Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 05.12.17 kl. 14.30. Telefonmøte. Til stede: Ylva til og fra, Sigve, Nora, Lars, Knut
Haakon på siste del av møtet. Nestleder Sigve ledet møte frem til Knut Haakon sluttet seg
til.
SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 31.10.17 godkjennes
2. Høstmøtet 2017
a. Regnskapet godkjennes
i. Vi bør forenkle påmelding/betaling neste år, slik at det bare er ett
alternativ, nemlig å betale ved påmelding. Senere evt få refundert.
ii. Hotelllink har vært noe krevende å samarbeide med, med litt uryddig
kommunikasjon. Utgiftene øker og inntektene minker i og med at vi
benytter Hotellink.
iii. Overskuddet er halvert fra i fjor: En del av deltakerkontingenten
forsvinner i moms i og med at vi benytter Hotellink. Ca. 18.000 kroner i
utgifter til Hotellink. Totale utgifter til Hotellink koster NFIR et sted
mellom 40-50.000 kroner totalt. I år også større utgifter til
underholdning og gaver.
iv. Dersom vi skal bruke Hotellink neste år bør vi avklare dette med
momspenger. Det er ugreit å fortsette å benytte Hotellink derosm
utgiftene blir like store neste år.
b. Årsmøtereferatet godkjennes

3. Høstmøte 2018
a. Møte Gardermoen 08.01.18, start kl 10.30, lunsj kl 13, ferdig 16. Lars har ordnet
det formelle.
b. Ulrik Carling og Dan Levi Hykkerud stiller fra 13. Deltakelse er konfirmert.
c. Lisensiering. Gunnar Sandbæk stiller som deltaker i gruppen. Usikkert om Anne
Sofie Larsen er kontaktet. Lars kontakter Anne Sofie.
i. Ylva inviterer Gunnar, Lars inviterer Anne Sofie fra 1100.
ii. Hvem leder arbeidsgruppe? Vi foreslår Knut Haakon som leder, men
dette konstitueres på Gardermoen.
d. Invitere radiografene til Gardermoen? Nei
e. Invitere radiografene til høstmøte? Ja – vi ønsker fortsatt tilstedeværelse av
radiografene. Fagmiljøet tjener på dette, både radiologer og radiografer.
i. Vi trenger å utpeke en radiograf som leder dette på radiografsiden.
Både egen radiografsesjon. Og informasjon til radiografene i forkant av
møtet. Ylva foreslår radiograf Simen Kjeldsen på Ullevål.
f. Hvem blir moderatorenes moderator under høstmøtet?
i. Knut Haakon spør Asbjørn Ødegaard om han kunne tenke seg rollen.
Asbjørn har hatt liknende rolle på CT kurset i Larvik.
g. Nye æresmedlemmer.
i. Knut Haakon ønsker at vi skal utnevne en også i 2018.
ii. Utsettes til neste styremøte.

4. NFIR stipend
a. Samme utlysningstekst som i fjor.
b. Lars kan ta ansvar for info ut på mail alle medl. NFIR + hjemmeside NFIR +
Radiologforeningen v/Lauritsen. Kontakter Knut Haakon for timing. Medio
Januar?
5. Nye spesialistregler i karkirurgi – endovaskulære krav?
a. Foreslåtte krav som ennå ikke er vedtatt:
i. 15 EVAR, 20 bekken PTA/stent, 20 undereks PTA/stent.
ii. Gamle krav: 10 diagnostiske angioer, enkle PTA (bekken), 20
PTA/udekkede stenter, intraarteriell trombolyse, 10 stentgraft/dekkede
stenter
b. Vi avventer dette.
6. Radiograf gruppe i NFIR? Synspunkter? Praktisk gjennomføring?
a. Fra nordisk møte på CIRSE: noen land har radiografer inn i sin
intervensjonsforening (Sverige/Danmark?).
b. Lars: vi trenger ressurspersoner som kan bidra, og flinke radiografer ville være
supert.
c. Nora: hvordan er det å ta inn assosierte medlemmer fra annen yrkesgruppe i
forhold til legeforeningen. Nora tar kontakt med legeforeningen om hvordan
dette kan ordnes.
7. Neste styremøte: 8. januar 2018 kl 10.30 på Gardermoen

Mvh
Lars Borgen
Sekretær

