Referat fra styremøte i norsk forening for intervensjonsradiologi .
Telefonmøte mandag 11. februar 2008 kl 1500
Deltakere: Jon, Jostein, Erna og Eyvind. Arne meldt forfall.
Sakliste:
1. Referat fra styremøte 140108 ble godkjent
2. ” Osloprosessen ” og EVAR. Jostein informerte om dialogmøte med bl.a. karkirurger og
radiologer, om diskusjon om antall innbyggere per karkirurgisk enhet, hvor det er et
tydelig trykk fra Oslo for sentralisering. Dette vil få konskvenser for hvor mange kar.kir.
enheter og dermed også radiologer det skal være. Dette er en tretrinns prosess hvor
ekspertgrupper skal uttale seg før politikerne (som ønsker færre spesialister i Oslo og
mer helse for hver krone) gjør vedtak. Styret mener at det er viktig at
intervensjonsradiologer også får delta i ekspert/spesialistgruppen. Jon og Nils E. Kløw (
via Eyvind) har sendt brev om dette til Helse Sør-Øst. Se vedlegg. Jostein holder oss
orientert.

3. Ad distribuere styremøtereferat fra NFIR direkte på mail til medlemmene. Arne har fått
svar fra legeforeningen som ikke vil gi adressene til oss. Vi får heller samle dem inn selv
(Arne) og sende ut til dem vi har adressene på og heller be folk som ikke får om å melde
sin adresse til Erna.
4. Ad firmaannonser på NFIR hjemmeside. Jon har kontaktet legeforeningen ved Stine
Bjerkestrand. Det er fult lovlig med slike annonser, legeforeningen skal ha 25 % av
inntektene. Styret synes innspillet er interessant. Inntekter fra firma vil gi foreningen friere
økonomi og kan med andre inntekter brukes til prisutdeling for fordrag, arrangere
fagmøte, kollektivt medlemskap i CIRSE etc. Flere norske foreninger har allerede
firmalogoannonser f.eks. norsk dermatologisk forening. Jon kontakter andre foreninger
for å høre hvordan det gjøres, bl.a. også dansk søsterforening, og ber om hjelp fra
legeforeningen ang. det juridiske.
5. Eventuelt. Ad Dagens Medisin. De har hatt innslag om uterusembolisering, og tar det
bare opp igjen viss det er noe nytt. Eyvind foreslår at vi heller profilerer embolisering ved
øvre GI-blødning i DM, da Ullevål har nettopp kommet med en studie om dette. Eyvind
kontakter Ullevål og samler inn oversikt over hvor og hvordan det tilbys i landet.

Neste telefonstyremøte mandag 31.03.08 kl.15
Ref. Erna Skomedal

Til helse Sør-øst.doc

