
 

Referat fra Norsk Nevroradiologisk Forening’s Generalforsamling 21.10.2014 

Møtet fant sted på Quality Hotel Expo Fornebu i tilslutning til årets Høstmøte.                    

Tid: Tirsdag 21.10.2014 kl.17.45 – 19.30 med 20 fremmøtte, inklusive hele styret. 

 1) Leder Hans Kristian Pedersen ønsket velkommen.  

2+3) Sekretær Judith Blücher ble valgt til ordstyrer og referent og agenda godkjent. 

4) Styrets årsberetning: Styret ble valgt på årsmøte for et år siden og har bestått av Hans 

Kristian Pedersen (leder), Geir Ringstad (nestleder), Judith Blücher (sekretær og kasserer) 

og Kathinka Dæhli Kurz (styremedlem). Revisor har i år som i fjor vært Finn G. Lilleås. 

Leder orienterte: Styret har i år hatt mye korrespondanse pr e-mail. Vi har organisatorisk blitt 

en underforening av Norsk Radiologisk Foreningen og har i år blitt fratatt vår formelle status 

som spesialforening i Legeforeningen som vi har hatt siden 1987. Dette er jo egentlig et stort 

tilbakeslag for vårt fag da vi tidligere har hatt som mål å danne vår egen spesialitet. Dette har 

blitt avvist av Legeforeningen og i den nye foreslåtte spesialiststrukturen er det generalister 

som skal utdannes. Håpet om å få drahjelp til egen spesialitet fra våre europeiske 

samarbeidspartnere er også svekket det siste året. 

Norsk Nevroradiologisk Forening har pt 51 medlemmer hvorav 8 nye medlemmer siste året 

(disse er: Hasan Banitalebi AHUS, Svetozar Zarnovicky AHUS, Erik Berntsen St.Olav, Kjell 

Arne Kvistad St.Olav, Donata Biernat OUS Ullevål, Raymond Brønn Curato, Roar Pedersen 

Curato, Pål Bache Martinsen OUS Rikshospitalet) og de ønskes hjertelig velkommen! Vi har 

også i år mistet noen aktive medlemmer og blant disse er Per Nakstad og Søren Bakke som 

har blitt fulltidspensjonister. De har begge gjort et stort arbeid for vårt fag, Per ble hedret og 

utnevnt til ridder av St.Olavs orden i våren 2014. Vår forening er dem en stor takk skyldig. 

I år har det vært Symposium Nevroradiologicum i Istanbul, blant møtedeltagerne var 13 

radiologer fra Norge. Der hadde Geir to meget gode presentasjoner som invitert 

foredragsholder. Flere av foreningens medlemmer var moderatorer under symposiet og det 

ble presentert flere vitenskapelige foredrag og postere. 

NNF er ”Institutional member of ESNR”, medlem i Nordisk Forening for Nevroradiologi, 

UEMS og WFNRS. Vi fikk i januar i år overført 25.000 kr fra Radiologforeningen bl.a. grunnet 

styrets engasjement i form av artikler i Noraforum i 2013. Dette vil komme godt med når vi i 

2016 under ledelse av John Hald skal arrangere Nordisk møte.  

Vi har i år hatt flere saker til høring. I fjor kom - ”forslag til endring i forskrift om 

dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik 

m. m.” til høring. Styrets flertall gikk ikke inn for en slik endring og vi konkluderte med: ”Styret 

er åpne for at dagens praksis kan endres men da i form av at kliniske kriterier for 

dødsdiagnosen vektlegges i større grad og at arcografi kan tjene som opsjon i sannsynligvis 

ganske få tvilstilfeller”. Også i år har Helsedirektoratet ønsket å få endret dagens praksis 

med konvensjonell angiografi men foreningen har bare repetert det svaret som vi avga i fjor. 

 



 

Premiering: Under møte kom det frem at Marit Herder (UNN) disputerte for Ph.D graden 

innen emne ”Prediction of progression of ultrasound assessed carotid artery atherosclerosis. 

The Tromsø Study 1994-2008.”: i år. Hun gratuleres og vil bli hedret på neste års 

generalforsamling.  

5) Revidert regnskap fra 2013 ble fremlagt av kasserer Judith Blücher og det var ingen 

innsigelser fra revisor eller forsamlingen.  

