikasjonsarbeid 
samt bruk av ulike kommunikasjonsvirkemidlene, herunder tidsskriftet Hold Pusten, digitale 
plattformer og sosiale media. 

Norsk Radiografforbund skal i landsmøteperioden videreføre påbegynt arbeide med ekstern 
profilering innen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Profileringen skal søke å øke 
opinionens bevissthet om vår profesjon og våre fagområder. 

Forbundet skal legge til rette for en videreutvikling av fagtidsskriftet Hold Pusten. 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet vedtar politisk plattform for perioden 2019 – 2021. 
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KONTINGENT  Sak: 14.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

KONTINGENTSATSER 

Kontingentsatsen for yrkesaktive medlemmer ble på landsmøte i 2012 senket fra 1,5 % til 1,45 
% av brutto grunnlønn. Det øvre tak for kontingent fikk etter vedtak landsmøtet i 2015 en 
progressiv økning gjennom perioden og til 450.000,- gjeldenende fra 1 januar 2018. 
Representantskapet har ikke justert taket for kontingenttrekk i perioden. 

I sentralstyrets forslag legges det ikke opp til økning av prosentsats eller øvre tak for 
kontingentgrunnlag i kommende landsmøteperiode. 

Forbundet og vårt pensjonistforum er i dialog med en pensjonistorganisasjon om medlemskap 
og tilknytningsform. Kontingent for pensjonistmedlemmer må derfor settes og tilpasses en 
eventuell kontingentsats i en pensjonistorganisasjon. 

Forslag: 

1. Kontingentsatsen skal fortsatt være 1,45 % av brutto grunnlønn.
2. Lønnstaket for maksimalt kontingentgrunnlag settes til kr. 450.000,-
3. Kontingentsats for pensjonistmedlemsskap utredes av forbundsstyret og godkjennes av

representantskapet i perioden.
4. Kontingentsats for ikke-yrkesaktive medlemmer settes til kr. 500,- per år.
5. Kontingentsats for assosiert medlemskap settes til kr. 500,- per år.
6. Studentmedlemskap skal være gratis.

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

1. Kontingentsatsen skal fortsatt være 1,45 % av brutto grunnlønn.
2. Lønnstaket for maksimalt kontingentgrunnlag settes til kr. 450.000,-
3. Kontingentsats for pensjonistmedlemsskap utredes av forbundsstyret og godkjennes av

representantskapet i perioden.
4. Kontingentsats for ikke-yrkesaktive medlemmer settes til kr. 500,- per år.
5. Kontingentsats for assosiert medlemskap settes til kr. 500,- per år.
6. Studentmedlemskap skal være gratis.
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UTDANNINGSFOND Sak: 15.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

AVSETTING TIL UTDANNINGSFOND 

Utdanningsfondet utgjør per 30.juni 2018 kr 791.332,-. Sentralstyret har valgt å ikke ta i bruk 
utdanningsfondet til faglige prosjekter i perioden, og vil ovenfor Landsmøte foreslå at det i 
perioden 2019 – 2021 ikke settes av midler til Utdanningsfondet.   

Dersom det i perioden er hensiktsmessig å anvende midler til faglige / vitenskapelige prosjekter, 
bør Sentralstyret ha mulighet til å benytte midler til å finansiere prosjekter som ikke kan dekkes 
inn over det ordinære budsjett.   

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Det avsettes ikke midler til Utdanningsfondet i perioden 2019-2021. 

Sentralstyret gis fullmakt til å kunne disponere midler fra Utdanningsfondet til faglige og 
vitenskapelig prosjekter i perioden 2019- 2021. 
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AKSJONSFOND Sak: 16.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

AVSETTING TIL AKSJONSFOND 

Aksjonsfondet utgjør per 30.06.2018 kr 2 704 600,45 og er i inneværende periode ikke 
belastet. 

Aksjonsfondet skal dekke eventuelle utgifter til konflikter i forbindelse med tariffoppgjørene. 
Dersom fondet blir tappet i løpet av perioden, foreslås det at landsmøtet gir 
Representantskapet fullmakt til å disponere deler av driftsoverskudd til innskudd i 
Aksjonsfondet. 

Sentralstyrets forslag til vedtak:  

Representantskapet gis fullmakt til å vurdere avsetting til Aksjonsfondet i perioden 2019 -2021 
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VALG Sak: 17.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

VALG 

Valgkomiteen har i landsmøteperioden 2015 – 2018 bestått av følgende personer: 

Leder  Ole Jørgen Ulvang Finnmarkssykehuset HF 

Medlem Kari Fosse  Helse Bergen HF 

Medlem Tommy Berglund St. Olavs Hospital / Sykehusinnkjøp 

Varamedlem Bård Tømmerås UNN 

Valgkomiteen har i perioden deltatt på tillitsvalgtsamlinger der deltakerne har blitt informert 
om valgkomiteens arbeid. Sentralstyrets representanter har blitt intervjuet i forhold til 
gjenvalg o.l.  

