Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Fredag 17.04.20 kl. 14.00. Telefonmøte.
Deltagere: Knut Haakon, Nora, Ylva, Sigve, Monica
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 03.03.20.
ok
2. Høstmøte 2020
a. Avlyses? Flyttes?
Norsk radiologisg høstmøte er avlyst. Vårt høstmøte må avlyses. Digital
generalforsamling(valg, samarbeidsavtale, budsjett) i oktober? Mulig på
TEAMS(platform). Nora sender ut mail at vi avlyser høstmøte, men digitalt
møte iløa høsten.
b. Ved avlysning;
i. Si fra til Anita Nordby
KH effektuerer
ii. Si fra til forelesere
Nora sender ut felles mail
iii. Si fra til Abbott, fortsatt støtte?
KH sender forespørsel om støtte videreføres.
iv. Si fra til radiograf ansvarlige
Lars Borgen informerer radiografer(Nora sender mail)

3. Lovendringsforslag. Hvis vi ikke skal ha høstmøte, må vi finne en dato for å holde
årsmøte, evt med noe faglig innhold.
Det blir i år kun årsmøte. Nora sier vi må være åpen for andre spesialiteter. Nora
sjekker ut med legeforeningen ift regelverk her. Kan disse også ha stemmerett?

4. Avtale med karkirurgene
a. Utsatt pga corona
Sist møte var i midten av februar. De(karkirurgene) var tydelig på møtet at
karkir ikke ønsker å overta all IR. KK forening ønsker å finne en minnelig avtale.
Karkirurgene ønsker mer tid på lab. Fullføre læringsmål.
b. Vi bør i styret bli enige om hva som kan aksepteres, se tidl. Mail
Forhandlingsdelegasjonen består av KH, Søvik og Erik Halvorsen(tønsberg).

Vi har diskutert punkter:
1.aorta: Diskusjon om hvem som gjør planlegging og bestilling.
2.kombinerte prosedyrer: Stort sett skrelling i lysken med stenting i bekken i
tillegg.
3.tid på lab: Fullføre læringsmål.

5. IR prosedyreliste på nett. Dnlf kan hjelpe, men nå utsatt pga corona.
a. Gruppe arbeid?
Karkirurgene ønsker å henvise til en prosedyreliste. Ønskelig med
prosedyreliste på nett for dokumentasjon på hva en har gjort.
Læringsmål/prosedyreliste. CIRSE curriculum kan muligens benyttes (oppdatert
versjon). Det er enighet om å definere vår egen «spesialitet», prosedyreliste.
Alle må inn på Dropbox link fra KH og se på søknad grenspesialitet(mappe),
og se på forslag til prosedyreliste/sjekkliste(mappe), og se på dette til neste
møte. KH har scannet inn et betydelig antall NFIR dokumenter siden 1994.
Målet må være nettbasert prosedyreliste.
6. NFIR Fond. Søknader oversendes komiteen (Hatlinghus, Lærum)
3 søknader mottatt. Dette går sin gang selv uten høstmøte. 40 000kr avsatt. KH sender
søknader videre til fondskomite.
7. Gamle NFIR papir er kastet eller scannet, link til Dropbox kommer
Utført av KH.
8. Evt
Det vil bli redusert overskudd som følge av avlyst høstmøte.
9. Neste styremøte: 8. juni kl 14.30
Sannsynligvis på TEAMS. Ylva kaller inn.

Mvh
Sigve Lye
Referent

