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Årsberetning 2018/2019 fra styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 

I inneværende år har styret samarbeidet via telefonmøter, mailutveksling samt fysisk møte på 

Radiologisk Høstmøte 2018. Som i tidligere år har styret behandlet flere høringssvar som kommer fra 

Radiologforeningen(Legeforeningen) og Helsedirektoratet og forberedt høstmøte.  

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

oversikt, men både på ECR i Wien (mars 2019) og ESNR Annual Meeting, Oslo (sept. 2019), 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 i år (2019) er for kurs i nevroradiologi for LIS-leger: CT / MR ved hodeskader v/ 

Gaute K. Wathle (Haukeland), CT / MR ved slagdiagnostikk v/ Bjørn Tennøe, og i nevrodelen av 

programmet: Nevroonkologi: «WHO 2016 klassifikasjon» v/ Marit Herder, UNN, Nevroinflammasjon: 

«Nye MS-kriterier» v/  Piotr Sowa, OUS og Nevrotraumatologi: “Klassifisering av cervicale traumer” 

v/Donata Biernat, OUS.  

Foreningen har i inneværende år vært medarrangør i det 4. nasjonale trombektomimøte, med 

innlegg fra dr. Urs Fischer, Bern. Møtet var interessant og med godt oppmøte fra mange sykehus i 

landet. 

18-22.september ble ESNR 2019 avholdt i Oslo. Det ble en ny rekord antall deltakere (ca. 825), og 

mange norske forelesere og deltagere. Tilbakemeldingene har vært positive, både ift høyt faglig og 

vitenskapelig program, kongresshotellet, og det fine været. Vi er fornøyde. 

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

Neuroradiology): Anna Latysheva, Oksana Lapina, Viggo Andres Moholdt, Birger Breivik, Torunn 

Gabrielsen og Sufian Hashim Sirelkhatim. I tillegg tok Erik Magnus Berntsen advanced pediatric 

eksamen og fikk diplom. Vi gratulerer alle med bestått eksamen og diplom! 

Hans Kristian Bø, overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø, disputerte 17. oktober 2019 for graden 

Ph.D. ved NTNU med avhandling: «Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-

grade glioma surgery».  Karoline Skogen, overlege ved Oslo Universitetssykehus ved Ullevål sykehus, 

disputerte 14. juni 2018 for graden Ph.D. ved Oslo universitet med avhandlingen «Image Texture 

Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey».  Vi gratulerer!! 

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

Vi har 70 medlemmer, 3 nye fra i fjor og 11 æresmedlemmer.  Medlemmene oppfordres til å 

identifisere og oppmuntre nye til å melde seg inn. 

Vi minner om våre nettsider som er en underside av Norsk Radiologisk Forening sine sider, med 

adresse : https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-

forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/ 
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Styret i Norsk nevroradiologisk forening: Paulina Due-Tønnessen (leder, OUS), Marit Herder 

(nestleder, UNN, Tromsø), Erik M. Berntsen (sekretær/kasserer, St. Olavs hospital, Trondheim) og 

Piotr Sowa (styremedlem, OUS Ullevål) 
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