
 
 
 
Referat styremøte NFIR 
Tirsdag 25.05.21 kl 14.30-15.30. Telefonmøte. 
Deltagere: Ylva, Monica, Martin (Første del), Carl Erik. 
Fravær: Sigve 
 
 
SAKSLISTE: 
 
DEL 1. Styremøte 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 16.03.21.  
 

Godkjent 
 

2. Valg av referent. 
 

Carl Erik 
 

3. Annonsering hjemmesiden. 
 
- Martin har snakket med Boston Scientific, Cook og Vingmed har fått positiv 

tilbakemelding om at de ønsker annonsering i år. Avventer svar fra Gore. 
 

- Vanlig betalingsprosedyre er å sende regning til firma. 
 

- Ylva oversender eksempler fra tidligere regninger til Martin som tar det videre til 
industrien/Firma. 
 

4. Fond utlysning. 
 
Det har kommet inn 2 søknader (1 fra Drammen og 1 fra Tønsberg). 
I tillegg utbetalt refusjon for EBIR eksamen. – ref. Martin 
 

5. Arbeidsområder 2021.  
 
a) Læringsmål i karkirurgi - hvordan skal vi håndtere det?  
  

- Digitalt møte i NFIR-styret for gjennomgang av de nye Læringskravene 
(Læringsmål / Læringsaktiviteter) for LiS i Karkirurgi. –Ylva kaller inn. 

- Problem: Utfordrende å tilrettelegge opplæring av Karkirurger samtidig med 
forsvarlig opplæring av nye intervensjonsradiologer og LiS i Radiologi. 
Læringsaktivitet i Karkirurgi inneholder mange antallskrav som er urealistisk å 
kunne gjennomføre på flere plasser i landet (eks. EVAR/Trombolyser).  

- Karkirurgiske Læringsaktiviteter (LA) innen IR: 
o EVAR    min. 15 stk. 
o PTA/stent Bekken  min. 20 stk. 
o PTA/stent AFS min. 20 stk. 
o Trombolyser  min. 10 stk. 



 
- Alle tenker i gjennom hva som er realistisk å gjennomføre, hvordan samarbeid 

med Karkirurgi bør være, hva kan endres? 
- Hva er realistisk å endre/påvirke? – Ikke mulig å endre kravliste hos 

helsedirektoratet. Må gå via Legeforeningen. 
- LM ikke diskuterbare, men mulig å diskutere antall prosedyrer i LA? 
- Progresjonsplan:  

 1. Møte i NFIR-styret. 
 2. Møte med medlemmer i Intervensjonsforeningen. 
 3. Invitere styret i Karkirugisk forening (NKKF) til møte. 
 4. Møte med Legeforeningen. 

 
b) Kompetansekrav IR Norge. 

Gruppen består av: 
Carl Erik, Ylva, Sigve, Knut Haakon(vi mailes/snakkes om hvordan dette 
organiseres) 

 
Møte om praktiske utfordringer rundt læringsmål i radiologi. Mye fokus kring 
utfordringene ved karkirurgenes LM og LA. 
- Problem:  
- IR er ikke godkjent subspesialitet. Ingen formell godkjenning innen IR (ala EBIR) i 

Norge. 
- Hvordan jobbe videre med kompetansekrav for IR? - Sigve snakker med Stensæth? 

Hva er blitt gjort tidligere? 
- Eks. Krav til IR i Sverige:  

 Godkjent EBIR, eller 
 2-2½ års praksis innen IR med definerte krav til hva man skal kunne 

(Vaskulær + Generell IR). 
- Jobbe videre mot at IR blir egen subspesialitet. 
- Definere kompetansekrav til IR? 
- Kartlegge IR-aktiviteten på de ulike sykehusene i Norge? 
- Lage sertifiseringsordning for IR (ala EBIR/CIRSE)? 

 
 

6. Status Høstmøte. Respons? 
• Jon Egge (Behandling av Lungeemboli) har sagt JA til å holde foredrag. -Sigve 

 
7. Høstmøte 

 
Ylva skal kontakte Anders fra Abbott, ift Webinar. De har forskjellige løsninger.  
Ylva har ikke hatt anledning til å være med på webinar. Ønskelig at Anders (Abbott) 
inviterer alle i NFIR-styret til neste Webinar.  
Alle som kan, prøver å delta for å se på Nettplattformen.  
 
Det er lagt opp til 2 innlegg fra industrien (Abbott må sannsynligvis få holde innlegg 
hvis de står for organisering av nettløsning). – Martin har mailkontakt m/Firmaer, 
avventer svar. 
 
Monica legger ut dato for Høstmøtet på Hjemmesiden.  
 

 



 
8. Neste møte?   

- Ylva kaller inn til møte om Karkirurgiske LM + LA i neste uke: 
- Aktuelle datoer: 

o Mandag 31/5 
o Onsdag 2/6 
o Torsdag 3/6 

 
- Ylva kaller inn til nytt styremøte etter Abbott-Webinar for oppsummering, valg av 

nettløsning til Høstmøtet. – medio Juni? 
 

9. Oversettelse av pasientinformasjon til norsk. Status. 
 
Gjennomført, og sendt tilbake til ETF. Takk for innsatsen!! 

 
10.  Eventuelt: 

 
Monica: Månedens Kasus: Treg respons. Alle tar ansvar for å mase på egen 
arbeidsplass. Viktig å komme i gang igjen. 
 

 
 
Mvh  
 
Carl Erik Markhus 
Referent, Styremedlem NFIR 


