
 

 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Onsdag 06.06.18 kl. 14.30. Telefonmøte. 
Tilstede: Ylva, Knut Haakon, Sigve, Lars 
 
SAKSLISTE: 

1. Referat fra styremøte 07.05.18 godkjennes. Styremedlemmene har vært flinke å følge 
opp oppgavene fra sist ☺ 

 
2. Høstmøte 2018 

a. Program – alt er klart, link er lagt ut på påmeldingssiden, Lars har sendt mail til 
alle medlemmer og programmet er lagt på hjemmesiden vår. 3 av 4 av 
slagforedragsholderene er fra St Olav, men alle er gode så det blir bra. Fint med 
samkjøring mellom foredragsholderene.  Kun Lars Lønn fra utenfor Norge.  

b. Hva skal vi tilby foredragsholderene? 
i.  Vi har færre dyre foredragsholdere i år og færre æresmedlemmer i år, 

kun en av hver.   
ii. Vi bør etablere klare regler på hva vi tilbyr foredragsholdere.  

1. Knut Haakon foreslår: 
a. Norske radiologiske foredragsholdere får kun dekket 

kursavgift.  
b. Ikke-radiologiske foredragsholdere får dekket kursavgift, 

reise og opphold.  
c. Utenlandske foredragsholdere kursavgift, reise, opphold 

og honorar.    
d. Seldinger- /DFIRgjester får dekket kursavgift.  

2. Styret slutter seg KHs forslag. 
3. Stipulerte utgifter på dette i år blir 25000. NFIR kan bære disse 

utgiftene, uten Gore stipend 
4. Kursavgift innebærer betalt luncher og middag 
5. Vi bør ha klar reiseregninssskjema på høstmøtet – Ylva? 

 
c. Æresmedlem - innlegg er klart. Lars lager diplom 
d. Mobiliseringt av radiografer:  

i. Radiografene har egen facebook gruppe der de kommuniserer om 
høstmøtet. 

ii. Egen bolk på programmet mens vi har årsmøtet : Kvalitet og faglig 
utvikling for intervensjonsradiografer.  

e. Ylva  prøver  å komme på torsdagen (HURRA☺) , også for budsjettfremlegging 
på årsmøtet. Ylva moderer kvalitet. Sigve moderer aorta. Lars moderer 
slagbehandling.  

f. Underholdning er skaffet. Tone Meyer har funnet frem til tryllekunstner. 
g. Knut Haakom kontaker valgkomiteen (Erna Skomedal / Dag Bay). Det er valg av 

leder, sekretær og vararep.  
 

3. Økonomi  



 

a. Overskuddene henger sammen med høstmøtene og industristøtten. Hvis 
overskuddet ikke blir brukt så øker bare innskuddet på kontoen 

i. Hvordan kan vi få flere til å søke stipend? Andre måter å bruke av 
overskuddet? Knut Haakon er litt i villrede. Betale oppmeldingsavgift til 
EBIR, ikke bare refundert om bestått eksamen. Krav om medlemskap i 
NFIR i 2 år.  

ii. Terminere industristøtte? Uten industristøtte vil det ikke bli noe 
overskudd og prisene for å melde seg på vil gå opp, MEN vi vil 
sannsynlig få møtet godkjent hos Legeforeningen. Styret samles om at 
vi  ønsker å fortsetter med industristøtte til høstmøtet.  

iii. Alternativene kan evt diskuteres på årsmøtet. 
 

4. Radiografer som assosierte medlemmer i NFIR 
a. Viktig at ønsket kommer om evt tettere relasjon til NFIR fra en samlet 

radiografgruppe 
b. Forslag fra Nora og Sigve:  

Medlemskap i NFIR forbeholdes leger.  Vi kan tilby interesserte 
radiografer å registrere seg hos NFIR for å komme med på NFIRs mail-
liste. Registrering kan skje i forbindelse med årsmøtet, eller ved direkte 
henvendelse til styret i NFIR. Radiografer som ønsker å registrere seg 
hos NFIR vil motta mail fra NFIR, og vil således varsles om møter, 
aktuelle kasus på vår nettside og annet faglig aktuelt.  
Faglige innspill til NFIR fra registrerte radiografer kan meldes til NFIRs 
sekretær på mail.  Radiografer som benytter seg av ordningen skal også 
godkjennes i NFIRs lukkede facebookgruppe hvis de ønsker det. 
Ordningen medfører ikke rettighet til å stemme i foreningen eller delta 
på foreningens generalforsamling. 
Radiografer skal ikke betale noe for å være registrert hos NFIR, men må 
samtykke til at NFIR lagrer informasjon som navn, arbeidssted og 
mailadresse. 

c. Forslaget fremlegges på årsmøtet av Sigve og eller Nora. 
5. Lisensiering - status 

a. Brev til NoRaFor er sendt med spørsmål om forankring av videre prosess mot 
en form for lisensiering av IR i Norge.  

b. Over sommeren skal det etter NoRaFor forandkring sendes brev til sentralstyret 
i DNLF 

c. Deretter sak på DNLF landsstyre i mai 2019 
d. Om alt går smooth kan vi kanskje utnevne de første allerede på høstmøte 2019. 

 
 

6. NFIR logo – Ylva har snakket med Mario, han vil gjerne prøve å lage logo. Ensfarget, 
flerfarget, sort hvitt. Innehold – verdiformidling. Hvor teknisk? Ylva sender en mail til 
oss for å dra i gang en maildisusjoin.  

 
7. Evt – ingen saker. 

 
8. Neste styremøte er 21.08.18 kl 14.30  

 



 

 
Mvh  
Lars Borgen 
Sekretær NFIR 


