
 
 
Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi 
  
Tirsdag 16.10.18 kl. 14.30. Telefonmøte. 
Tilstede: Knut Haakon, Ylva, Nora Christine, Monica og Sigve 
 
SAKSLISTE: 

1. Referat fra styremøte 21.08.18 og årsmøte 30.08.18 godkjennes. 
 

2. Høstmøte 2018 
a. Antall deltagere 93. Herav 8 karkirurger . Sigve oversender mailadresse på 

karkirurg som ikke har fått betalt til Hotel-link, så sender de faktura. 
b. Økonomi. Regnskap kommet? Reiseregninger ferdig? Ylva sjekker opp ift 

stipend til Ahraf. Pengene skal på forskningskonto, 20000kr. 
c. Tilbakemeldinger?  

Mye gode tilbakemeldinger, og også i år et flott møte. Radiografene hadde ikke 
noe faglig opplegg i år, men diskuterte vaktordninger, lønn, etc.  
I forhold til neste år Hører Monica med sine fagradiografer for organisering av 
radiograf programmet til høstmøtet 2019. 
Enkelte fra ”industrien” syntes besøk på stands oppe i lokalet ikke ble så bra. 

d. Hvor mange kursbevis er sendt ut? 
3 kursbevis er sendt ut. Ikke vært noe større behov. 

e. Andre ting?  
Ingen 
 

3. Årsmøte 2018  
a. Budsjett 2019 må rettes opp, og Knut Haakon sender oppdatert budsjett for 

2019 til Ylva. 
b. Viktig at vi også i år gjør medlemmene oppmerksomme på NFIR stipendet. 

Dette skal være lavterskel, og penger kan brukes på hospitering, lære teknikker, 
etc. Søknadsfrist er 1.april, og nettansvarlig(Nora Christine) informerer på 
nettet. 

c. Det er et ønske at flest mulig tar EBIR eksamen. Nora vil forespør CIRSE om å få 
utdelt liste med alle norske som har tatt eksamen.  

d. Ylva og Nora tar ansvar for å sende forslaget som ble lagt frem på høstmøtet 
om å tilby interesserte radiografer å registrere seg hos NFIR. Det hadde vært 
fint om radiografene ville legge forslaget ut på sin facebookside. 

e. Ny valgkomite; Lars Borgen og Asbjørn Ødegård. Disse må aktiveres.  
f. NoRaFor høstmøte; Ulrik Carling ansvarlig for IR program onsdag, Knut Haakon 

er moderator.  
 

4. Ny programkomite; Alle styremedl NFIR inkl vara, Ulrik Carling, Dan Levi Hykkerud, Lars 
Borgen. Alle møter på styremøte og programmøte Gardermoen 14.01.19. 
Ulrik, Dan Levi, Lars kommer til lunsj med påfølgende programmøte. 

 
5. Lisensiering - status 



 
a. Mottatt støtte fra NoRaFor for videre prosess med lisensiering. Arbeidsgruppen 

(Ylva, Anne Sofie, KH) forbereder brev til sentralstyret.  
Søknad til sentralstyret i Legeforeningen for videre håndtering og eventuelt 
videre til høring, eventuelt videre i landstyremøtet i mai. Svenskene har 
allerede gjennomført dette. Bestått EBIR godkjennes. 

 
 

6. NFIR logo – Styret er enige om at det gjenstår litt her. Logoen vi har i dag er fin, og 
kanskje denne kan brukes som et utgangspunkt. Monica skal få tilsendt tidligere 
forslag. Ylva har kontakten med Mario. 
 

7. Valg 
 a. Nora - sekretær, nett og medlemsansvarlig (Mulig med kurs hos legeforeningen) 

b. Sigve – møterefferent (Referater må være godkjent før de legges ut på nettet) 
c. Monica – Case of the month ansvarlig (Kontakt Lars for rullerende liste på COM) 
d. Ylva stiller som utsending til NoRaFor på Ullevåll Stadion 24.01.19 kl. 10-12. 

 
8. Evt- ingen saker 

 
9. Neste styremøte: 10.12.18 kl 14.30 

 
 

 
 
 
Mvh  
Sigve Lye 
Møterefferent 


