
ÅRSBERETNING 2019-2020 
 
Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR) 
Spesialforening DNLF 
 
Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:  
 
 Knut Haakon Stensæth (leder) 
 Sigve Lye (nestleder) 
 Ylva Haig (kasserer) 
 Nora Christine Trasti (sekretær) 
 Monica Nightingale Rosenlund (styremedlem) 
 Carl Erik Markhus (vara) 
 
Styret har avholdt 6 styremøter pr. telefon, i tillegg til et møte på Gardermoen i 
januar med inviterte gjester i programkomiteen for høstmøtet 2020. Møtet ble 
senere avlyst. 
 
Høstmøtet 2019 med NFIR årsmøte ble holdt i Tønsberg på Hotel Klubben 29.-30. 
august 2019. Det var totalt 97 påmeldte inklusive intervensjonsradiografene, som 
deltok for femte gang. Dette var like mange påmeldte som i rekordåret 2018. 15 
firma deltok på utstillingen. Antall firma har vært stabilt og bidrar til en sunn 
økonomi for NFIR. 
 
Faglig sett ble høstmøtet som før svært godt mottatt. Takk til programkomiteen for 
godt arbeid! Som i 2019 bestod komiteen av NFIR-styret samt Ulrik Carling, Dan Levi 
Hykkerud og Lars Borgen. Høstmøtet er svært viktig for NFIR, og vi håper å kunne 
involvere enda flere medlemmer i programarbeidet. Vi satser på å komme sterkt 
tilbake i 2021. NFIR utnevnte Nils Einar Kløw til nytt æresmedlem og diplom ble 
utdelt under hovedprogrammet på torsdagen.  
 
Styret opprettet et fond i 2016 for NFIRs medlemmer, og det har blitt avsatt midler 
på budsjettet tilsvarende kr 40000 hvert år. I år har vi mottatt 3 søknader, og kr 
40000 er delt ut, informasjon om disse kommer på årsmøtet. Vurdering av 
søknadene ble som tidligere år gjort av vår fondskomite bestående av våre 
æresmedlemmer Frode Lærum og Staal Hatlinghus.  
 
NFIR har de siste 8 årene jobbet for å få på plass en sertifiseringsordning for 
intervensjonsradiologer, og to søknader har blitt avslått av DnLF, sist i mai 2019. 
Dette arbeidet vil fortsette med nytt styre. I tillegg er det startet opp et arbeid med å 
få i stand en nettbasert prosedyreliste for nye intervensjonsradiologer. Dette 
arbeidet er satt litt på vent pga pandemien, men er en oppgave som vil tas opp igjen 
så snart det er mulig. Vi håper også å kunne ta opp igjen arbeidet rundt en nasjonal 
samarbeidsavtale med karirurgene så snart det er mulig. 
 
Vi fortsetter med nettsiden vår under Dnlfs paraply. Styrets sekretær Nora Trasti er 
nettansvarlig, og Monica Rosenlund ansvarlig for ”case of the month”. Vi fortsetter 



med fire annonsører på hjemmesiden. Vi har også en lukket gruppe på Facebook for 
NFIRs medlemmer. 
 
Det er flere NFIR medlemmer som har deltatt i forskjellige fora i løpet av året. Flere 
medlemmer er aktive i FLSB (Forum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk), 
Anders Hager har vært medlem av NORKARs styringsgruppe fra 2019, Carl Erik 
Markhus gikk av som norsk medlem i ETF (European Trainee Forum) og ble erstattet 
med Lasse Røvik og Anne Marte Schrøder Aasen i august 2020. 
 
Vi fortsetter med revisorfirmaet RSM Norge som vi har brukt de siste to årene. Vi 
brukte som før Hotellink til høstmøtet, dette samarbeidet har fungert godt, men vi 
satser på en enklere og billigere løsning ved bruk av nytt hotell i Tønsberg for 2021 
og/eller 2022. 
 
 
Trondheim 14/10-20 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Knut Haakon Stensæth 
Leder NFIR 