6) Referatsaker: 

 ESNR  v/Paulina Due-Tønnessen som er NNF´s representant.  
Det har vært to møter i år, ett under ECR og ett under symposiet i Istanbul. 
Turgut Tali har gått av som president og Majda Thurnher (Østerrike) er blitt valgt til ny 
president. Det er blitt tatt opp to nye medlemsland, Irland og Estland, så nå er 24 
foreninger medlem i ESNR. Agenda på møtene har bl.a. vært å arbeide for egen 
nevroradiologisk spesialitet i Europa men det har møtt på mye motbør. ESNR’s nye 
sekretær Michael Forsting fra Tyskland er en av dem som kjemper for egen 
spesialitet. 
ESNR har 5 Fellowship som yngre leger/LIS-leger kan søke støtte fra, vanskelig å 
vite hvor opplysninger om disse ligger. Paulina skal undersøke og via sekretæren i 
NNF spre informasjonen til NNF’s medlemmer. 
Neste møte i ESNR vil være i Napoli i 2015. 
 

 WFNRS (World Federation of Neuroradiological Societies) v/ Paulina Due-
Tønnessen 
Olof Flodmark gikk av som president og ny president er Nick Bryan. 
Symposium Nevroradiologicum vil i 2018 være i Taipei, Taiwan og i 2022 i New York 
(NY ble presentert som et av tre alternativer og valgt ved avstemning på dette møte). 
 

 UEMS (European Union of Medical Spesialists) v/ Hans Kristian Pedersen  
(som er NNF’s representant, John Hald er vararepresentant) 
Dette er et politisk organ i EU som arbeider for utdanning og sertifisering av 
legespesialister (inklusive nevroradiologer) i Europa og Dnlf er medlem. Vår 
representant representerer gjennom NNF i prinsippet Dnlf. 
-UEMS arbeider for å få Nevroradiologi som egen spesialitet og for å bevare faget slik 
vi kjenner det med både nevrointervensjon og nevrodiagnostikk. Dessverre ønsker 
ikke ESNR å samarbeide med UEMS. Olof Flodmark er ”hærfører” i UEMS for å få til 
et samarbeid med ESNR. 
 

 Nordisk Forening for Nevroradiologi v/ Hans Kristian Pedersen som der er NNF’s 
representant og sekretær og kasserer. 
Det har ikke vært avholdt noe møte i år grunnet Symposium Neuroradiologicum. 

 
7) Valg 
Styret har med bekymring registrert at det i år som i fjor har vært vanskelig for 
valgkomiteen å få frem ny leder. Hans Kristian Pedersen har på overtid sittet som leder i 
5 år og det var derfor ikke aktuelt med fortsettelse. 
Styret foreslo derfor å konstituere nestleder Geir Ringstad (OUS, Rikshospitalet) til leder. 
Marit Herder (UNN) ble valgt inn som styremedlem. Begge to ble valgt ved akklamasjon 
 
 
 
 



 
Styrets sammensetning er nå som følgende: 

- Leder valgt for 1 år: Geir Ringstad (OUS) 
- Kathinka Dæhlie Kurz (SUS), nestleder 
- Judith Blücher (Curato), kasserer og sekretær 
- Styremedlem valgt for 2 år: Marit Herder (UNN) 
-  

En meget stor TAKK til vår leder gjennom 5 år, Hans Kristian Pedersen som med stort 
engasjement gang på gang har fremmet norske nevroradiologers interesse og har 
ledet både styre og foreningen meget godt. Hans Kristian virker videre i div. betrodde 
stillinger både som foreningens representant og i andre sammenhenger.  

 
8) Valgkomitéens nye sammensetning  
      Etter forslag fra Paulina Due-Tønnessen ble det fremlagt ny valgkomité ordning. 

Dette for å få valgkomiteen til å virke mer selvstendig og uavhengig av styre, for å 
fremme kontinuitet og for å oppdrive kandidater som er aktuelle for styrearbeid. 
Forslag var at Valgkomiteen skal bestå av to tidligere ledere og fortrinnsvis de to siste 
lederne til NNF. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekking.  

 
Valgkomitéens sammensetning er nå:  
Hans Kristian Pedersen og Søren Bakke (leder frem til høsten 2009).  
 
 
Følgende to foredrag ble holdt: 
 

1. Idiopatisk intracraniell hypertensjon eller Chiari 1?" 
 v/ Geir Ringstad, OUS-Rikshospitalet 

2. Nevrosarcoidose; -en kasuistikk 
v/ Judith Blücher, Curato Røntgen Lillestrøm 

 
 

Kvelden ble avsluttet med festmiddag for medlemmer og ledsagere på Dinner Restaurant. 

 
 

Oslo 30.10.2014 
 
Judith Blücher 
sekretær og kasserer 
 


