Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 17.01.17 kl. 14.30. Telefonmøte.
Deltakere: : Knut Haakon, Edmund, Ylva, Nora, Lars

SAKLISTE:
1. Referat fra styremøte 12.10.16 godkjennes.
2. Ferdigstilt påmeldingsside fra Hotellink til høstmøtet 2017.
http://www.moduladb.no/htl_kurs/pamelding.aspx?kursnr=31082017
• Nora har meldt seg på! Påmeldingen funker.
• Lars ordner mail til alle medlemmer om at påmeldingssiden er åpnet. Link på mail
og på hjemmesiden (også for firma).
• Ylva sender samme mail til alle firma. Husk Mebi!
• Vi har 17 plasser til firma i år. Vi hadde 17 firma 2016 og 15 firma 2015. Vi kan evt
dele opp de største standsener i mindre stands om det er mange firma som ikke
får plass. Alternativene for firma kommer opp, med størrelse på stand og evt
foredrag.
• 1000kr for overnatting, inkluderer middag.
• NFIR betaler påslaget (150kr + moms) per hode for bruk av Hotellink.
3. Programkomiten for høstmøtet 2017 er aktivert.
• Komiteen: Sigve Lye, Knut Haakon, Tone Meyer, Ole Einar Heieren, Audun
Braathen
• Programmet vil være ferdigstilt i løpet av 1-2 mnd.
• Programmet skal legges inn på Hotellink siden + NFIR hjemmeside
• Perifer vasculær sesjon, gynekologi (vasculær, inkl REBOA), ikke vaskulær
(lever).
• Forsøker få tak i internasjonale foredragsholdere – foreløpig skuer vi mot
Sverige
4. Nye æresmedlemmer
• Knut Haakon har snakket med Staal – vi bør lage diplomer som kan henges på
veggen. Lars kan lage diplomer
• Vi legger utdelingen inn i hovedprogrammet, slik at alle deltakere er tilstede
• Æresmedlemmene kan holde et eget innlegg, slik som gjøres på Seldinger. Lars
Lønn holdt der et foredrag, historisk og med en titt inn glasskula.
• Vi inviterer også fjorårets (2016) æresmedlemmer til 2017 høstmøte, slik at de
får sitt diplom.
• Vi tilbyr alle 4 ett innlegg på 7 min. De kan avtale tema innbyrdes.
• Lars tar preliminær kontakt med Frode
• Ylva tar preliminær kontakt med Tore Gjølberg
• Knut Haakon kontakter Stål og Geir.

5. Nye fond/stipend muligheter for NFIRs medlemmer. Det er laget et forslag til tekst, er
til juridisk vurdering hos Dnlf.
• Lars og Knut Haakon har arbeidet frem et forslag, Knut Haakon orienterte om
dette.
• Knut Haakon ferdigstiller teksten og sender det ut til styrets medlemmer for
gjennomlesning / vurdering.
• Legeforeningen anbefaler at fondet kommer inn som egen post i regnskapet, at
vi avsetter midler til formålet årlig, og at utbetalinger utgiftsføres. Ved
årsavslutningen vurderes om det er rom for ytterligere avsetninger til fondet.
Det anbefales at fagpersoner utenom styret gir en vurdering av søknadene og
en tilrådning til styret. Det er en fordel at stipendet utdeles direkte fra et fond,
ikke som lønnsmidler fra NFIR. Da slipper NFIR lønnsinnberetning. Knut Haakon
sjekker ut dette.
• Knut Haakon foreslår at vi avsetter 40.000 NOK.
• Lars legger den ut på hjemmesiden – helst innen utgangen av januar, sender
mailinfo til alle medlemmer. 1. april er forslag til søknadsfrist.
• Pengene bør tildeles før sommeren 2017.
• Til neste styremøte trenger vi å avklare eksterne vurderere: 3 personer bør
oppnevnes – vi fintenker på kandidater til dette frem mot neste styremøte.
6. Høringer; ny spesialiststruktur og læringsmål. Referat fra møte med NoRaFor og
spesialistkomiteen.
•
•

•

•
•
•
•

•

Knut Haakon har vært i møte med Radiologforeningen og
spesialistkomiteen.
Radiologforeningen har tidligere ønsket NFIRS høstmøte som en del av sitt
eget høstmøte. Underforeningenes sesjoner var lite besøkt i fjor. Hvordan
gjøre det mer interessant? Neste års tema er infeksjoner / inflammasjoner.
NFIR er positive til å forholde seg til denne tematikken
Spesialistkomiteen: radiologien fortsetter med 5 års opplæring, en del
andre fag er gått ned til 4,5 år. Det er ingen grenspesialiteter igjen i den nye
strukturen, alle blir hovedspesialiteter. Det gjør det vanskelig for oss mtp
godkjennelse av grenspesialitet.
Intervensjonsradiologi er ikke egen gruppe i målsetningen for radiologi i ny
spesialiststruktur. Det er heller spredt prosedyrer på de forskjellige andre
gruppene.
Man følger den europeiske strukturen, der hjerte-/karradiologi er egen
gruppe.
Knut Haakon utarbeider sammen med Edmund et høringsnotat til
spesialitetskomiteen. Notatet går til styremedlemmene for
kommentarer.
Vi bør forsøke å få inn intervensjonsradiologi som egen bolk. Det vil være
taktisk mtp videre arbeid for anerkjennelse av vår (sub)-spesialitet. I bolken
i målsetningen skal samles alle typer intervensjoner. Her bør
argumentasjonen rundt ny spesialiststruktur og mangel på formalia rundt
intervensjonsradiologi også med.
Vi diskuterte begrepet ”ha kjennskap til”, som er vagt.

•
•

Vi bør kanskje ha tydligere krav til kunnskapen i intervensjonsradiologi.
CT / MR hjerte tilegges intervensjon? Vi er litt delt om dette.

7. Oppdatert medlemsliste NFIR, sendt til CIRSE? - Nora
8. Grenspesialitet og arbeid videre – Edmund
• Grenspesialiteter skal bort, det oppstår en rekke nye hovedspesialiteter.
Edmund har diskutert med legeforeningen. Karkirurgien blir hovedspesialitet,
mens intervensjonister, som per nå faktisk gjør jobben, ikke har noen krav til
formalkompetanse! Det kan virke som om legeforeningen har glippet når det
gjelder rammeverket rundt intervensjonsradiologi. Dette innebærer en
svekkelse av oss i forhold til karkirurgene.
• Edmund hører ytterligere med legeforeningen, og utfordrer dem på dette
vakuumet som oppstår nå, med mangel på formelt rammeverk for
intervensjonsradiologi.
• Edmund orienterer på neste styremøte om sakens tilstand.

9. Evt
• Kontingenten er blitt 250 kroner. Det må inn i vedtektene, som ligger på NFIR
hjemmesidene. Lars ordner dette.
10. Neste styremøte: 7/3-17 kl 14.30?
• Vi rakk ikke å diskutere dette.
11. Knut Haakon setter inn 100.000 på konto til Lars.

For NFIR
Lars Borgen
Sekretær

