Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

Organisationsnummer i RSV: 802013-6902

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

År 2008 hade föreningen 162 medlemmar varav 151 svenska och 11 utländska. Av de svenska var 15
hedersmedlemmar, 100 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 betalat avgiften 2005-2007.
Under året har 7 nya medlemmar invalts.
Föreningens styrelse 2008 hade följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter

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

Valberedning

Anders Lilja
Stig Holtås

Revisorer

Erik Jensen
Per Hamsten

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen tre ordinarie sammanträden, 6/2 i Stockholm, 4/6 telefonmöte samt 13/11 i
Stockholm.
Årsmöte
Den 14 november i Stockholm bjöd på ett välorganiserat och innehållsrikt program med barnradiologisk
tyngdpunkt. 21 medlemmar deltog.
Årets Torgny Greitz-föreläsning hölls av Pål Svendsen med titeln ”Ett interventionellt liv”.
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Kursverksamhet
Under ledning av Olof Flodmark hölls vidareutbildningskursen i neuroradiologi i vecka 40, för första
gången på Mallorca. Kursen erhöll mycket god kurskritik.
ECNR-stipendier
Under 2008 delades ut sammanlagt 6 stipendier á 6000 kr till deltagare i ECNRs kurser.
Riksstämman
Mikael Mosskin har under året varit Föreningens vetenskapliga sekreterare. Sektionssymposiet handlade
om modern strokebehandling med Mats Andersson och Stig Holtås som moderatorer.
Arbetsgrupper
Under året inget nytt från SFNR:s arbetsgrupp för trombolys eller neuro-CT. Arbetet med
kvalitetsregistret för behandling av intracraniella aneurysm är i ett slutskede nu och kvalitetsregistret
dras sannolikt igång under 2009.
Hemsida
Hemsidan fungerar, men är inte i alla avseenden uppdaterad med aktuellt material. Tidsbrist är den
huvudsakliga orsaken till detta. Behov finns för modernisering av länkar, vissa informationssidor och
litteraturrekommendationer. Som tidigare skall allt material till hemsidan skickas till ordförande för
godkännande samt kopia till sekreteraren för kännedom.
Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne
Under 2008 har inget stipendium delats ut. Detta med hänsyn till avkastningen och för att bevara
stiftelsens kapital.
Den nya specialiteten bild- och funktionsmedicin
Arbetet med målbeskrivning är avslutad och de slutliga versionerna har godkänts av socialstyrelsen och
förordningen är i kraft sedan hösten -08. En arbetsgrupp från SFNR har haft ett internatmöte på Bokö i
början av juni och arbetat främst med arbetsboken, både för det neuroradiologiska innehållet i utbildning
för bild- och funktionsmedicin och för arbetsboken för grenspecialiteten neuroradiologi. Arbetet har
naturligtvis behövt drivas i samråd med övriga föreningar och arbetsboken förväntas bli klar senare
under 2009.
Divison för neuroradiologi inom UEMS
Neuroradiologi är numera en division inom sektionen för radiologi inom UEMS. Detta är till stora delar
också Olof Flodmarks förtjänst . Han är numera president i divisionen och kommer därmed att leda det
konstituerande arbetet i divisionen.
Nordisk Förening för Neuroradiologi
Årsmötet hölls i Visby. Tyngdpunkten vid mötet var stroke.
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Styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2009
Ordförande
Vice ordförande

Anders Lilja
Birgitta Ramgren

2009 – 2010
2009 – 2010

Sekreterare

Roger Siemund

2008 – 2010

Kassaförvaltare

Per Grane

2009

Övriga ledamöter

Lars Gustafsson
Inger Nilsson
Isabella Burtscher

2009 – 2010
2008 – 2009
2009 – 2010

Revisorer

Per Hamsten
Erik Jensen

2008 – 2009
2009 – 2010

Valberedningen

Birgitte Berthelsen
Olof Flodmark

2009 – 2010
2009

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

Roger Siemund
Anders Lilja

Lund, den 24 mars 2009

Roger Siemund, sekreterare
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