
 
Referat styremøte i Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR) 
Tirsdag 05.04.22  
 
Tilstede: Ylva Haig, Veronica Reijnen, Carl Erik Markhus (må forlate siste halvdel), 
Laila Arvola. Martin Leangen Herje har meldt forfall. Ulrik Carling og Dan Levi 
Hykkerud tilstede under planlegging av Høstmøtet 
 
 
SAKSLISTE: 
 
Styremøte 15 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 03.02.22. Vedtatt uten kommentarer
  

 
2. Valg av referent: Laila Arvola 

 
3.  Høstmøtet Dan Levi og Ulrik tilstede. 

 
- Svenske og Danske intervensjonsforeningen invitert. Ingen påmeldte 

ennå. Til gjengjeld ble vi invitert til Seldingermøtet i mai. Laila og Carl Erik 
kan tenke seg å dra, må sjekke med jobben at det lar seg gjøre. 
 

- Radiografsesjon. Radiografer får hovedansvar for å arrangere sesjonen. 
Ulrik hører med radiografer på Rikshospitalet, hvis ikke disse har 
anledning, spør Dan Levi på A-Hus. De sender mail til alle om hva det blir 
til. Veronica bestiller rom for sesjonen for ? 50 personer? på hotellet. 

 
- Påmelding med mer: Ylva tar kontakt med Hotell-Link. De kan ordne 

veldig mye av det praktiske og økonomiske.  Samlet pris rundt kr 30.000? 
Sparer oss for mye arbeid og ansvar 

 
- Program utkast:  
 
-  Dr Jens Fiehler, president ESMINT er positiv til å komme. Han tilbys 

større plass i programmet enn første utkast tilsa. Vi tar bort sesjonen med 
sklerosering og  flytter ablasjon dit. Dr Ida Bjørk, Rikshospitalet spørres om 
å holde fordrag om leverablasjon. Forslag til kapasitet på ablasjon i nyre 
har vi ikke i øyeblikket. DanLevi og Ulrik får ansvar for å finne en person og 
eller ordne detaljer i denne delen av programmet.  

 
- I øyeblikket ser altså programmet slik ut: 
 

 
HØSTMØTET 2022 
 
 
Torsdag 1. september 



 
Kl. 10:00 - 10:10  Intro – Ylva 
 
Kl.10:10 - 11:30  Cerebral trombectomi - Dr Jens Fiehler   

Innholdet er ikke satt enda. Fiehler selv foreslår:  I could 
talk about the latest guidelines, when to treat and when to 
stop, and/or posterior circulation. 

Dan Levi og Ulrik jobber videre med detaljene 
 
Pause 11:30 - 12:00 
 
Kl. 12:00-13:00  Trombektomi i Norge.  

Dan Levi, Ulrik og Veronica jobber videre med dette 
    Rikshospitalet 45 min 
    Sørlandet sykehus 15 min 
 
Kl. 13:00 – 14:00  Lunsj 
 
Kl. 14-14:45   RF-Ablasjon - MWA/RF? 

Dan Levi og Ulrik jobber videre med detaljene 
    Lever –  Ida Bjørk RH 

Nyre –  Noen fra St.Olavs? 
  
 
Pause 14:45 - 15:00 
 
Kl.15:00 - 16:30 Aorta disseksjonsbehandling -Frode Manstad-Hulaas 

St.Olav  
    Torakale buegraft? - Eric Dorenberg – RH 
     Begge har bekreftet dette 
 
Pause 16:30 - 17:00 
 
Kl. 17:00-18:30  Parallell sesjon – Radiografer 

Organiseres av radiografene selv 
I første omgang spør Ulrik radiografene ved RH  

 
 
Kl. 17:00-18:30   Årsmøte NFIR 
    Diskusjon Karkirurgi - Nye læringsmål 

Hva må være klart når ifht årsmøtet? 
      
Kl. 19:00   Middag 
 
    Lars Borgen toastmaster,  

Underholdning?  



Veronica spør om tips fra kolleger i Tønsberg. Ylva 
spør EventHappenings, alle forsøker å finne forslag. 
Budsjett kr 5-10.000,- 

 
Fredag 2. september 
 
Kl. 08:30-9:30  Firmarepresentanter 4-6 stk. 10 min hver 

Ylva få tak i liste over aktuelle firma inkl de som 
leverer til nevrointervensjon. Ulrik hører med kolleger 
hvilke firma dette er. Alle firma forespørres. 

 
Kl. 9:30-10:00   Pause 
 
 
Kl. 10-11:30 Undereks. BTK, DCB? DCS? –  

Representant fra Swedvasc? 
BARD? 
Medtronic 

Jobber Dan Levi videre med dette? 
     
Kl. 11:30-12:00   Pause 
 
Kl. 12:00-13:00  Tabber og katastrofer. Ca 10 min pr innslag 

Alle i styret forsøker i finne en kasuistikk fra sitt sykehus 
 
 
 

 

 

 
  

4. Status vedrørende oppdatering av NFIR hjemmesiden  
 
- Nytt forside bilde av angiolab. Carl Erik tatt nytt bilde 

 
- Invitasjon til høstmøte må legges ut snarest. Dato og sted (inkl by og 

hotell). Påmeldingslink. Må plasseres slik at den også kommer opp på 
telefonen. 
Laila legger ut på hjemmesiden når det er klart, så snart som mulig 

 
- Stipend. Det er ikke kommet noen søknader. Fristen forlenges til 1. mai. 

Laila legger ut på hjemmesiden. 
 

- Oppdatere faner i følge til forslagene på styremøtet i februar (Lenker, fond, 
pasientinfo, EBIR eksamen, case of the month, flytte møter og aktiviteter til 
«Om oss»). Dette er en stor jobb, vi tar et snarlig styremøte og jobber 
videre med dette.  



- Kontaktinfo og datoer er ellers oppdatert. Legeforening jobber med å få på 
plass «upersonlige» e-postadresser til styret f.eks kasserer@nfir.no 
 

 
5. Eventuelt  

 
- Neste styremøte mandag 25.april.2022 kl 14.30. Hovedsak hjemmesiden. 
- Alle må minne folk på hjemmesykehusene om å søke stipend og å melde 

seg på Høstmøtet. 
 
 
 
 
Tromsø 06.04.22 
 
 
Laila Arvola 


