Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Fredag 07.05.18 kl. 14.30. Telefonmøte.
Deltakere: Lars, Knut Haakon, Ylva, Nora. Ikke til stede: Sigve.
SAKSLISTE:
1. Referat fra styremøte 09.03.18 godkjennes.
2. Høstmøte 2018
a. Påmeldingssiden er aktivert med priser
b. Program – hva mangler
i. Den utenlandske nevro-foredragsholderen mangler, ellers er alt på
plass. Vi dropper internasjonal slag-foredragsholder.
ii. KH lager en PFD fil med program som Lars sender ut på mail til NFIRmedlemmer og legger på hjemmesiden, sammen med oppfordring til
påmelding. KH sender URL for NFIR hjemmeside til Hotellink.

3. NFIR stipend, frist 1. mai
a. Kun en søker til årets stipender (AHUS). I fjor var det tre søkere, der alle fikk
innvilget. Ylva ikke klart å få brukt en krone foreløpig. Trolig vil de to andre fra
St Olav klare å bruke pengene ila 2018, men neppe før årsmøtet.
b. Hvordan få kanalisert pengene ut tilbake til medlemmene? NFIR har åpnet for
penger til hospitering, kongressdeltakelse. Hvorfor er det ikke større søknad?
Har folk tilstrekkelig tilgang på forskningsmidler?
c. En alternativ tanke er å arrangere høstmøtet uten industristøtte. Så er det
mulig å få godkjent kurset hos Legeforeningen.
i. Nora hører med Legeforeningen om hva som kreves for å få det
godkjent, og hva slags fordeler NFIR medlemmer får av at kurset er
godkjent.
d. Dersom vi ikke søker Gore-midler, kan NFIR midler benyttes på
foredragsholdere, reise, opphold, honorar. Ylva ser litt på økonomien, hva vi
evt kan tilby foredragsholdere. Evt. forholde seg til legeforeningens satser.
e. Problemstillingen bør diskuteres som eget punkt på generalforsamlingen.
i. Det bør legges frem noen alternativer under årsmøtet, på hvordan vi
skal benytte vårt overskudd.
ii. Enten må medlemmene aktiviseres til å søke på stipendordningene.
Hvis ikke må man legge opp til alternativ bruk av NFIRs midlene.
f. Diskuteres videre på neste styremøte.

4. Radiografer som assosierte medlemmer i NFIR – status
a. Legeforeningen kan ikke kreve inn kontingent for ikke-lege medlemmer.
Usikkert om legeforeningen vil kunne føre lister over ikke-lege medlemmer. Vi
som spesialforening står fritt til å ta inn andre yrkesgrupper. Det er mulig å
åpne for at ikke-leger kan velges inn i styret i spesialforeningen og åpne for
stemmerett for ikke-leger. Assosiert medlemskap blir feil begrep i følge
Legeforeningen, heller «medlemskap med begrensete rettigheter.»
b. Argumenter for og i mot radiografmedlemmer i NFIR ble fremlagt

c. Nora og Sigve legger frem forslag og anbefaling til vedtak, der det gjerne
foreligger flere alternative løsninger. Evt etter at Sigve har snakket ytterligere
med Seldingerselskapet om hva som motiverer Seldinger til åpne for assosierte
medlemmer. Konferer referat fra forrige møte, punkt 5c.
5. Lisensiering - status
a. Møte med DNLF 12.04.18: KH, Ylva, Anne Sofie L møtte fra NFIR, der medisinsk
sjef Bjarne Riis Strøm, Mona Evjen og fagsjef Merete Dahl stilte fra DnLf.
Legeforeningen virket orientert om NFIRs situasjon. NFIR orienterte om
Seldingers ordning. Legeforeningen virket åpne og positive. Kom med forslag
om hvordan vi kunne drive dette fremover. Forankring i Radiologforeningen var
viktig. Dernest henvendelse til Sentralstyret i legeforeningen, innen jul. Så må
det opp på Landsstyremøte i mai.
b. Videre arbeid: Gruppen forfatter brev fra radiologforeningen. Det forventes at
Radiologforeningen aksepterer dette. Knut Haakon finner frem brevet fra
Radiologforeningen, som i sin tid aksepterte at NFIR søkte om subspesialitet.
c. Det er på gang en fagmedisinsk akse i Legeforeningen, hvilket kan være gunstig
for å få igjennom en sertifisering.
6. NFIR logo. Ylva hører med Mario Gaarder, som tegner for Aftenposten. Radiograf.
7. Evt
a. Tipse medlemmene om Seldingermøtet, som har mye ikke vaskulært i år? Lars
legger ut på NFIR hjemmesiden.
b. Moderatorenes moderator: Ylva er satt opp på det på fredagen. Ylva vet ikke
om hun kan komme på høstmøtet. Vi avventer dette.
c. Underholdning under høstmøte festmiddag. Vi kan bruke penger på dette. Vi
oppfordres til å tenke på alternativer. Knut Haakon hører med Tone Meyer.
d. Agenda for årsmøtet bør sendes ut i ila juni. Bør inneholde forslag til radiograf
inkludering og forslag til hvordan vi skal disponere overskuddet fremover.
e. Vi dropper Gore-midler i år.
8. Neste styremøte: 6 juni 1430. Styremedlemmer bes melde frafall i god tid om de er
forhindret fra å møte.

Mvh
Lars Borgen
Sekretær NFIR

