
Program NFIR utvidet styremøte Gardermoen 080118 

Tilstede: Knut Haakon, Ylva, Sigve, Lars 

Invitert før lunch: Anne Sofie, frafall: Gunnar Sandbæk 

Invitert etter lunch: Dan Levi Hykkerud og Ulrik Carling 

 

1. 1030-1100 Styret samlet seg 

a. Tilstede fra styret: Knut Haakon, Sigve, Ylva, Lars. Ikke til stede: Nora satt værfast i 

Tromsø og kom ikke.  

2. 1100-1200 Lisensiering 

a. Inviterte er Anne Sofie Larsen og Gunnar Sandbæk (frafall pga begravelse) 

b. Status presens ved Knut Haakon og Ylva 

i. Status Sverige 

1. Seldingerselskapet i samarbeid med Läkarselskapet (SLS) driver 

denne ordningen. EBIR kvalisfiserer direkte. Seldingerselskapet har 

laget egen målbeskrivelse basert på EBIR.  

2. Sosialstyrelsen, som godkjenner spesialitetene, er ikke inn i bildet 

når det gjelder IR.  

3. Aktuelle kontaktpersoner i Sverige 

a. Torbjørn Ledin i Läkarselskapet: torbjorn.ledin@liu.se 

b. Hans Lindgren tidl leder Seldinger: 

2hanslindgren@gmail.com 

ii. Skal vi ha lisensiering av IR i Norge?  

1. Anne Sofie: skeptisk til IR lisensiering i Norge.  HDir er ikke 

interessert i etablering av en grenspesialisering.  Legeforeningen vil 

trolig være skeptisk til denne sertifiseringen, med sine bindinger til 

HDir. Vi må ikke gjøre noe på tvers av Legeforeningen. 

Legeforeningen og HDir ønsker ikkeå  låse arbeidsoppgaver til 

spesialiteter.   Den korte og enkle veien til dette er at flere tar EBIR-

eksamen.  

2. Knut Haakon tror det har verdi å jobbe videre med dette i Norsk 

utgave. Viktig å definere hva vi driver med. Synes vi skal ta kontakt 

med Svenskene 

3. Lars: definere et ”kompetanseområde” som er spesialitet-uavhengig, 

men som i realiteten favoriserer radiologer? Ufordring her er at da 

må andre spesialiteter inviteres inn. Seldingerselskapet har ikke 

vaskulære prosedyrer i sin lisensiering.  

iii. Arbeidsgruppe 

1. Mandat: Fremlegge saken på høstmøtet 2018: Bør NFIR gå videre 

med en Norsk nasjonal IR lisensiering? Sondere mulighetsrommet for 

en slik ordning i Norge, i forhold til HDir og DnLF. 

2. Medlemmer i gruppen: Gunnar Sandbæk, Anne Sofie Larsen, Ylva 

Haig og Knut Haakon. Knut Haakon konstitueres om leder, og tar 

initiativ til første gruppemøte innen 080216. 
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3. Anne Sofie lager forslag til struktur / disposisjon på 

arbeidsdokumentet som skal fremlegges på Høstmøtet 2018 

4. Knut Haakon kontakter Ledin før første møte i arbeidsgruppen 

5. Ylva tar kontakt med leder i DFIR og F/SFIR(?) (Finland), med tanke 

på hva de tenker og evt hva slags arbeid de har gjort når det gjelder 

lisensiering. 

 

3. 1200-1300 Andre styresaker 

a. Radiografer inn i NFIR som assosierte medlemmer? 

i. NFIR ønsker sondere mulighetene for å oppta radiografer som assosierte 

medlemmer i NFIR 

ii. Knut Haakon: Styret må bestå av radiologer, og kun 

intervensjonsradiologene har stemmerett på generalforsamlinger. 

Radiografer blir således et slags assosiert medlem. Om de betaler kontingent 

– hva skal de få igjen? 

iii. Arbeisgruppe: 

1. Hva slags rettigheter innebærer et assosiert medlemskap for 

radiografer? 

a. CIRSE-medlemskap? 

b. Muligheter for å søke NFIR fond? 

c. Invitasjon til høstmøte? 

d. Radiograf i høstmøte programkomite? 

e. NFIR kontingent for radiografene – størrelse for assosiert 

medlemskap? 

f. Kan legeforeningen inndrive NFIR kontingent assosierte NFIR 

medlemmer, som ikke er DNLF medlemmer??  

g. Kan radiograf sitte i NFIR-styre? Er det krav om medlemskap 

i radiologforeningen?  Sjekke med legeforeningen hva slags 

føringer og begrensninger som foreligger.  

2. Sigve og Nora foreslås inn i denne gruppen.  

a. Fremlegger utredningen av dette på NFIR høstmøtet 2018. 

