Innkalling til styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 15.03.17 kl. 14.30. Telefonmøte.
Tilstede: Nora, Edmund, Knut Haakon, Lars, Ylva

SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 17.01.17 godkjennes, med korreksjon av datering.
2. Høstmøtet 2017
a. Påmeldingssiden fungerer, 4 påmeldt
i. Ylva, Nora, Maquet er påmeldt! Og Lars i skrivende stund!
b. Radiografansvarlig:
i. Fjorårets ansvarlig Siv Marit Lamøy ønsker ikke ansvaret i 2017
ii. Radiograf Marie eller Tina på Ullevål – Knut Haakon hører med dem.
c. Program, fortsatt ikke ferdig, vedlagt foreløpig forslag
1. Vaskulær pedal Italiener kunne ikke komme dessverre
2. I kontakt med karkirurg ang antikoagulasjon
3. I kontakt med NORKAR leder om innlegg med NORKAR-data
4. Internasjonal forleser ang REBOA
5. Danske kommer for PTC
d. Legger ut link på påmeldingsiden og hjemmeside når programmet er klart
i. Lars gjør dette når Knut Haakon har jobbet det frem
e. Lars er toastmaster for middagen 30/9 høstmøtet
3. Nye æresmedlemmer, lagt inn i programmet som første post etter lunsj på torsdagen
a. Alle 4 er informert.
i. Knut Haakon og Edmund jobber med innlegg om Staal – skal være
nettansvarlig i hende innen 15.04.17 klokka 1400!
ii. De får 7 minutter hver, bedt om å snakke sammen og sette dette
sammen til en helhet i posten etter lunch.
iii. Vi sender en mer formel henvendelse til de fire æresmedlemmer når vi
har programmet rimelig klart. Naturlig at det kommer fra leder? Knut
Haakon?
iv. Vi kunne be æresmedlemmer om å snakke litt under taffelet? Knut
Haakon hører med Anita på hotellet om evt andre muligheter. Lars
hører med Frode, Knut Haakon med Staal.
4. Nytt fond for IR
a. Utlysning sendt alle medlemmer og lagt ut på hjemmesiden
b. Tipse kolleger om å søke, evt utsette frist med info i ny mail. Alle.
i. Vi utsetter fristen om vi ikke får akseptabelt antall søkere innen
nåværende frist. Knut Haakon sier evt fra til Lars, som sender mail.
ii. Staal kan sitte i vurderingskomiteen. Staal ville høre med Frode, NFIR
styre synes dette er en fin løsning, de to er tilstrekkelig uavhengig

5. Høring – nye læringsmål. NFIR har sendt høringsuttalelse til Dnlf, NFIR er egen
høringsinstans som spesialforening. Dette er NoRaFor informert om, ønsket å se
høringsuttalelse fra NFIR.
a. NFIR kritisk til at IR ikke er nevnt som egen gruppe i Radiologi
b. NoRaFor ønsket ikke å samle all intervensjon i egen gruppe.
c. NoRaFor positiv til grenspesialisering innen Radiologi, og har, ifølge leder, fått
noe gehør for dette i legeforeningen. Intervensjonsradiologi blir trolig første
grenspesialitet innen radiologi, dersom radiologiske grenspesialiteter blir
aktuelt.
d. NoRaFor er enig i at Hjerte-kar radiologi kan ”tilhøre” IR. Hva som skal
defineres inn i en grenspesialitet, evt hva som er naturlig at en intervensjonist
driver med, kommer an på hva slags sykehus man jobber på. Litt delte
meninger om dette i NFIR styret.
e. NFIR har sendt inn egen høringsuttalelse til legeforeningen, parallelt med
radiologforeningen sin samlete høringsuttalelse for de andre radiologiske
underdisipliner (abd/thorax/muskel/skjelett etc):
i. Begrenset erkjennelse av radiologens kliniske rolle
ii. Dårlig språk
iii. Begrenset erkjennelse av radiologiens vekst
iv. NFIR har like mange medlemmer som den karkirurgiske forening, men
formelt sakker vi akterut uten spesialitet eller kompetansekrav
v. Herniografi! Læringsmålene virker gammeldags
vi. Veldig generelle mål
1. HF’ene får definere hva som er godt nok
2. Åpner for stor spredning i kompetansenivå
3. Kravet til gruppe 1 tjeneste bortfaller
vii. NFIR var tydelig på den dårlige kvaliteten på utkastet til læringsmål
viii. Høringsutalelsen sendes NFIR styremedlemmer etter dagens
styremøtet.
6. Alle i NFIR skal ha fått informasjon fra CIRSE om medlemskap – bra jobbet Nora!
a. 120 NFIR medlemmer innmeldt i CIRSE
b. Innebærer redusert påmeldingsavgift på kongresser
c. Vært et lite rush for nyinnmeldte NFIR medlemmer (3stk!)
7. IR og spesialitet – noe nytt Edmund?
a. Får ikke tak i Nina Evjen på tlf, sender mail
i. Edmunds gjetning:
1. Det er neppe tiden for å nå igjennom ny grenspesialitet
2. Ny spesialiteter og læringsmål på etableres og konsolideres
b. Seldinger:
i. Opprettet egen sertifisering av svenske intervensjonsradiologer
http://seldinger.se/IR-certifiering/
ii. Ylva og Knut Haakon skal på møtet i Seldingerselskapet i våres –
undersøker saken nærmere.

8. Oppdaterte NFIR lover på nett – Lars legger ut
a. Hvordan sikre kontinuitet i styret?
i. Anne Sofie Larsen etterspurte dette på generalforsamlingen 2016
ii. Halve styret byttes ut hvert år?
iii. Tenker litt på dette til neste styremøte, lovforslag må sendes ut 2 mnd
før generalforsamling, vi har god tid.
a. Lars lager forslag til neste styremøte
b. Foreslå nye valgregler for dette til generalforsamlingen
9. Evt.
a. Ny logo?
i. Ingen vet hvor originalfilen er!
ii. Lars hører med fruen
b. Gore stipend for NFIR høstmøtet – Lars sjekker
c. Vi sender skriftlig invitasjon til Seldinger og DFIR når programmet er ferdig
i. NFIR dekker kursavgift
ii. Må melde seg på via mail
d. Mayo-møtet i Oslo – intet nytt i saken
10. Neste styremøte: 2/5-17 kl 14.30

Mvh
Lars Borgen
Sekretær

