
 
 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi  
 
Tirsdag 10.12.18 kl. 14.30. Telefonmøte. 
Tilstede: Ylva, Nora, Monica, Knut Haakon, Sigve 
 
SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 16.10.18 og årsmøte 30.08.18 
Godkjent 

 
2. Høstmøte/årsmøte 2018 

a. Regnskap 
Ikke helt ferdig. Ylva sender ut iløa kort tid. Enkelte utgifter må klareres. 
 

b. Budsjett 2019 rettet opp 
Budsjettet er rettet opp.  
 

c. Nora har utsendt mail til alle medl. for å minne om fondet og søkemuligheter 
Utført. Aktuelt å øke summen på stipend? Hvordan gjøre dette mer attraktivt? 
Endre søknadstidpunkt? 
 

d. Nora har fått svar fra Cirse ang EBIR, og vil fremskaffe en årlig oversikt før hvert 
høstmøte over norske som har tatt eksamen 
 

e. Mail til radiografer om vedtak på årsmøtet, gjennomført? 
Nora har sendt mail til radiografer, venter på tilbakemelding. 

 
 

 
3. Lisensiering - status 

a. Arbeidsgruppen (Ylva, Anne Sofie, KH) har sendt brev til sentralstyret, 
forhåpentligvis kommer saken opp på landsstyremøtet i mai 2019  
Knut Haakon legger dette opp som sak på møte Gardermoen. 
 

 
4. Brev til Helsedirektoratet? støtte til intervensjonsavdelinger? vedr spørsmål om økt 

endovaskulær tilgang for karkirurger. Se vedlegg. Hvordan skal dette gjennomføres? 
 
Norsk Radiologisk Forening har sendt tilsvar på økt forespørsel fra andre spesialiteter 
for kompetanse på radiologiske prosedyrer.  
Har radiologiske avdelinger kapasitet å lære opp andre spesialiteter? 
Er det riktig at andre spesialiteter kan stille krav i sine spesialist regler for å få innpass 
på radiologisk avdeling? 
Møte med legeforeningen for å avklare veien videre NoRaFo og NFIR skal delta(dato 
ikke avklart). Hvem skal lære opp andre spesialiteter? 
Aktuelt med samarbeidsavtale med karkirurgisk avdeling. 
Fagråd ved forskjellige helseforetak bør involveres?  



 
 

5. NFIR logo – hva skjer? 
Ylva kontakter Mario for nye alternativer. 

 
6. Case of the month – hva skjer? 

Monica sender ut liste til respektive seksjoner. 
 

7. Neste styremøte: 14.01.19 kl 10.00 på Gardermoen Airport hotell 
Tema for neste års høstmøte. 2 til 3 temaer. Foredragsholdere? 

 
 
Mvh  
Sigve Lye 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


