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Som studentmedlem får du:
• Meget gunstig innboforsikring for studenter
• En av markedets beste reiseforsikringer for studenter
• Medlemspris på livs-, uføre og ulykkesforsikring,  

samt skadeforsikringer
• Fagtidsskriftet Hold Pusten seks ganger per år
• Landsdekkende rabattordning på hotell
• Rimelige advokattjenester via advokatfirmaet Kari Breirem AS
• Banktjenester i Nordea

Les mer på radiograf.no

Når du melder deg inn,  får du NRFs ryggsekk.

Som studentmedlem får du gratis yrkesaktivt medlemskap ut det året 
du er nyutdannet. Her kan du spare tusenlapper! 
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Her finner du lenke til innmelding

NRF er tilsluttet hovedorganisasjonen UNIO 
 
UNIO er landets største hovedorganisasjon for arbeidstakere med
høyere utdanning, med cirka 380 000 medlemmer.  

Unio har også et samarbeidsforum for studenter som tilhører  
hovedorganisasjonsens medlemsforbund. Som studentmedlem  
i NRF kan du benytte deg av alle Unios medlemsfordeler.

Les mer om dette på unio.no 



3

Alle studentmedlemmer er med i NRFs studentforum. Studentforum 
har en styringsgruppe bestående av 2 representanter fra hver av  
radiografutdanningene i Norge, og møtes ca. 2 ganger i året. 

Studentforum og styringsgruppen fungerer som et bindeledd  
mellom forbundet og radiografstudentene, og samarbeider med  
forbundets sekretariat om å utvikle politikk for radiografstudentene  
i Norge. 
 
Styringsgruppen velger en leder og en nestleder. Leder har møterett i 
forbundets styre og representantskap. På NRFs landsmøte har  
studentforum rett til å stille med 2 delegater. 

Hvert studiested velger en leder av studentforum lokalt, som inngår 
som representant i studentforums styringsgruppe, og er bindeledd 
mellom studiestedets studenter og forbundet. Lokal leder innkaller til 
møter i studentforum der dagsaktuelle temaer tas opp. 

Hva gjør Studentforum?
Studentforum gir råd til NRF om saker som angår utdanningen og  
studentene. De tar opp saker fra utdanningene som er av nasjonal  
karakter, oversender saker til forbundsstyret, er høringsinstans for  
forbundsstyret og kommer med innspill til høringssaker. Medlemmene  
i styringsgruppen har ansvar for å informere studentene ved sin  
utdanning om saker som er behandlet i studentforumet, samt orientere 
om aktuelle saker i Hold Pusten og i NRFs informasjonskanaler. 

Dersom du har lyst til å være med i studentforumsstyringsgruppe, kan 
du stille til valg når NRF inviterer til informasjonsmøte i løpet av høst-
sermesteret ved ditt utdanningssted. 
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Norsk Radiografforbund 
Rådhusgata 4, 0151 OSLO 

Tlf. 23 10 04 70 
E-post: nrf@radiograf.no 
Hjemmeside: radiograf.no

Følg studentforum på Facebook!


