
 
 
Referat styremøte NFIR. 
Tirsdag 19.01.21 kl 13.00-15.00. Telefonmøte. 
Tilstede: Ylva, Monica, Martin, Carl Erik, Sigve 
 
 
SAKSLISTE: 
 
DEL 1. Styremøte 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 18.12.20.  
 
4a Ylva har sendt en generell mail om tidspunkt for høstmøtet.  

 
2. Valg av referent. 

 
Sigve Lye 
 

3. Annonsering hjemmesiden. 
 
- Boston Scientific, Cook, Vingmed og Gore har annonse på hjemmesiden for 

12500kr/år. Årlig avtale. Må kontaktes i starten av hvert år for å avklare om de 
ønsker å fortsette med annonsering. I tillegg må vi i etterkant ta kontakt med 
legeforeningen som tar en del av inntektene. Legeforeningen sender så faktura til 
kasserer. 

 
Legeforeningen skal ha 25%, men har vært vanskelig for Ylva å få en faktura herfra. Martin tar 
videre kontakt med firma(lettere pga fakturering). 

 
 

4. Har kasserer (Martin) hatt kontakt med RSM og etablert tilgang til nettbank? 
 
Martin har tatt kontakt med Nordea idag, venter på papirer til signering. Ylva sender over  
RSM kontaktinfo til Martin. 

 
5. Fond utlysning. 

 
- Noras adresse på nettsiden. Må rettes opp. Sende ut påminnelse på mail til alle 

medlemmene om søknadsfrist 1 april. 
 
Hatt litt problemer med å få inn søknader. Reklamer gjerne innad i avdelingen. Monica sender 
ut påminnelse om Fondet til medlemmer. Monica redigerer adresse på nettsiden. 
 

 
6. Hvilke saker ønsker vi at NFIR skal fokusere på i 2021 

 
- Avtale med karkirurgene. 

 
Søvik og Stenseth har tidligere organisert dette. Stoppet litt opp. Martin tar kontakt med 
Søvik om dette. Ylva med Sandbæk. 



 
 

- Kompetansekrav for IR. Opprette egen gruppe? 
 
Forslag om å opprette en egen gruppe. Hva ønsker vi å gå med kompetansekravene. Vi står 
stille når det gjelder å ha en egen subspesialitet. Bør vi bare rette oss etter EBIR eksamen.  
 
Monica Oppfordrer alle til å ta EBIR eksamen. 
 
Knut Haakon ønsket å sitte i en gruppe som jobber opp mot kompetansekrav. Sigve og Ylva er 
positive til å sitte i en slik gruppe. 
Sigve tar kontakt med Knut Haakon. 
 

- Annet? 
 
 
 

7. Ønsker om å avvikle styremøter på annen plattform og i så fall hvilken? 
 

Telefon er grei løsning. Zoom eller Teams gir muligheten å presentere, samt vi ser hverandre. 
 
Konklusjon: vi fortsetter med telefon.  



 
 
 
 
DEL 2. Planlegging høstmøte 
 

8. Møte planlagt til torsdag 2. september. 
- Hvilken form og plattform. 

 
Sannsynligvis 1 eller 0,5 dag. Zoom er en rimelig løsning (koster litt).  
 

- Faglig innhold. (se vedlegg fra fjorårets programforslag- som ikke ble gjennomført) 
 
Ønsker vi å bruke noe av fjorårets program. Medtec, Trump medical ønsker å delta. 
 

- Varighet; høstmøte og årsmøte 
 
 
 

- Tema 
 
Korte spennende foredrag. 
 

- Forelesere innland /utland 
 
 

• 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 

 
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 
 
Hver foredragsholder får 1 flaske rødvin samt gavekort. Vi tar ikke deltakeravgift fra NFIR medlemer. 
 
Ylva skal ha møte med NORAFOR og kan høre litt angående organisering. Organisering av Zoom 
møte(det tekniske) 
 
 

- Mulighet for noe sosialt etter møte? Middag? 
 
Satse på å møtes på selve høstmøtet (styret samles). 
 

- Avbestill møte på hotell Klubben i Tønberg. 



 
 
Ylva avbestiller hos Anita. 1.-2. september 2022 settes som møtedato neste år igjen. 

- I hvilken grad ønsker vi bidrag/hjelp fra industrien? Abbott har meldt seg villig til å 
hjelpe til. Andre firma har bidratt tidligere. 

 
Ok med deltagelse fra industrien. Ylva hører med Abbot angående arrangement. Vi venter litt 
med å sende ut info til medlemer. 

 
 

9. Videre informasjonsflyt til NFIR medlemmer og industrien     
 
Se over. 
 

10. Neste møte?  Midten av mars? Uke 11. Tirsdag 16.03.21 kl 14.30-15.30 
 
Ok. 
 
 

 
11. Evnt. 

 
Ingen 

 
 
Mvh  
 
Sigve Lye 
Referent  
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