Referat styremøte NFIR
Tirsdag 16.03.21 kl 14.30-15.30. Telefonmøte.
Deltagere: Ylva, Monica, Sigve, Carl Erik.
Fravær: Martin
SAKSLISTE:
DEL 1. Styremøte
1. Godkjenning av referat fra styremøte 19.01.21.
Godkjent
2. Valg av referent.
Sigve
3. Annonsering hjemmesiden.
-

Har Boston Scientific, Cook, Vingmed og Gore svart på om de ønsker fortsatt
annonsering i år?
Ylva tar kontakt med Martin og oversender.

4. Fond utlysning.
-

Har det kommet inn noen søknader?
1 søknad foreløpig. Litt vanskelig med reising pga COVID.

5. Hvilke saker ønsker vi at NFIR skal fokusere på i 2021
- Avtale med karkirurgene. Innspill fra Søvik og Sandbæk.
Her har det ikke skjedd noe. Ylva snakker med Martin om dette.
-

Kompetansekrav for IR. Sigve snakket med Stensæth?
Sigves diskusjon med Knut Haakon:
Henger sammen med vår interessekonflikt med karkirurgene. Vi må vise hva IR i
Norge gjør. Komme med et utkast til høstmøtet.
En avtale med karkirurgene må vise at vi er likeverdige parter. Vi må da definere
hvem vi er, og må da vise til visse krav. Seldingers selskap i Sverige kan registrere
sine prosedyrer online. Vi burde få noe lignende. Vi burde samle inn prosedyrer
som gjøres rundt på forskjellige sykehus.
Gruppen består av:

Carl Erik, Ylva, Sigve, Knut Haakon(vi mailes/snakkes om hvordan dette
organiseres)
6. Status høstmøte. Respons?
OK
OK

•

Lars Borgen(EVAR register, endolekkasjer, komplett materiale fra norsk sykehus)Monica

•

Frode Manstad Hulaas(Komplekse EVAR)Martin

•

Jon Egge(Behandling av lungeemboli)Sigve

•

Dordi Stensvåg(portvene embolisering)Martin

•

Ulrik Carling(prøveforelesning?/levertumores)Ylva

•

Mona Svanteson, Strålevern(prøveforelesning)Ylva

Oppdatert 16/3:Egge er positiv, men ønsker at Sigve tar kontakt over påske.
OK
OK
OK

Forslag til program:
12.00- START
12.15-3 korte innlegg
13.00-pause
13.15-3 innlegg
14.00-pause
14-15- 2 innlegg(industrien?)
15-16.00- årsmøte

7. Info. Medlemsavgift CIRSE. Gått opp.
Ny medlemsavgift er nå 95 euro per person. Enighet i styret om å fortsette medlemskap.

8. Høstmøte
- Avbestilt hotell i Tønsberg. Fullt på Choice også uken før og etter. Ledig på hotell
Klubben (der vi vært tidligere)
Ylva er i dialog med Anita Nordby. Evt bare booke Klubben for 2022. Choce var
angivelig fullt.
-

Abbott
Ylva har vært i kontakt med Anders fra Abbot, ift til Webinar. De har forskjellige
løsninger. Ylva vil se på løsninger. De må sannsynligvis få holde innlegg.

-

Send ut invitasjon også til
anders.aagaard@abbott.com
kjersti@bragemedical.no
Ylva videresender dette til Martin. Disse hadde ikke fått invitasjon.

9. Neste møte? Slutten av mai? Uke 21. Tirsdag 25.05.21 kl 14.30-15.30
Ok.
10. Oversettelse av pasientinformasjon til norsk. Status.
Dette er fordelt.
11. Evnt.
Ylva spør hvordan vi skal gå videre med kasuistikkene. Vært litt sporadisk levering fra
sykehus. Ønske om å fortsette med dette, men gjerne med litt lengre intervall.

Mvh
Sigve Lye
Nestleder/Referent

