
Oktober, 2018 

Årsberetning 2017/2018 fra styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 

 

Inneværende år har styret samarbeidet via mailutveksling samt fysisk møte på Radiologisk Høstmøte 

2017. Også i år har styret behandlet flere høringssvar som kommer fra 

Radiologforeningen(Legeforeningen) og Helsedirektoratet. Ellers har det vært korrespondanse per 

email om årets høstmøte i Oslo og ESNR i Oslo, 2019. 

Våre medlemmer bidrar på både nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Vi har ikke full 

oversikt, men både på ECR i Wien (mars 2018), ASNR Vancouver (juni 2018), ISMRM i Paris (juni 

2018), ESNR Annual Meeting, Rotterdam (sept. 2018), og flere andre møter, har våre medlemmer 

deltatt aktivt. Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde inn aktiviteter, både gjennomførte og 

planlagte møter til vår nettredaktør, slik at alle får bedre oversikt over møter og deltagelse, som kan 

være av interesse for norske nevroradiologer.  

Bidrag på høstmøtet 2018 har vært Kjell Arne Kvistad: Primære hjernesvulster- typiske billedfunn og 

DDx., Bjørn Tennøe Pediatriske CNS-svulster, Erik Berntsen: Spinale svulster. I tillegg er vi svært stolte 

over å ha fått med Prof. Thomas Naidich, MD fra Mount Sinai Hospital New York med sitt foredrag 

Neuroimaging of Brain Tumors.  

Foreningen har i inneværende år vært medarrangør i det 3. nasjonale trombektomimøte, med 

innlegg fra dr. Mayank Goyal. Møtet var svært interessant og med godt oppmøte fra både sykehus og 

helseadministrasjon fra hele landet. Deltakelsen her gjorde at vi ikke arrangerte et eget fagseminar 

for foreningen, slik det var intensjoner om. Nordic Society of Neuroradiology ble i inneværende år 

lagt ned, slik det ble vedtatt på ESNR september 2017. Utbetalingene ble ordnet av Hans Kristian 

Pedersen, som sekretær for den nå nedlagte foreningen. 

I Rotterdam var det flere norske radiologer som gjennomførte og bestod EDiNR (European Diplom in 

Neuroradiology):  Astrid Alvim, Harald Bergan, Anniken Haslund, Frode Lohne, Rigmor Lundby og 

Blazej Richter. Vi gratulerer alle med bestått eksamen og diplom! 

Geir Ringstad, overlege ved Nevroradiologisk seksjon, Rikshospitalet, OUS disputerte 14. september 

for Ph.D-graden med følgende avhandling: Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal 

pressure hydrocephalus. Vi gratulerer! 

Økonomien i foreningen er god. Se egen sak på generalforsamlingen. 

Kathinka Dæhli Kurz trer nå ut av styret etter 6 års tjeneste, de siste to som sekretær/kasserer. En 

stor takk til Kathinka for innsatsen! 

Vi har 70 medlemmer, 7 nye fra i fjor og 11 æresmedlemmer.  Medlemmene oppfordres til å 

identifisere og oppmuntre nye til å melde seg inn.  

En av våre æresmedlemmer Ingar Skalpe (tidligere professor ved Rikshospitalet), døde i september 

2018, 84 år gml.  

 

v/ Styret i Norsk nevroradiologisk forening Paulina Due-Tønnessen (leder), Marit Herder (nestleder), 

Erik M. Berntsen (styremedlem) og Kathinka D. Kurz (sekretær/kasserer) 

 


