Årsberetning 2015/2016 fra styret i Norsk Nevroradiologisk
Forening
Styret har hatt et godt samarbeid i løpet av året som har gått. Det har vært avhold ett
styremøte på Skype, mens kommunikasjonen for øvrig har skjedd i form av jevnlige
utvekslinger av e-post. I tillegg hadde styret et møte under Nordisk møte i Ålesund.
Radiologforeningen overfører kr 25 000 til NNF årlig, under forutsetning av at det
bidras til Noraforum og på Høstmøtet. I år har bidrag til Noraforum bestått i
bokanmeldelse ved Kathinka Kurz. Hun har anmeldt boken «MR for radiografer og
radiologer» av Andreas Abildgaard.
På årets Høstmøte stiller representant fra alle landets fire helseregioner med
foredrag. Under NNF sin bolk i dag har vi hørt foredrag av Kjell Arne Kvistad (St.
Olavs Hospital) og Dag Ottar Sætre (Sykehuset Østfold).
Fredag 28/10 bidrar Kathinka Kurz og Lars Fjetland fra SUS, samt Eva Jacobsen
(RH) på hjerneslagbolken. I en bolk om hjerneperfusjon, sammen med fysikerne,
bidrar Jon Andre Totland (UNN) med foredrag om CT perfusjon, og John Hald (RH)
med foredrag om MR perfusjon i diagnostikk.
Det siste året har foreningen vært involvert i høringssvar som kommer via
Radiologforeningen/Legeforeningen og Helsedirektoratet av mer eller mindre
interesse for nevroradiologene. De viktigste for oss har vært høringssvar
«Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger» i flere moduler.
Det siste året har vi begynt med å få utviklet en egen nettside for Norsk
nevroradiologisk forening. Denne kan man nå via nettsidene til NRF. Foreløpig er det
ikke stor aktivitet på sidene, men medlemmene oppfordres til å bidra til at sidene blir
brukt mer. Man kan tenke seg deling av informasjon rundt forskningsprosjekter for å
lette samarbeidet på tvers av lokalisasjonene. Faglig aktivitet og forskningsaktivitet
kan også publiseres.
9.-11. juni arrangerte Norsk Nevroradiologisk Forening i godt samarbeid med John
Hald, Paulina Due-Tønnessen og Ruth Sletteberg Nordisk Nevroradiologisk Møte;
dels i Ålesund og dels på Hurtigruta. Det var til sammen ca 40 deltakere, med
forelesere fra inn- og utland. Representanter fra de Skandinaviske Nevroradiologiske
Foreningene var representert.
På Generalforsamlingen til Nordic Society of Neuroradiology (NSNR) ble det diskutert
om det er behov for egen Nordisk Nevroradiologisk Forening. Saken taes opp på
neste Generalforsamling i 2017, og kan evnt effektueres fra 2018.
Neste Årsmøte i NSNR blir 18.-20. mai i København og blir arrangert sammen med
Nevrokirurger.
Paulina Due-Tønnessen er blitt bedt om å søke og fått tildelt European Society of
Neuroradiology (ESNR) sitt Annual Meeting i Oslo i 2019. Paulina Due-Tønnesssen
blir med dette president for møtet. Neste år er ESNR årsmøte i Malmö, Sverige (1417. sept.2017).
I Beograd (Serbia), september 2016 var det flere radiologer som tok EDiNR,
European Diplom in Neuroradiology: Turi Dalaker, Audun Odland, Erik M. Berntsen,

Pål Christensen, Erik Melin, Jonas Lind og Gaute Kjellevold Wathle bestod den
avsluttende eksamen.
I tillegg besto Mehran Rezai EDiSNR, Europeisk Diplom i Spinal Intervention.
Vi gratulerer alle med bestått eksamener og diplom.
Vi er ikke kjent med nevroradiologer som har disputert i inneværende år.
I fjor ble det opprettet et fond som årlig skal støtte et medlem av foreningen som har
utmerket seg ved foredrag, undervisning eller publikasjon, fortrinnsvis en
nevrointervensjonist, etter overskuddet fra Morbidity & Mortality møte i 2014, som
Søren Bakke og Eva Jacobsen generøs donerte til foreningen.
Styret til dette fondet er nå etablert og består fra i dag av Eva A. Jacobsen, Terje
Nome og den til enhver tid sittende leder i vår forening. Statuttene til fondet er under
arbeid og snart klare.
Økonomien i foreningen er for tiden god (eget referat på Generalforsmalingen 2016).
Vi har blitt invitert til å bli medlem i Norsk Hjerneråd og mener at det er naturlig at vår
forening er representert der. Årlige kostnader på 5000,- er noe høye, og ved en
eventuell forverring av økonomien, bør medlemskap vurderes på nytt.
Valgkomiteen sitter til og med 2017 og består som i fjor av Søren Bakke og Hans
Kristian Pedersen.
Marit Herder og Kathinka Kurz er på valg som styremedlemmer, og har sagt seg
villige til gjenvalg.
Foreningen har igjen fått nye medlemmer, 8 stykker, og består nå av 55 aktive
medlemmer og 13 æresmedlemmer.
Vi kjenner ikke til frafall av medlemmer siste året. Medlemmene oppfordres til å
identifisere og oppmuntre nye til å melde seg inn.
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