ÅRSBERETNING 2020-2021
Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR)
Spesialforening DNLF
Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:
Ylva Haig (leder)
Sigve Lye (nestleder)
Martin Herje (kasserer)
Carl Erik Markhus (sekretær)
Monica Nightingale Rosenlund (styremedlem)
Styret har avholdt 6 styremøter pr. telefon/Zoom, samt et ekstra telefonmøte for diskusjon om de nye
karkirurgiske læringsmålene innen intervensjonsradiologi.
Det ble ikke gjennomført fysisk møte på Gardermoen i 2021 grunnet Covid situasjonen.
NFIR årsmøte ble holdt digitalt på Zoom 22 oktober med kun medlemmer i NFIR som deltagere.
Høstmøte er et viktig forum for NFIR og deres medlemmer. Vi har valgt at i år ikke holde noe møte
med foredrag utøver årsmøte grunnet få deltagere på årsmøte i 2020. Håper på å kunne få
gjennomføre et fysisk høstmøte i 2022.
Det er ikke utnevnt noen nye æresmedlemmer i NFIR i 2020.
Styret opprettet et fond i 2016 for NFIRs medlemmer. I år har vi mottatt 2 søknader og det er bevilget
20000kr til hver av disse, 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. Frodeog Staal takker for seg og vi trenger erstattere for videre stipendvurderinger.
Styret takker så mye for innsatsen!
En arbeidsgruppe bestående av Knut Haakon Stensæth, Carl Erik Markhus, Sigve Lye og Ylva Haig har
jobbet med å gå gjennom kompetansekrav for norske intervensjonsradiologer basert på EBIR samt den
svenske intervensjonsradiologiske foreningen Seldingersällskapets krav for serifisering som
intervensjonsradiolog. Dette arbeidet vil vi fortsette med videre. Vi vil også vurdere om det nå er tid å
kunne ta opp igjen arbeidet rundt en nasjonal samarbeidsavtale med karirurgene så snart det er mulig.
Legeforeningen vil kunne bistå i denne saken.
Vi fortsetter med nettsiden vår under Dnlfs paraply. Monica Rosenlund har vært nettansvarlig samt
ansvarlig for ”case of the month”. Det har vært treig respons for å få inn nye caser.
Vi fortsetter også med fire annonsører på hjemmesiden fra Gore, Boston, Vingmed og Cook samt vår
lukkede gruppe på Facebook for NFIRs medlemmer.
Det er flere NFIR medlemmer som har deltatt i forskjellige fora i løpet av året.
Anders Hager er medlem av NORKARs styringsgruppe fra 2019.

Lasse Røvik og Anne Marte Schrøder Aasen ble i august 2020 medlemmer og er norske representanter
i ETF (European Trainee Forum). De har i år gjennomført et omfattende arbeid med å få oversatt
pasientinformasjons skriv fra engelsk til norsk på oppdrag fra CIRSE.
To av styrets medlemmer Monica Rosenlund og Sigve Lye står på valg og ønsker å bli ersattet.
Valgkomiteens instilling vil bli presentert på årsmøte.
Vi har fortsatt med revisorfirmaet RSM Norge som vi har brukt de siste tre årene.

Vennlig hilsen,

Ylva Haig
Leder NFIR

