
 

 

 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi 

Torsdag 09.03.18 kl. 14.00. Telefonmøte.  
Deltakere: Ylva, Lars, Knut Haakon, Nora 

 
 

1. Referat fra styremøte 08.01.18 godkjennes. 
a. Totalutgift for møtet på Gardermoen ble for NFIR 10.782NOK, hvilket er 

akseptabelt.  
b. Vi går for et årlig fysisk møte i januar på Gardermoen. Viktig for styret, med 

tanke på oppstart av arbeid inn mot høstmøtet.  
 

2. Høstmøte 2018 
a. Hotellink blir med videre, påmeldingsavgifter eks. moms. Knut Haakon har 

kommunisert med Hotellink, og løsningen videre synes OK. Vi kommer greit 
rundt momsproblematikken.  

i. Det blir en (1) måte å melde seg på. Utenlandske forelesere meldes på 
av Ylva via Hotellink. Da kommer de inn i totaloppgjøret fra Hotelllink. 
Alle forelesere / utlendinger som skal ha refundert noe sender 
reiseregning til Ylva. Dette blir en enklere måte å gjøre det på enn i fjor.  

ii. Knut Haakon tar opp med Hotellink at de som ønsker to overnattinger 
(fra onsdag) kan klikke av dette på påmeldingssiden. (Reservert 20 rom 
for dette). 

b. Kurbevis – vi gav ut i 2016, men ikke 2017 (ingen etterlyste så vidt vi vet). Vi 
opplyser under høstmøtet 2018 at de som ønsker krusbevis. Sigve tar ansvar 
for å nevne dette, som er moderatorenes moderator føste dag. Sigve lager liste 
som legges ut, der deltakere kan skrive seg på for å motta kursbevis. 

c. Priser: 
i. Påmelding: vi beholder uendrede priser fra 2017. Dato for early bird: 

17.juni. 
ii. Stands, 4 og 6 m2 : 2000kr/kvm. Samme som i 2017 

iii. Firmainnlegg: 3000kr per 10 minutters innlegg. Samme som i 2017 
d. Programgruppa aktivert – tlf møte 06.03.18 

i. 3 tema:  
1. aorta (Knut Haakon) 
2. slag (Lars) 
3. kvalitet (Ulrik) 

ii. Tre utenlandske forelesere så langt (Stockholm, København, ..) Alle skal 
være spurt før påske. Program skal være ferdig straks over påske.  

iii. Vi bør få til link til programmet via Hotellink sin påmeldingsside.  
e. Lage egen nettside for høstmøtene, ad modum Seldingerselskapet. Foreløpig 

avventer vi dette, og annonserer som tidligere via mail og NFIRs hjemmeside.  
 

3. NFIR stipend, frist 1. april  
a. Alle har ansvar for å bekjentgjøre i sine avdelinger, skape blest.  
b. Lars sender ut reminder på mai til alle medlemmer.  
c. Lars sier fra om søknader som kommer inn 



 

d. Fjorårets stipendvinnere, presentasjoner på høstmøtet. Usikkert om de som ble 
tilkjent har benyttet seg av pengene. Pengene kan brukes samme år eller året 
etterpå. Forølpig ikke planlagt presentasjoner under høstmøtet 2018. 

 
4. Vara funksjon  

a. Sittende vara representant: Carl Erik Markhus (Haukeland)  
carl.erik.markhus@helse-bergen.no    

b. Alle referater tilsendes vara.  
c. Vara skal delta på møtet i januar på Gardermoen 
d. Vara skal få tilsendt alle referater. Bør også ettersendes alle referater fra i fjor 

siden årsmøtet 2017. Lars ordner dette. 
e. Intensjonen er at vara møter om et styremedlem ikke kan møte. Derfor er det 

viktig at vi sier fra i god tid om vi ikke kan komme på møte. 
 

5. Radiografer som assosierte medlemmer i NFIR? – status 
a. Nora har snakket med Legeforeningen. Saksbehandler skal gi tilbakebehandling.  

Spørsmålene vi reiste i forrige styremøte ang assosiert medlemskap er 
videreformidlet Legeforeningen.  

b. Sigve har henvendt seg til Seldingerselskapet. De har 44 assosierte medlemmer, 
med gode erfaringer. Reduserte avgifter. Seldingserselskapet har også en 
”adjungerad sjuksjøterska i styrelsen”. Vi fikk ikke svar på fordelene for de 
assosierte medlemme.  

c. Knut Haakon foreslår at Sigve snakker nærmere med Seldingerselskapet 
angående hva motivasjonen er for å ha assosierte medlemmer. Hvilke fordeler 
har begge parter av denne ordningen. 

d. Vi avventer videre kommunikasjon med Legeforeningen. Sigve og Nora jobber 
videre med dette.  
 

 
6. Lisensiering - status 

a. En gruppe på 4 (Knut Haakon, Ylva, Anne Sofie Larsen, Gunnar Sandbæk) jobber 
med dette. 

b. Arbeidsdokument er påbegynt av Anne Sofie Larsen, ser ryddig og bra ut. 
c. Avtalt møte med DNLF 12.04.18. Møter fagsjef og aktuelle personer i 

Legeforeningen.  
d. NFIR ønsker å stille godt forberedt til dette møte.  

 
7. Eventuelt – tilbud fra Hotell klubben 

a. Økt antall rom – 90 enkeltrom tor-fre og 20 enkeltrom ons-tor 
b. Overnatting med frokost 1000kr per person er uendret. Øvrige priser er 

gunstige, nokså uendret og akseptable.  Middagspakken inkluderer en apritiff + 
en enhet til maten.  

 
 

8. Neste styremøte: 7. mai 2018 kl 14.30  
 
 
Mvh  
Lars Borgen 
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