
 

 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Onsdag 09.03.16kl.15.00.Telefonmøte. 
 
Tilstede: Nora, Knut Haakon, Ylva, Edmund, Lars 

 
 
1. Referat fra styremøte 20.01.16 godkjennes. 
 
2. Høstmøte 2016;  

a. Vi holder på vårt eget møte 1-2. sept, NoRaFor er varslet, men er 
interessert i å diskutere endringer for 2017.  

b. Faglig innhold 
c. Dag 1 

i. Aorta:  5 x 30 min. Lars tar ansvar, og forsøker å inkludere flest 
mulig sykehus. 

ii. Prostata : 2 x 30 min Prostata – Ylva og Knut Haakon tar ansvar 
1. Haugesund  (Jon Egge) og  
2. Aker/Ullevål (Ole Grøtta?)  

d. Dag 2 
i. Fagpolitisk del 2 x 30 min– Knut Haakon 

1. Erfaring fra pasientspesifikk sumulering? 
2. Samarbeidsavtale med karkirugene St Olav? 

ii. Non-vasculær/onkologisk/noe annet  2-3 x 30 min - Ylva  
1. Oliver  Meyerdicks m SIRT/nyretumor ablasjon? 
2. ? 

iii. Venøs intervensjon 2 x 30 min - Nora tar ansvar 
1. Studie på St Olav på plevic congestion? 
2. Høre med RH, evt andre sjukehus, for eksempel 

Bergen og Stavanger, om erfaring med mekanisk 
trombektomi på venesiden.  

 
3. Sjekkliste; videre arbeid: Ylva: Utkast er ute på høring hos involverte i gruppa. 

Vi regner med å ha et utkast klart til høstmøtet.  
 
4. Hjemmeside;  

a. Lars jobber med case of the month. Oppgaver er fordelt for 2016. En 
case hver/annenhver mnd. 

b. Sponsing. Når må det sendes faktura til firma? Ylva skaffer en oversikt 
over sponsorer til hjemmeside og til høstmøtet. Tone har oversikt 
over firma som var med på høstmøtet 2015. Ylva skaffer en slik 
oversikt frem til neste styremøte. 

 
5. Møte invitasjoner:  

a. Säldingerselskapet; Gotland 26.-27. mai 2016, Ylva ønsker å dra. Knut 
Haakon kanskje også. De er invitert til Tønsberg på vårt høstmøtet, 
men har ikke svar tenda. 



 

b. DFIR, den danske varianten av NFIR, har møte i Nyborg 2.-3. Juni, 
dekker hotell og kursavgift for 2 personer. Knut Haakon melder 
avbud.  

 
6. EIRT Forum, Sigurd Berger har takket ja til å være norsk kandidat. Han er nå 

medlem i NFIR! 
 

7. Neste styremøte - 4/5 kl. 15. 
 

8. Årsmøtet: Lars sender ut mail til alle NFIR medlemmer om at de må sette av 
datoene 1-2 september i Tønsberg. 

 
9. Lars sender mail til Tone, Jørg og Anders om innhold og våre ideer. Høre om 

de har noe ønsker om involvering og deltagelse i arrangementet.  
 

10. Henvendelse fra Ole Einar Heieren om opprettelse av virtuelt møte om case. 
NFIR finner det vanskelig å involvere seg i dette prosjektet, som ikke er et 
nasjonalt initiativ. NFIR ønsker ikke å engasjere seg.   

 
 
For NFIR 
 
Lars 
Mann-dreng og sekretær 
 
 
 
 
 
 