Dersom man kommer frem til at dette anbefales og er 

gjennomførbart: Lage forslag til lovendringstekst fremlegges 

generalforsamlingen 

 

b. Skal Hotellink brukes høstmøte 2018? 

i. Hotellink er i utgangspunktet rimlig. Alikevel -  NFIR mister mye penger pga 

momstekniske endringer når vi bruker Hotellink. Høstmøtet overskuddet ble 

redusert med 40.000 NOK pga dette. Hotellink avlastet oss mye før 

arrangementet når det gjelder påmelding og booking, men det var 

uoversiktelig og mye arbeid i ettertid å få orden på regnskapet. 

ii. Knut Haakon og Ylva får myndighet til avgjøre dette videre. Men dersom vi 

ikke kommer rundt det momstekniske, må styret ta saken opp igjen. 

iii. Knut Haakon tar kontakt med Hotellink for å avklare dette.  



iv. Viktig med færre valg ved påmelding via nettet.  

c. Moderatormoderator / vert / vertinne på høstmøtet 2018: Sigve (første dagen) og 

Ylva (andre dagen)! 

d. Nytt æresmedlem 2018? 

i. Mulige navn:  

1. Jan Wirsching – tidlig inn i NFIR styret etter tilblivelsen 

2. Lars Fjetland – SUS 

3. Jon Egge –  Haugesund 

4. K. Singh  - UNN 

5. Nils Einar Kløw - OUS 

ii. Styret utvelger Jan Wirsching til æresmedlem 2018.  

e. NFIR stipend annonseres ila januar.  

4. 1300-1345 Lunch 

5. 1345-1600 Høstmøtet 2018  

a. Gjennomgang av tidligere program 

b. Program 2018  - mulige elementer i programmet 

i. Oppstart torsdagen 1030 foreslås 

ii. Æresmedlem – Jan Wirsching 

iii. Forskningsbolk? 

iv. Stipendiaters redegjørelse for bruk av midler 

v. Innlegg fra Seldinger / DFIR? 

vi. Arbeidsgruppe for Norsk IR lisensiering 

vii. Arbeidsgruppe for radiografer inn i NFIR 

 

viii. Antikoagulasjon – overført fra i fjor – Hilde Skuterud Wiik fra RH 

1. Ylva får konfirmert deltakelse 

2. Ulric foreslår dette utsatt 

ix. Kvalitetsarbeid i norsk IR 

1. Hvordan tar vi i bruk nye teknikker 

2. Hvordan kvalitets sikrer vi det vi gjør 

3. Hva innebærer en CE godkjenning? 

4. Koding / registrering i IR – Trenger vi et nytt IR -register 

a. NORKAR – Martin Altreuter (leder) / Turid Saltnes (forsker) 

i. Hva er NORKAR? 

ii. Hva slags forskning kan NORKAR brukes til? 

iii. Tallene for elektiv / ØH AAA OR vs EVAR/TEAVAR i 

Norge 2017. Mortalitet 

iv. Hvordan finne data om egen virksomhet? 

b. NCRP 

i. Mario Gaarder  - Norsk Pasientregister og NCRP 

kodeverket 

c. Anne Sofie Larsen: - hva kan registre brukes til? 

5. Jeremy Durack – uroIR og kodolog  i amerikansk IR register?  

x. Aorta 



1. Inkludert status presens rundt om i Norge 

a. Hva gjøres (prosedyrer, poliklinikk etc) 

b. Hvem gjør det (radiolog / karkirurg) 

c. Årsrapport i NORKAR 

2. rAAA Hawaii do it – case based tips and tricks from basics to 

advanced 

a. Uppsala:  Anders Wahnheinen 

b. Malmö: Dias / Resch 

c. Trondheim: Asbjørn Ødegaard - fenestrert 

d. Haukeland: Jan Wirsching 

e. København: Lars Lønn 

3.  

xi. Cerebral trombektomi 
1. Hvordan ser cerebral trombektomi i Norge ut om 10 År? 

a. Utsikter for endrede indikasjonsstilling…  

b. Hawaii do it? Basics 

c. Hvordan bygge opp et tilbud i Norge? 

d. Case – suksesser og katastrofer 

e. Forskjellig aktuelt utstyr 

f. Aktuelle tilleggs prosedyrer i tillegg til selve trombektomien 

(carotis stent, intracerebrale stenoser, disseksjoner) 

i. Øyvind Gjertsen fra RH 

g. Person fra Essen?  

h. Martin Kurtz fra SUS? Lars Fjetland? 

i. Kjenner Lars Fjetland til noen gode og karismatiske 

foredragsholdere? 

j. MrClean? 

k. Sjekke på CIRSE – der ligger foredrag 

xii. Venøse intervensjoner 
a. Gerard o’Sullivan DVT og IR 

i. Akutt DVT behandling etter CAVENT og ATTRACT i 

Norge 

b. Vedanthan  - sjef for ATTRACT studien 

c. Ole Grøtta – venøs trombolyse? Skal snakke for karkirurgene 

på vintermøte 

d. Endovasculær DVT behandling Hawaii do it – Dan Levi? Ulrik? 

Ole Grøtta? 

e. Hematolog Ellen Brodin fra AHUS om IR behandling av DVT 

sett fra en hematologs synspunkt 

f. Denne sesjonen i kombinasjon m/antikoagulasjon?  

c. Lars og Knut Haakon ser på dette i forhold til konkret høstmøte timeplan for de to 

dagene. Innen primo januar skal et forslag.  

 

6. Evt 



a. Ny person fra NFIR inn i NORKAR? 

i. Anne Sofie Larsen har sittet i styringsgruppen 10 år. Anne Sofie kunne ønske 

seg en IR til inn i NORKAR, og ønsker ikke nødvendigvis ut selv. 

ii. Anne Sofie sjekker ut om det er mulig å få inn en IR til i styringsgruppen. 

iii. Anne Sofie kan evt tenke seg å fortsette, dersom det ikke er rom for to IR i 

styringsgruppen 

b. Sak til neste styremøte:  

i. Skal vara delta på NFIR styremøter uansett om styret er fulltallig eller ikke? 


