
 

 
Referat fra Styremøte i Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR) 
Mandag 25.04.22 kl. 14.30-16.00. Telefonmøte 
Deltakere: Ylva, Carl Erik, Laila og Veronica 
 
 
SAKSLISTE: 
 
 
Styremøte 16 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 05.04.22: Godkjent uten kommentar. 
 

2. Valg av referent:       Carl Erik 
 

3. Høstmøtet 2022 
 
Til neste år:  

Vi bør bruke Hotellink (https://www.hotellink.no/) v/Per Mikkelsen til booking 
av Høstmøtet da de kan deale frem bedre priser. 
 

Påmelding:  
Ylva/Laila tar kontakt med Hotellink for å lage påmeldingslink som må distribueres til 
medlemmene, samt publisering på hjemmesiden. 
 
Program (se Referat fra 05.04.22): 
Vi må ha klart et programutkast som kan distribueres sammen med påmeldingen 
ASAP. Dan Levi / Ulrik jobber med å spikre de siste foreleserne. 
 
Ylva kontakter Ulrik vedrørende Firmaforelesere (+Nevrointervensjon). 
 
Prøve å finne plass i programmet til presentasjon av tidligere Fondssøkere: 

- Lars Borgen EVAR-register (2021). 
- Joakim Eriksson Varicocele embolisering (2020). 

 
«Tabber og katastrofer»: 
Alle i styret forsøker å finne en kasuistikk fra sitt sykehus.  
Guttorm Jenssen stiller med TEVAR-kasus fra Haukeland Sykehus. 
 
Underholdning til middagen: 
Veronica tar kontakt med Elling Hem (Honorar Kr. 10.000,-). Evt. andre alternativer 
dersom han ikke kan. 
Lars Borgen er bekreftet som toastmaster. 
 

https://www.hotellink.no/


 

4. Oppdatering av NFIR hjemmesiden (jfr. Lailas referat 05.04.22) 
Legeforeningen stiller med teknisk hjelp, Laila har kontakter. Innholdet bør være klart før 
endring. 

 
Diskusjon/gjennomgang av hjemmesiden. 
- Forsidebilde. Carl Erik tar bilde av Angiolab på HUS. 
- Invitasjon til Høstmøtet 2022 bør legges ut snarest (dato + sted), med 

påmeldingslink. Laila 
- Redigere Faner, Laila (Evt. delegere til andre) 

o Ta utgangspunkt i DFIR sine sider (http://dfir.dk/) 
o Faner på forsiden: 

 Nyttige lenker, Fond, Case-of-the-month, Om oss. 
o Flytte «Møter og aktiviteter» under «Om oss» 

- Invitere de andre Nordiske IR-foreninger + karkirurgisk forening til Høstmøtet, 
Ylva 

 
 

5. Eventuelt 
 

Fond/Stipend. Ingen søkere så langt. Fristen forlenges til 1. mai. 
 
Neste møte (Uke 22) Mandag 30. mai kl. 14.30-16.00. 
 
 
 

 
Bergen 29.04.22 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Carl Erik Markhus 
Referent  

http://dfir.dk/

