
 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling Norsk Nevroradiologisk Forening 
 

Ingeniørenes Hus, torsdag 25.oktober 2018 kl.17.15. 

   

1. Leder ønsket velkommen 

2. Valg av ordstyrer: Marit Herder og referent: Kathinka Dæhli Kurz 

3. Minneord og ett minutt stillhet ifm Ingar Skalpe’s bortgang v/ Søren Bakke 

4. Godkjenning av innkalling og agenda 

5. Styrets årsberetning v/ Marit Herder. Se vedlagt dokument. 

6. Regnskap for 2017 v/ kasserer Kathinka D. Kurz: Foreningens økonomi er god. Styret 

ønsker å bruke pengene på faglige møter, gjerne med inviterte foredragsholdere fra 

utlandet. Dette vil ikke bli i løpet av neste år pga at møtet da vil konkurrere med 

deltagelse på ESNR i Oslo i september 2019. 

7. Referater:  

 UEMS (European Union of Medical Specialists) v/ Paulina Due-Tønnessen 

i. Det er laget en ny website plattform som Geir Ringstad og Hans 

Kristian Pedersen har tilgang til.  

ii. EBNR har blitt en egen organisasjon i ESNR og de er godkjent av 

UEMS. UEMS har vært observatører ved kurs, og EBNR eksamen og 

dipom er nå godkjent fra CESMA, må søkes på nytt i 2022. 

iii. ESMINT og UEMS er ikke i mål med felles kurs. 

 ESNR ( European Society of Neuroradiology) v/ Paulina Due-Tønnessen 

i. Ny website der også jobbtilbud vil bli annonsert. Det skal legges en 

egen lenke til vår forening og motsatt. 

ii. Man må følge med på nettsiden for å for eksempel få med seg 

fellowship utlysninger som er på 25 000 EUR. 

iii. Der vil også interventional guidelines standard legges ut. 

iv. Spania er landet som promonteres på ESNR i 2019. 

v. 2020 annual meeting i Portugal (Lisboa) (Hellas promonteres), 2021 i 

Sveits (Geneve) (Ungarn promonteres). 

vi. Prof. Johan van Goethem (Antwerpen, Belgia) er ny president i ESNR 

og Dr. Pedro Ferro Vilela (Lisboa, Portugal) fortsetter som Sekretær 

av Institutional Council i ESNR 

8. Valg til styret i NNF: v/ Hans Kristian Pedersen og Geir Ringstad 

 Kathinka Dæhli Kurz går av som sekretær og kasserer. 

 Piotr Sowa fra OUS, Ullevål valgt inn som styremedlem ved akklamasjon 

 Erik M. Berntsen valgt inn som ny kasserer ved akklamasjon 

9. Valg nasjonal delegat til WFNRS v/ Paulina Due-Tønnessen 

 Kathinka Dæhli Kurz valgt inn som delegate for foreningen for neste 

WFNRS møte i New York i 2022 

10. Prisutdeling Intervensjonsfondet v/ Paulina Due-Tønnessen 

 Mehran Rezai OUS, Ullevål tildeles prisen for 2018 for sin innsats innen 

spinal intervensjon. Vi gratulerer!  



11. Diplom PhD Geir Ringstad v/ Erik M. Berntsen. Geir disputerte for PhD-graden 

14.09.18 med avhandlingen: Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic 

normal pressure hydrocephalus. Vi gratulerer! 

12. Eventuelt: Takk til Kathinka for jobben gjort i styret i 6 år. 

 

Generalforsamlingen ble avsluttet med et glimrende foredrag av Geir Ringstad, overlege 

Rikshospitalet OUS: MR-avbildning av hjernens glia-lymfatiske system. 

 

 

Stavanger 05.11.18 Referent: K. Kurz 


