Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Onsdag 04.05.16kl.15.00.Telefonmøte.
Tilstede: Knut-Haakon, Ylva, Lars, Nora, Edmund
SAKLISTE:
1. Referat fra styremøte 10.03.16 godkjennes.
2. Høstmøte 2016;
a. Faglig innhold høstmøtet 2016
• Lars følger opp aortasesjonen, spikrer programmet, og sender
endelig forslag til NFIR styret. Evt kan utvide tiden for Malmø.
• Lars følger opp Educational Grant fra Gore, som mulig avlønning til
våre utenlandske foredragsholdere
• Prostatasesjonen ser bra ut. Vi sliter med å finne egnet urolog,
men tverrfagelighet er ønskelig. Knut Haakon hører med Jon Egge.
• Venøs sesjon ser veldig bra ut!
• Knut Haakon hører med Haraldur om han ønsker mer tid.
• Siste bolk kan kalles Kvalitet innen intervensjonsradiologi
1. Bolk er simulator m Edmund
2. Bolk er sjekkliste m Ylva
3. Bolk er Knut Haakon m/organisering, samarbeidsavtaler etc
b. Oversikt over firma som kan tenkes å bli med på høstmøtet 2016
Innbydelse bør sendes før sommeren, en pris for stand, en pris for
innlegg.
• Pris for dem som holder 15 min. innlegg: 5000kr
• Pris for kun stand: 8000kr
• Ylva har/skaffer oversikt over firma som deltok på høstmøtet
2015.
c. Info mail alle NFIR medlemmer om høstmøtet
• Lars har sendt ut en, men den er ikke kommet ut
• Lars sender ut ny mail omgående
d. Innkalling til generalforsamling
• Innkalling bør sendes en mnd før generalforsamlingen
• Knut Haakon tar ansvar for dette
e. Regnskap og budsjett
• Ylva tar kontakt med Tone, slik at presentasjonen og oppsettet for
regnskapet blir likt i år som i fjor.
f. Kontakt med hotellet
• Ylva har hatt kontakten initialt med Hotellet. Ylva har
kommunisert at vi holder av om lag like mange rom som i fjor.
• Ylva sjekker om det hefter økonomisk å reservere
• Pausemat i fjor var OK, vi går for samme opplegg i 2016
• Middagen i år kommer litt tidligere enn i fjor

3. Sjekkliste
• Gruppen har et ferdig forslag til sjekkliste. Ylva er usikker på om
man skal ha flere utgaver, avhengig av sykehus.
• Knut Haakon er litt usikker på om folk er interessert, Ylva synes
sjekklisten bør legges frem uansett.
• Legges frem på siste bolk om kvalitet, 2. dag på høstmøtet.
• Styret får den til evaluering før sommeren?
4. Evt
• Edmund: Grenspesialitet søknaden vår ble aldri ferdigbehandlet i
Legeforeningen, men kun utsatt i påvente av legeforeningens
arbeid med ny spesialiststruktur. Edmund mener vi bør ta fatt i
saken overfor Legeforeningen. Hva tenker DNLF om fremtiden skal vi synkronisere oss med resten av Europa? Hva er DNLF sin
tenkning rundt dette? Kunne være greit å ha oppfølging av denne
saken på høstmøtet. Knut Haakon og Edmund samarbeider om å
ta tak i saken.
• Lars: Innspill fra Ole Einar Heieren om galledren som likner på PEG.
Ønsker dett presentert på Høstmøtet. Lars skaffer
kontaktinformasjon fra dette firma og formidler kontakt til Ylva.
• Det bør settes opp et budsjett for høstmøtet. Vi rakk ikke delegere
ansavar for dette.

5.

Neste styremøte
• Vi tar et styremøte før sommeren, rundt 13-14 juni.
• Knut Haakon inviterer!

Lars Borgen
Referent
NFIR