Alle kandidater er blitt forespurt og har takket ja til sitt kandidatur. 

Valgkomiteen er av den oppfatning at den har kommet fram til de beste kandidatene til de 
enkelte verv. 
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   VALG Sak: 17.01 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV FORBUNDSLEDER 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Bent Ronny Mikalsen – Helse Fonna HF 
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   VALG Sak: 17.02 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 1. NESTLEDER 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Jannecke Dalager Helse Møre og Romsdal HF 
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   VALG Sak: 17.03 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 2. NESTLEDER 
 

Valgkomiteens innstilling:  

Camilla Samuelsen  Finnmarkssykehuset HF 
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   VALG Sak: 17.04 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV SEKS STYREMEDLEMMER 
 

Tom-Johnny Gundersen  Philips 

Øyvind Bjørklund Pettersen Oslo Universitetssykehus HF 

Hilde Oline Brodshaug  Aleris Røntgen 

Trude Camilla Frøseth  St. Olavs Hospital HF 

Beathe Tollefsen   Helse Bergen HF 

Mads Melvold    Oslo Universitetssykehus HF 
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   VALG Sak: 17.05 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 1. VARA STYREMEDLEM 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Brit H. W. Bøhler Vestre Viken HF 
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   VALG Sak: 17.06 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 2. VARA STYREMEDLEM 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Ciaran Kenny  Ahus HF 
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   VALG Sak: 17.07 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 3. VARA STYREMEDLEM 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Hildegunn Ubostad Toft Helse Stavanger HF 
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   VALG Sak: 17.08 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 4. VARA STYREMEDLEM 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Eddie-Andre Elde UNN HF  
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   VALG Sak: 17.09 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV TI MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Kurt Bøckman Gschib UNN HF 

Kristin Almeland  Helse Bergen HF 

Liv Berit Moe   Nordlandssykehuset HF 

Vivian Skjeie   Aleris Røntgen 

Øystein Kallevåg  Helse Stavanger HF 

Anne Kristine Kiland  Sykehuset i Vestfold HF 

Mary Bolstad   Oslo Universitetssykehus HF 

Ingrid Netland   Helse Bergen HF 

Eli Thorsdatter Mella Helse Stavanger HF 

Marit Hågbo   Ahus HF  
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   VALG Sak: 17.10 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 1. VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Else Gunn Bøe Fjell Helse Bergen HF  
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   VALG Sak: 17.11 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 2. VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Stian Bakk Hansen St. Olavs Hospital HF 
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   VALG Sak: 17.12 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 3. VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Stein-Åge Hølvold Helse Finnmark HF 
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   VALG Sak: 17.13 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV 4. VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Alexander Bremnes Universitetet i Oslo 
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   VALG Sak: 17.14 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV LEDER TIL RÅDET FOR RADIOGRAFETIKK 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Tom Nordgård  Oslo Universitetssykehus HF 
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   VALG Sak: 17.15 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV TRE MEDLEMMER TIL RÅDET FOR RADIOGRAFETIKK 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Cecilie Skare Kjøsnes Helse Bergen HF 

Bård Tømmerås  UNN HF 

Camilla Aagesen  St. Olavs Hospital HF 
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   VALG Sak: 17.16 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV LEDER TIL LOVUTVALGET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Grete May Engeseth  Helse Bergen HF 
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   VALG Sak: 17.17 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV MINST TO MEDLEMMER TIL LOVUTVALGET 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Mario Gaarder  Helsedirektoratet 

Arild Sunde  Helse Møre og Romsdal HF 
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   VALG Sak: 17.18 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV LEDER TIL VALGKOMITEEN 
 

Valgkomiteens forslag: 

Kari Fosse  Helse Bergen HF 
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   VALG Sak: 17.19 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG TO MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 
 

Valgkomiteens forslag: 

Geir Strøm Aalberg  Helse Nord-Trøndelag HF 

Trond Ovesen   OUS HF 
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   VALG Sak: 17.20 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

 

VALG AV TO VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 
 

Valgkomiteens forslag: 

Brith Lene Hiller  Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Mads Gøran Pedersen Aleris Røntgen 
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AVSLUTNING Sak: 18.00 

Norsk Radiografforbund 
Landsmøte 2018 

AVSLUTNING AV LANDSMØTET 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte er hevet. 
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