Årsberetning 2016/2017 fra styret i Norsk Nevroradiologisk Forening
Styret har hatt et godt samarbeid i løpet av året som har gått. Det har vært avhold tre
styremøte på Skype, mens kommunikasjonen for øvrig har skjedd i form av jevnlige
utvekslinger av e-post.
Radiologforeningen overfører kr 25 000 til NNF årlig, under forutsetning av at det bidras til
Noraforum. I år har vi bidratt med pressemelding om disputas for Piotr Sowa, anbefalinger
om MR ved MS, pressemelding om professorat ved UiS (Kathinka Kurz) og kasuistikk i
Noraforum(Jostein Kråkenes).
På årets Høstmøte i nevroradiologi sesjon blir det foredrag fra Mona Beyer og Pål Bache
Marthinsen (OUS, Rikshospitalet) og Elisabeth Lindland (Stipendiat OUS/Arendal SH), og i
felles sesjon med muskel/skjelett, Per Kristoffersen (Haukeland SH) og Rigmor Lundby
(OUS, Ullevål).
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 blitt flinkere til å legge ut både fagstoff og informasjon om aktuelle
kongresser, kurs og seminarer, så følg med her. Denne kan man nå via nettsidene til NRF.
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.
På Generalforsamlingen til Nordic Society of Neuroradiology (NSNR) ble det diskutert om
det er behov for egen Nordisk Nevroradiologisk Forening. Saken ble tatt opp på årsmøte i
NSNR i København (Scandinavian Neurosurgical & Nordic Neuroradiology combined
congress,18-20.May 2017), og ¾ flertall gikk for nedleggelse. Det var Det ble så innkalt til
ekstraordinær generalforsamling, som ble avholdt på ESNR i Malmö, og hvor det ble
enstemmig vedtatt å legge ned NSNR. Sekretær Hans Kristin Pedersen har skrevet historien
om foreningen og siste referat sendes ut til medlemmene. Sekretæren ordner det praktiske
med utbetaling til de forskjellige land, og utbetalingen av andel av aksjene.
Paulina Due-Tønnessen er blitt bedt om å søke og fått tildelt European Society of
Neuroradiology (ESNR) sitt Annual Meeting i Oslo i 2019, 18-22.september. Paulina DueTønnesssen blir president for møtet og styret håper på bredt engasjement i foreningen til dette.
Neste år er ESNR årsmøte i Rotterdam, Nederland (19-23. sept.2017).
I Malmö, Sverige, september 2017 var det to norske radiologer som tok EDiNR, European
Diplom in Neuroradiology, Gaute Kjellevold Wathle og Muhammad Nazeer Dareez,
gratuleres med diplom..
Og Audun Odland besto eksamen i EDiPNR, European Diplom in Pediatric Neuroradiology.
Vi gratulerer alle med bestått eksamener og diplom.
Piotr Sowa, Nevroradiolog OUS, Ullevål, har nylig disputert (sept. 2017) på: MRI biomarkers
in Multiple sclerosis. Han holder prøveforelesningen sin etter Generalforsamling på
foreningens møte.

I 2015 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 av Eva A. Jacobsen, Terje Nome og den til
enhver tid sittende leder i vår forening, per dags dato Paulina Due-Tønnessen. Vedtektene ble
ferdige og sendt til medlemmene, og søkere har kunnet sende inn med frist 1.oktober.
Tildelingen vil skje på Generalforsamling.
Det ble i samarbeid med Norwegian Stroke Organization arrangert det 2. nasjonale
trombektomimøte på Rikshospitalet om nevrointervensjon i august der både
helseadministrasjon, nevrologer og radiologer deltok. Det var også ekstern foredragsholder fra
Karolinska Universitetssykehus (Tommy Andersson).
Økonomien i foreningen er for tiden god (eget referat på Generalforsmalingen 2017).
Valgkomiteen består som i fjor av Søren J.Bakke og Hans Kristian Pedersen.
Erik Magnus Berntsen og Paulina Due-Tønnessen er på valg som styremedlemmer, og har
sagt seg villige til gjenvalg. Valgkomiteen vil bestå av Hans Kristian Pedersen og Geir
Ringstad fra 2018.
Foreningen har igjen fått 3 nye medlemmer, og består nå av 68 aktive medlemmer og 11
æresmedlemmer.
En av våre aktive medlemmer, Jana Rydland, gikk alt for tidlig bort i juni 2017.
Medlemmene oppfordres til å identifisere og oppmuntre nye til å melde seg inn.
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