
 

 
 
Referat fra styremøte i Norsk forening for intervensjonsradiologi  
Tirsdag 22.09.15 kl. 15.00. Telefonmøte. 
 
Tilstede: Nora Trasti, Knut Haakon Stensæth, Ylva Haig, Lars Borgen og Edmund 
Søvik 
 
Følgende saker ble behandlet.: 
 

1. Konstituering av nytt styre. Styret konstituerte seg selv og følgende 
verv ble tildelt: 

Leder:  Knut Haakon Stænseth 
Nestleder: Edmund Søvik 
Sekretær: Lars Borgen 
Kasserer: Ylva Haig 
 

2. Fordeling av ansvarsområder i styret.  
a. Kurs/møte-ansvarlig: Ylva  
b. Nett/PR-ansvarlig: Lars. Styret har diskutert muligheten for å 

etablere NFIRs hjemmeside på en annen plattform enn 
Legeforeningens. Mange opplever dagens plattform som 
tungvint, med mange klikk for å komme til NFIR siden. Edmund 
vil i løpet av høsten erverve seg kunnskap om plattformer for 
hjemmesider, og vil ta denne saken opp igjen ved en senere 
anledning. Styret ønsker foreløpig å videreføre samarbeidet 
med Legeforeningen, et samarbeid som sparer NFIR for en del 
teknisk arbeid med hjemmesiden.  

c. ”Case of the month”-ansvarlig: Lars. Styret ønsker å videreføre 
Case of the month, men redusere til 5-6 kasus/år.  

d. Andre aktuelle arbeidsområder: 
i. Lars foreslo sjekkliste ved intervensjonsradiologiske 

prosedyrer: Sjekklister vil være en del av det 
kvalitetsarbeidet styret ønsker å komme i gang med, 
sammen med EBIR-eksamen, personlig loggbok for 
gjennomførte prosedyrer og videre arbeid med 
grenspesialitetssøknad. Ylva tar ansvar for å etablere 
en gruppe av 4 intervensjonister, inkludert Ylva, hvis 
oppgave er å arbeide frem mot en sjekkliste for norske 
intervensjonister. Ullevål har en slik sjekkliste, Tromsø 
har hatt en. Knut Haakon har med en fra sin hospitering 
i Melbourne. Her er flere resurser som gruppen kan 
trekke på. Ylva rapporterer til neste styremøte hvor 
saken står.  
 
 



 

 
ii. Lars luftet muligheten for å lage en slags konkurranse 

avdelingene i mellom, mtp andel intervensjonister som 
har EBIR eksamen. NFIR støtter eksamensavgift på 
5000 kroner på medlemmer som ønsker å ta EBIR 
eksamen. Per i dag har vi 7-8 medlemmer som har tatt 
EBIR.  Det er i NFIR sin interesse at flest mulig 
medlemmer har EBIR eksamen.  Lars tenker litt videre 
på dette.  

 
3. Oppsummering av NFIRs høstmøte 2015 i Tønsberg.  

Mange er godt fornøyd med opplegget i Tønsberg, og kunne gjerne 
tenke seg opplegget igjen neste år. Tone Meyer i Tønsberg har åpnet 
for å ha samme opplegget neste år. Fin avstand til Oslo, folk 
forsvinner ikke hjem / til venner og bekjente om kvelden.  Torp 
flyplass gjør det praktisk for langveis farere. Styret enes om å gå for 
NFIR høstmøte i Tønsberg også i 2016.  Ylva tar kontakt med Tone 
Meyer, sørger for å booke samme hotell tilvarende helg i 2016. Så tar 
NFIR styret ansvaret for innholdet etter hvert.  
17 firma var representert i Tønsberg.  Firmaene fikk 6000 NOK for å ha 
stand + at noen av dem hadde en liten presentasjon. De synes det var 
rimelig og trolig kan vi ta mer per firma. Det å få ha en presentasjon 
kunne kanskje koste mer en kun stand. Ylva får liste over aktuelle 
firma/telefoner av Tone. 
  

4. Radiologisk høstmøte.  
Vi har 1,5 timer til NFIR. Ulrik Carling har ansvaret for 3 innlegg som 
alle synes være i boks:  Nellix (Zimmermann), Cavent (Haig), venøs 
rekanalisering (Grøtta).    
 

5. Eventuelt 
Styret har fått en orientering / henvendelse fra Eric Zimmermann 
angående en forespørsel til Helse Innlandet, fra fagdirektør i HSØ Ole 
Tjomsland. Fagdirektøren er øyensynlig referert Zimmermanns Nellix 
innlegg under NFIRS høstmøte. NFIRs styret får inntrykk av at HSØs 
fagdirektør er feilinformert, hva angår Hamars endovasculære 
aktivitet og bruk av Nellix.  Styret oppfatter den endovasculære 
aktiviteten på Hamar til å være av høy kvalitet og fullt ut faglig 
forsvarlig. Styret oppfordrer Zimmermann til å gjenta sitt innlegg 
under Radiologforeningens høstmøte, der i alle fall to av NFIRs 
styremedlemmer vil være til stedet.  
Styret vil komme med en uttalelse på NFIRs hjemmeside om at styret 
anser Hamars endovasculære aktivitet som faglig forsvarlig og av høy 
kvalitet.   Lars lager et forslag til formulering, sender den på høring til 
NFIR styret, før det legges ut på hjemmesiden 

 



 

6. Neste styremøte klokka 15:00 18. nov. Knut Haakon ordner med 
nummer og kode.  

 
 
 


