Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

Organisationsnummer i RSV: 802013-6902

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007
År 2007 hade föreningen 162 medlemmar varav 151 svenska och 11 utländska. Av de svenska var 15
hedersmedlemmar, 110 ordinarie yrkesverksamma medlemmar och 26 pensionärer. Av de ordinarie var
7 betalningsbefriade. De utländska består av 4 hedersmedlemmar och 7 yrkesverksamma medlemmar.
Åtta medlemmar uteslöts vid årsskiftet 07-08 eftersom de inte har betalat avgiften 2005-2007.
Under året har 7 nya medlemmar invalts.
I oktober månad avled Anders Movin, medlem i SFNR.
Föreningens styrelse 2007 har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter

Lars Gustafsson
Olof Flodmark
Per Grane
Birgitte Berthelsen
Jessica Bystam
Per Jonasson
Roger Siemund

Valberedning

Anders Lilja
Stig Holtås

Revisorer

Erik Jensen
Per Hamsten

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen tre ordinarie sammanträden, i Göteborg 8 februari, i Stockholm 8 november
samt ett telefonmöte 21 juni.
Årsmöte
Årsmötet 9 november i Stockholm kombinerades med ett välbesökt och uppskattat vetenskapligt
program med Stroke som tema.
Som avslutning hölls årets Torgny Greitz-föreläsning av Tomas Hindmarsh, med titeln I Lyrans
stjärnbild. Erik Lysholm och arvet efter honom.
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Hedersmedlemmar
Kaj Ericson, professor i neuroradiologi vid Karolinska Institutet, har kallats till hedersmedlem för sitt
mångåriga arbete för specialiteten. Till hedersmedlemmar har även kallats Mikael Karlberg,
Öronkliniken Lund, Leif Anderberg, Neurokirurgiska kliniken Lund och Anne Zachau,
Neurologkliniken Karolinska/Solna för deras mångåriga, uppskattade deltagande i Cypernkursen.
Professor
Olof Flodmark har erhållit en professur i pediatrisk neuroradiologi vid Karolinska Institutet.
Kursverksamhet
Under ledning av Lars Gustafsson hölls ännu en mycket uppskattad vidareutbildningskurs i
neuroradiologi på Cypern i början av oktober.
ECNR-stipendier
Till ECNR:s kurser 2007 i Basel har totalt 8 stipendier à 6.000 kr delats ut till deltagare i ECNR.
Riksstämman
Mikael Mosskin har under året varit Föreningens vetenskapliga sekreterare. Mikael deltog själv i ett
sektionssymposium om kraniofaryngeom.
Arbetsgrupper
Under året inget nytt från SFNRs arbetsgrupp för trombolys. Neuro-CTgruppen har avslutat sitt arbete
med ett nytt kompendium om datortomografi av hjärna med multisliceteknik och publicerat det på
hemsidan. Arbetet med kvalitetsregistret för behandling av intrakraniella aneurysm pågår.
Hemsida
Den nya hemsidan fungerar bra men uppdateringen har ibland varit något sen. Som tidigare ska allt
material till hemsidan skickas till ordföranden för godkännande samt kopia till sekreteraren för
kännedom.
Stipendier ur Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.
Under 2007 har Stiftelsens tilldelat Stig Holtås med medarbetare ett stipendium på 40 000 kr för
projektet ”Studier av blodflödet (perfusionen) i hjärnans vita substans vid hydrocefalus och Binswangers
sjukdom”, med motiveringen - Det är ett arbete som skall ligga till grund för en hel avhandling med en
neuroradiologisk huvudhandledare med högsta kompetens. Arbetet har stor bredd och radiologisk
inriktning och bilderingsaspekten ligger därmed nära till hands.
Den nya specialistutbildningen
Under 2007 har arbetet med att ta fram nya målbeskrivningar fortsatt. Olof Flodmark, Stig Holtås och
Lars Gustafsson har i denna fråga varit SFNRs representanter i arbetet med SFMR och Socialstyrelsen.
Utformningen av målbeskrivningen är hårt styrd av Socialstyrelsen och avsiktligt något vag då den skall
bli en förordning och stå sig länge. Mera detaljerade mål kommer att finnas i arbetsboken. Förordningen
förväntas vara klar under våren 08.
European Society of Neuroradiology
Under året har ESNR under ledning av bl.a. Olof Flodmark arbetat hårt för att Neuroradiologi skall
erkännas som en egen subspecialitet och därmed godkännas som en division under Radiologisektionen i
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UEMS (Union Europeénne des Médecins Specialistes). Förslaget måste komma inifrån den radiologiska
sektionen och Tysklands radiologiska förening kommer att föreslå detta. Omröstning sker sedan på
ESRs delegatmöte i Wien i mars och beslut kommer att tas i UEMS styrelse senare.
Nordisk Förening för Neuroradiologi
Årsmötet hölls i Odense
Styrelsens sammansättning från och med 1 januari 2008
Ordförande
Lars Gustafsson
omval
Vice ordförande
Olof Flodmark
tidigare vald
Sekreterare
Roger Siemund
nyval
Kassaförvaltare
Per Grane
tidigare vald
Övriga ledamöter
Jessica Bystam
tidigare vald
Per Jonasson
tidigare vald
Birgitte Berthelsen
fyllnadsval
Inger Nilsson
nyval
Revisorer
Valberedning

Per Hamsten
Erik Jensen
Stig Holtås
Anders Lilja

omval
tidigare vald
omval
tidigare vald

Nationell delegat ESNR, föreningens sekreterare
Nationell delegat PEBNR, föreningens ordförande

mandatperiod 2008
mandatperiod 2007-2008
mandatperiod 2008-2010
mandatperiod 2006-2008
mandatperiod 2007-2008
mandatperiod 2007-2008
mandatperiod 2008
mandatperiod 2008-2009
mandatperiod 2008-2009
mandatperiod 2007-2008
mandatperiod 2008-2009
mandatperiod 2007-2008

Roger Siemund
Lars Gustafsson

Göteborg den 2 april 2008

Birgitte Berthelsen
Sekreterare i SFNR
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