
NYHETSBREV NNF MARS 2019 
  

Kjære alle medlemmer i Norsk Nevroradiologisk Forening (NFF),  
her kommer et nyhetsbrev om saker som rører seg i fagmiljøet og foreningen, 
  
  

4. NASJONALE MØTE OM ENDOVASKULÆR INTERVENSJON VED AKUTT HJERNEINFARKT – 
04.04.19 
4. april arrangeres det 4. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt i 
Oslo. Se vedlegg og oppdateringer så snart de foreligger på våre nettsider! 
  
 

ESNR 2019 
ESNR sitt årlige møte og «advanced courses» arrangeres i Oslo 19-22 september. Vår egen leder for 
NNF Paulina Due-Tønnessen er konferansepresident og vi oppfordrer alle medlemmer som har 
mulighet til å delta! Det blir et spennende program og det er også mulig å sende inn abstrakt hvor 
fristen er 1. Mai.   
  
“Meet with your friends and colleagues to be enlightened by the latest updates on hot topics and new 
imaging techniques within artificial intelligence, MRI elastography and the glymphatic system, as 
well as a broad range of scientific and educational sessions covering subjects spanning from 
Advanced Courses in Stroke Update and Adult and pediatric inflammatory and demyelinating 
disorders to Educational Sessions with topics within head/neck, spine, CNS tumours, dementia and 
epilepsy, and more.” (https://www.esnr.org/en/42nd-esnr-annual-meeting/) 
  
 

HØSTMØTET 2019 
Radiologisk høstmøte 2019 arrangeres 23-25 oktober i Ingeniørenes hus i Oslo. Hold av datoen, mer 
info kommer på : https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/radiologisk-hostmote-2018/ 
Generalforsamling for NNF og den årlige medlemsmiddagen i NFF vil arrangeres i løpet av høstmøtet. 
  
 

WEB 2019 
NNF prøver å holde tritt med websidene som har gjenoppstått i fornyet utgave, se 
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/ 
Her vil det legges ut informasjon fortløpende, så følg med! 
  
 

NEVRORADIOLOGISK INTERVENSJONSFOND 2019 
Hvert år deler Norsk Nevroradiologisk intervensjonsfond (NNIF) ut et stipend på inntil 15 000 kr til en 
nevrointervensjonist etter søknad. Det vil bli lagt ut mer informasjon på nettsidene våre snart, følg 
med!  
  
 
NYE MEDLEMMER 
Vi teller for tiden 79 medlemmer og tar gjerne i mot nye! Kravet er at man er medlem av 
legeforeningen og har fullført minst to år av spesialiteten i radiologi. Spre gjerne denne mailen til 
kolleger som ikke er medlemmer i NNF og som har spesiell interesse i nevroradiolog. Interesserte kan 
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sende meg en mail om at de ønsker å bli medlem. Jo flere medlemmer vi er, desto større mulighet 
har vi til å fremme vårt fagfelt til beste for pasientene! 
  
 
MEDLEMSKONTIGENT 2019 
NNF er avhengig av et medlemsgebyr på kr 250 som bes betales til :  
  

Norsk Nevroradiologisk Forening v/ Erik M. Berntsen 

Konto nr: 5001 68 40561 

Frist: 1. april 2019 

  
Husk å før på navnet til medlemmet på innbetalingen så jeg ser hvem som har betalt! 
  
Mvh 
Kasserer Erik M. Berntsen 
På vegne av styret i NNF 
 


