
 
 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Tirsdag 11.03.19 kl. 14.30. Telefonmøte. 
Tilstede: Ylva, Nora, Monica, Knut Haakon og Sigve 
 
SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.19 
Godkjent 

 
2. Høstmøte 2019 

a. Skal NFIR skaffe seg ”proff” regnskapsfører og/eller revisor?  
Revisor tjeneste koster ca 7000kr, som også brukes av norsk radiologisk 
forening. Skulle ha noe ekstra for å sette opp budsjett i tillegg.  
Ylva foreslår å forsøke noen år, dog var budsjettet blitt mye enklere i år pga 
Hotellink. Ylva får myndighet til å avtale med RFM Norge AS. 
Også tatt kontakt med alternativer for å sammenligne pris(hvor den ene var 
dyrere) 
 

b. Skal vi bestille Hotellink på nytt? 
KH sjekker ut i forhold til at hotellet tar betalt for stands(dette var nytt av året). 
 

c. Foreløpig program, noen endringer. 
Program radiografer: Monica holder kontakten her. Evt at de tar opp på 
høstmøtet hvordan de ønsker å fortsette dette. 
Fortsatt ingen avklaring på utenlandske foredragsholdere. Sannsynlig møte i 
slutten av måneden.  
Mulig man må kontakte folk på CIRSE. Starte programmøte tidligere? Hans 
Lindgren skal holde foredrag ved Seldinger møtet.  

 
3. Lisensiering – grenspesialitet IR 

a. Søknaden vår tas opp i den nye fagaksen i Dnlf, har ikke hørt noe enda 
Møtet skulle skje i februar, men KH har ikke hørt noe fra dette. 

 
4. Sak; økt endovaskulær tilgang for karkir. 

a. Brev fra alle klinikksjefer, NoRaFor og NFIR er sendt. Spesialitetskomiteen står 
som kopi etter forslag fra Dnlf. Tror ikke NFIR skal foreta seg noe før dette 
brevet er svart på. Vi kan evt orientere om saksgang til de avdelingene hvor det 
trykkes mest på (Hamar, Tønsberg)? 
 
KH orienterer.  

 
5. Fond IR 2019  

a. Burde vi sende ut en reminder medio mars?  
b. Har alle snakket om dette på sine respektive avdelinger? 

 



 
Søknaden skal sendes til Nora. Alle går og finner en på sin avdeling. Vi mangler 
søkere. 

 
6. Logo – Nye forslag på logo er på gang 

 
Dette går sin gang. Venter på nye forslag. 
 

7. Eventuelt 
23-24. mai Seldinger møtet. Noen som kan? Seldinger dekker kursavgift og NFIR 
dekker reise/opphold. Tas opp på neste møte. 
Nye æresmedlemmer? Diskuteres neste styremøte. 
 
 
 
 

8. Neste styremøte: 13.05.19 kl 14.30 tlf møte 
01.04 programkomite møte 14.30 

 
 
 
Mvh  
Sigve Lye 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 


