
 

 

Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi 
 

Onsdag 12.10.16 kl. 14.00. Telefonmøte. 
 

Tilstede: Edmund, Knut Haakon, Lars, Nora, Ylva 
 

 
SAKLISTE: 
 

1. Referat fra styremøte 26.08.16 og generalforsamling 2016 godkjennes.  
 

2. Høstmøte 2016;  
a. Oppsummering. Hva gikk bra, hva gikk dårlig? 

i. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger. En negativ 
tilbakemelding på selve møterommet, bedre i 2015 enn i 2016.  

ii. Tønsberg er en fin sosial arena for NFIR.  
iii. Vi diskuterte hvor lenge det er rimelig å holde på dag 2? Det 

tynnes i rekkene utover ettermiddagen. Vi landet ikke på noe 
konkret. 

iv. Industrien synes det var litt dårlig besøk på standsene og at de ble 
stående litt utenfor allfarvei. 

b. Regnskap 
i. Ylva venter på en innbetaling på 8000 fra ett firma (Cordis) og 

enkelte kollegaer. Edmund/Lars purrer på våre to kollegaer.  Ylva 
har ikke tilgjengelige tall under møtet – men det ser ut til at vi går 
med godt overskudd. 

c. Kursbevis 
i. Nora sender ut kursbevis per elektrisk post, med oppskrift om 

elektronisk innskriving av eget navn. 
d. Møte neste år – vår/høst? Tønsberg? 

i. Bortsett fra at datoene er litt tett på CIRSE, så er plasseringen på 
året fin. Styret ønsker ikke å endrer på dette.   

ii. Vi har holdt av hotellet– og styret går for torsdag 31.aug- fredag 
1.sept. 2017. Knut Haakon har kontakt med Choice hotell v/Anita 
Nordby og formidler dette. Vi ønsker samme møtelokaler som i 
2015.  

iii. Vi vil sette av spesifikk tid på programmet for møtedeltakere til å 
besøke industristands, for å bedre besøket på standsene. 

e. Møtearrangør, tilbud fra Hotellink 
i. Knut Haakon har sjekket dette tilbudet og synes det ser 

tilforlatelig ut. Hotellink tar seg av påmelding, møtedeltakelse, 
kommunikasjon med hotell, navneskilt etc.  

ii. Knut Haakon avtaler nærmere med Anita Nordby om praktiske 
detaljer. Knut Haakon sender ut forslag til styremedlemmer 
avtale/løsning når det er avklart. 

iii.  
 



 

3. Lage egen fane for æresmedlemmer på hjemmesiden med bilder? 
a. Lars sjekker muligheter for å få det litt ala Seldinger sin hjemmeside.  

 
4. Program NoRaFor høstmøte – 1 time IR, alle har sagt ja.  

a. Knut Haakon er moderator 
b. Foredragsholdere i IR bolk: Ole Grøtta, Oliver Meyerdierks, Guttorm 

Jensen 
c. Ole Grøtta i tillegg ha innlegg om mesenteriell iskemi, Ylva om thoracale 

aortaskader 
 

 
5. Hva gjør vi med sjekklisteforslaget?  

i. Lars legger ut på hjemmesiden – i Word og PDF om det lar seg 
gjøre. 

ii. Sende mail til alle om at den nå ligger på hjemmesiden i PDF og 
Word format. 
 

6. Dannelse av Nordisk Forening i IR, og representanter fra NFIR 
a. Edmund refererte brev fra Arindam Bharadwaz, Danmark med initiativ 

om dannelse av Nordisk Intervensjonsradiologisk Forening.  
b. NFIR stiller seg positiv til dette initiativet.  
c. Vi avventer å formelt foreslå to delegater fra Norge, men Ylva er aktuell 

og villig kandidat.  
 

 
7. Evt 

 
a. En kollega i Stavanger har tatt EBIR eksamen og venter på sensur. Han tar 

kontakt med med NFIR når resultatet er klar, slik at NFIR evt kan 
refundere hans eksamensavgift.  

b. Søknad om grenspesialitet. Styret mener vi bør ikke vente på et felles 
Nordisk initiativ – det kan ta veldig lang tid. Vi bør ta kontakt med 
legeforeningen og direktoratet for å finne ut hvor saken står, hvilke 
åpninger som finnes. Edmund og Knut Haakon sjekker opp dette til neste 
styremøte. Saken følges opp på de kommende styremøter.  

c. Ved en forglemmelse er Sigve Lye ikke invitert til dagens styremøte. Han 
sendes referat fra dagens møte og inviteres til neste. 

d. Lav rente på NFIR sine konti: Vi har meget lav rente på våre 
innskuddskonti (Nordea bedritskonto, 0,1-0,2%). Nordea har ikke bedre 
rentefot å tilby oss. Vi har knapt 500.000 på bok. Ylva sjekker med Den 
danske Bank, evt DnB, om de kan tilby oss bedre rente der. 

e. Ylva gir beskjed til legeforeningen at årskontingent er økt fra 200 kroner 
til 250 kroner.  

f. Endringer i stipendordningen tas opp på neste styremøte. 
g. Ylva sender Lars en oversikt over hva vi har brukt av det innvilgete Gore 

Educational Grant for årets høstmøte. Lars melder tilbake til Gore.  
h. Vi bør søke Gore Educational Grant i god tid før neste høstmøte. 

 



 

8. Neste styremøte  
a. Vi foreslår torsdag 24 november klokka 1400. 
b. Knut Haakon kommer med telefonnummer og innkalling. 
c. Sigve Lye sendes innkalling 

 
 

 
Mvh  
  
Lars Borgen 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 


