Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Onsdag 15.06.16 kl. 15.00. Telefonmøte. Deltakere: Edmund, Knut Haakon, Ylva, Lars.
SAKLISTE:
1. Referat fra styremøte 04.05.16 godkjennes
2. Høstmøte 2016;
a. Oppdatert forslag til program vedlagt
i. Tider kan eventuelt justeres litt
ii. Urologen kommer!
b. Eget radiograf program?
i. Ylva: det finnes ekstra foredragsrom på hotellet
ii. Det er stor interesse blant intervensjonsradiografene
iii. 1 times eget program for radiografene mens NFIR holder årsmøte.
Radiografprogrammet og logistikk rundt dette ivaretas av Knut
Haakons kontakt Siv Marit Lamøy
c. Firma innbydelser utsendt – svar?
i. Ylva er i ferd med å sende ut invitasjoner – sendes denne uken.
Prioriterer de som var med i fjor – 17 firma! Det blir første mann
til mølla.
ii. Neste år forsøker vi få til påmelding på nett.
d. Educational Grant fra Gore?
i. Lars forsøker få sendt dette av gårde i løpet av uken
e. Lars skal så raskt som mulig få sendt ut invitasjon til høstmøtet til alle
NFIR medlemmer. Knut Haakon sender denne invitasjonen videre til Siv
Marit Lamøy, slik at hun får distribuert den til aktuelle radiografer.
i. Forslag til lovendringer må sendes medlemmene i egen mail før 1.
juli.
3. Lovverk / valg av styret / valgkomite
a. Forslag fra Knut Haakon; Tillegg til paragraf 5. ”Samtlige styremedlemmer
velges for 2 år, og kan gjenvelges maksimalt 2 ganger.”
b. Knut Haakon: Valkomiteen bør etter hvert ikke bare foreslå navn til
styret, men også hvordan oppgavene / vervene skal fordeles.
c. Ylva: vi bør ikke byttes ut alle samtidig. Det er sårbart når alle velges på
likt. Hvordan kan vi komme ut av synkronisiteten? Dette trenger kanskje
ikke refelekteres i lovverket. Knut Haakon foreslår at enkelte i styret
velges for 2 år på kommende årsmøte.
d. Knut Haakon: Bør det opprettes en utdanningskomite? Vi avventer dette.
e. Plikter for styremedlemmer etter modell fra Seldingerselskapet? Det
listes opp konkret hva som skal gjøres fra hver enkelt. Det vil sikre en mer
rettferdig arbeidsfordeling. Ylva: vi har et eller to vararepresentanter som
kunne vært brukt. Vi får tenke på dette til neste år.

f. Valgkomite: Dag Bay, Erna Skomedal sitter i fungerende valgkomite. De
skal spørres om de kan foreslå delegater til nordiske søsterforeninger,
med tanke på oppstart av nordisk samarbeid. Knut Haakon tar kontakt
g. Kontingent: Vi foreslår å heve kontingenten til 250 kroner.
h. Knut Haakon sender ut tekstforslag til lovendringer. Når vi er enige om
ordlyden, bør det sendes ut sammen med innkalling til generalforsamling.
4. Invitasjon med program må sendes ut til alle medlemmer nokså umiddelbart.
Lars sender invitasjon på mail via NFIR-siden. Invitasjon med påminnelse om å
selv bestille hotellrom på Hotell klubben. Styret ber Nora om å ta ansvar for å
organisere påmeldingen, enten som svarmail til Nora eller via Facebook.
Knut Haakons radiografkontakt Siv Marit Lamøy utarbeider radiografprogram og
besørger invitasjon til radiografene. Hun bes også ta i mot påmeldinger.
5. Æresemedlem: NFIR har ikke utpekt æresmedlemmer så langt. Knut Haakon
tenkte på dem som etablerte NFIR: Frode Lærum, Staal Hatlinghus, Gjølberg,
Geir Hafsahl og etter hvert Jan Wirsching. Knut Haakon skaffer kandidater til å
snakke om Geir og Staal, og vi velger dem som æresmedlemmer på kommende
årsmøte. Utdelingen blir et punkt på NFIR årsmøte.
6. Grenspesialitet: Knut Haakon og Edmundt har ikke hatt tid til å nøste i dette.
Dette blir utsatt til høsten. Ylva: foreslår å ta en prat med Seldingerselskapet,
som er i samme båt og fase.
7. Evt
8. Neste styremøte tirsdag 9. August klokka 1430.

Mvh
Lars Borgen
NFIR

Program NFIR høstmøte 1.-2. September 2016
Hotell Klubben, Tønsberg

Torsdag 1. Sept.
1100-1110 Velkommen, Lars?
Tema AORTA INTERVENSJON
1110-1125
Nyoppstartet EVAR; Lokale EVAR register, Lars Borgen, Drammen
1125-1140
Tønsberg, etter 1 år – andre?
1140-1210
Avansert; fEVAR, bEVAR, TEVAR, bTEVAR – Malmø, foreleser?
Kaffe/kake/se utstilling
1240-1310
Forskning; 3D navigering aorta, Frode Manstad-Hulaas, St Olav
1310-1330
Endolekkasjer, når konvertere? Foreleser HUS?
Europeisk lunch/se utstilling
Tema PROSTATA EMBOLISERING (PAE)
1430-1500
Oppstartserfaringer og tidlige resultater, Ole Grøtta, Ullevål
1500-1520
PAE som del av multisenterstudie, Jon Egge, Haugesund
Benstrekk/se utstilling
1540-1600
PAE fra en urologs synspunkt, foreleser?
1600-1610
Spørsmål/diskusjon
Tema NYRE INTERVENSJON
1610-1640
Ablasjon av nyretumores, Oliver Meyerdierks, Ullevål
Kaffe/frukt/se utstilling
1710-1830
NFIR årsmøte (inkl honorering for gjennomført EBIR eksamen)
1930
Middag

Fredag 2. Sept.
0830-0930
6 x 10 min. innlegg fra firmaer, evt 6 x 15 min fra 0800.
Pause 10 min
Tema VENØS INTERVENSJON
0940-1010
Venøs fysiologi. Haraldur Bjarnason, Mayo clinic USA
1010-1040
Venøs trombektomi, Dan Levi Hykkerud, AHUS
Benstrekk/se utstilling
1110-1140
Forskning; UL-assistert trombolyse vs standard trombolyse, Trasti UNN
1140-1210
This is how we do venous recanalization. Haraldur Bjarnason
Kaffe/kake/se utstilling
Tema KVALITET - INTERVENSJONSRADIOLOGI
1240-1300
Simulator; erfaringer fra pasientspesifikk simulering, E. Søvik, St Olav
Sjekkliste
1300-1320
NFIR-org. modeller, samarbeid på lab, sjekkliste etc. KH Stensæth, St Olav
1320-1330
Spørsmål/diskusjon
1330-1340
Closing remarks – høstmøtet 2017?

