
 
 
Referat fra Styremøte i NFIR 
Fredag 15.10.21 kl. 14.30-15.30. Telefonmøte. 
Deltakere: Ylva, Martin, Carl Erik, Laila, Veronica 
 
 
SAKSLISTE: 
 
DEL 1. Styremøte 
 

1. Godkjenning av referat fra årsmøte 02.09.21.  
 
Godkjent 

 
2. Velkommen til våre to nye styremedlemmer: 

- Laila Arvola, Tromsø 
- Veronica Reijnen, Kristiansand 
 

3. Valg av referent. 
 

Carl Erik 
 

4. Konstituering av nytt styre. 
- Ylva Haig (Leder) 
- Martin Herje (Kasserer) 
- Carl Erik Markhus (Sekretær) 
- Laila Arvola (Nettansvarlig) 
- Veronica Reijnen (Nestleder) 
 
Ylva fortsetter som leder, Martin fortsetter som kasserer og Carl Erik fortsetter som 
sekretær. Veronica erstatter Sigve Lye som nestleder og Laila overtar ansvaret for 
nettsiden fra Monica Rosenlund Nightingale.  
 
Ylva – skaffe nye styremedlemmer tilgang til NFIR Dropbox som administreres av Knut 
Haakon Stenseth 
 

5. Gjennomgang av revisjonsberetningen fra RSM. 
 

Revisjonsberetningen anbefaler å godkjenne årsregnskapet og fremhever at det er ført 
i samsvar med lov og forskrifter. NFIR hadde i 2020 et underskudd på kr. 68 082. 
 
Styret beslutter å fortsette med RSM – Enstemmig vedtatt 
 

6. Forslag til nye medlemmer i Fonds komitéen. 
 
Vi trenger å finne erstattere for Frode Lærum og Staal Hatlinghus i fonds komitéen: 
- Forslag: Nils Einar Kløw og Knut Haakon Stenseth 

Ylva og Martin undersøker. 
Deadline: 1.april  

 



 
 

7.  Sesjon på Radiologisk høstmøte 28. oktober kl 11.00-12.30 
- Ylva moderator 
- Ulrik Carling:   Cone Beam CT 
- Anne Sofie Larsen:  Blikk for fremtiden 
- Ylva Haig:    EBIR 

 
8. Intervensjonsradiologiske / Karkirurgiske læringsmål. Veien videre. 

 
Laila –  Lage en kort oppsummering på norsk av EBIRs læringsmål som kan legges ut på 

hjemmesiden med lenke til EBIR. Ylva sender over utkastet til Sigve. 
 
Ylva –  Skrive utkast til svarbrev fra NFIR til Roy Sumit ved SUS. 
 

Økte utfordringer omkring arbeidsfordeling/samarbeid med Karkirurgene etter 
innføring av nye kompetansekrav til LiS i Karkirurgi. Frykt for at Karkirurgene vil 
overta store deler av vaskulær IR på bekostning av pasientsikkerhet (Uerfarne 
Karkirurger som driver avansert stenting/angioplastikk etc. og samtidig 
svekkelse av intervensjonsradiologisk kompetanse grunnet færre inngrep). 
Inntrykket til styret er at det generelt er et godt samarbeid og god forståelse av 
rollefordeling mellom Radiologer og Karkirurger, men at det kan være lokale 
utfordringer. 

 
9. Fysisk styremøte. Når og hvor? 
 

Det foreslås et 2-dagers styremøte i Tromsø i løpet av januar 2022. 
Laila – Undersøker aktuelle datoer og kommer med tilbakemelding. 
 
Foreløpig agenda er planlegging av Høstmøtet og diverse styreoppgaver, EBIR etc. 
 

10. Neste møte.  
 

Ønskelig med 1 telefonmøte før jul. Det foreslås nytt møte: 
 
Mandag 29. november kl. 14:30-15:30 
 
Ylva – Sender ut saksliste og innkalling når det nærmer seg. 

 
11. Eventuelt. 
 

a) Dato for NFIRs Høstmøte: 
 
Forslag: Tønsberg 1.-2. september 2022 (torsdag/fredag). 
 
Veronica      –  Tar kontakt med Anita (Choice – Ylva sender kontaktinfo) med 

tanke på mulige konferansehotell og hjelp til arrangement. 
 
Dersom ikke Anita kan hjelpe kan vi undersøke Hotell Klubben hvor vi har vært før. 
 
 



 
 
b) Case of the month 

Det har vært vanskelig å få inn månedlige bidrag. Ønskelig å fortsette å oppfordre 
til bidrag da de ofte har gode læringspoeng og interessant å høre litt hva andre gjør 
på. Det foreslås kvartalsvise bidrag da dette kanskje er mer realistisk? 
 
Veronica      –  Følger opp med høflig påminnelse til neste på listen,  

jfr. Rulleringslisten til Monica. 
 

 
 
 
Mvh  
 
Carl Erik Markhus 
Referent  
NFIR 


