ÅRSBERETNING 2018-2019
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 høstmøte 2019.
Høstmøte 2018 med NFIR årsmøte ble holdt i Tønsberg 30.-31. august 2018. Det var
totalt 97 påmeldte inklusive intervensjonsradiografene, som deltok for fjerde gang,
og 8 karkirurger. 16 firma deltok på utstillingen.
Faglig sett ble høstmøtet svært godt mottatt. Takk til programkomiteen for godt
arbeid. Komiteen bestod av 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 har som de to foregående år brukt Hotellink til arrangementet, dette samarbeidet
har fungert godt, og sparer oss for mye adminstrativt arbeid.
Antall firma i utstillingen har vært stabilt og bidrar til en sunn økonomi for oss, men
vi er avhengig av at intervensjonsradiologene støtter aktivt opp om arrangementet.
NFIR utnevnte Jan Wirsching til ny æresmedlem i 2018, 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 fjor ble en søknad på kr 20000
innvilget, og kr 20000 ble overført til 2019. I år har vi mottatt 5 søknader, og kr
60000 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.
En viktig sak for NFIR er arbeidet med norsk lisensiering for IR etter modell fra
Seldingerselskapet. Søknaden til Dnlf ble behandlet i Fagstyret 21. mars og i
Sentralstyret 20. mai 2019. Begge steder ble forslaget fra NFIR avslått. Svarene vil bli
presentert på årsmøtet, og vi vil legge opp til en diskusjon rundt dette.
Ferdighetskrav i radiologi fra andre spesialiteter. Brev fra alle klinikksjefer ved
universitetssykehusene, NoRaFor og NFIR ble sendt i begynnelsen av året til Helsedir.
Foreløpig beskjed etter 4 mndr behandlingstid; dette må ordnes lokalt med RegUT.

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),
Anne Sofie Larsen har vært medlem av NORKARs styringsgruppe i mange år, Sigurd
Berger er NFIRs medlem i EIRT Forum (European Interventional Radiology Training
Forum).
Andre saker er at NFIR har inngått en avtale med et revisorfirma, RSM Norge, som er
det samme som NoRaFor bruker. Vi har også fått utarbeidet et forslag til ny logo for
NFIR.
Trondheim 29/7-19
Vennlig hilsen
Knut Haakon Stensæth
Leder NFIR

