Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR
Organisationsnummer i RSV: 802013-6902

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Medlemsstatus:
Vid slutet av 2011 hade föreningen 185 medlemmar, varav 121 ordinarie medlemmar, 19
hedersmedlemmar, 36 pensionerade medlemmar och 9 utländska medlemmar.
Under året har 7 nya medlemmar invalts.
Föreningens styrelse 2011 hade följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter

Birgitta Ramgren
Tommy Andersson
Isabella Björkman-Burtscher
Roger Siemund
Birgitta Leiram
Bengt Petré
Elna-Marie Larsson

Valberedning

Olof Flodmark
Lars Gustafsson

Revisorer

Erik Jensen
Per Hamsten

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen tre ordinarie sammanträden, 2011-02-17 i Lund, 2011-06-09
telefonmöte samt 2011-11-10 i Stockholm.
Årsmöte
Den anordnades den 2011-11-11 i Lund och bjöd på ett intressant program med ”Epilepsi
– kirurgisk utredning och behandling” som huvudtema. Dessutom fanns det fria föredrag
och redovisningar från en stipendiat av Erik Lysholms stiftelse för medicinsk bildering,
Håkan Sjunnesson från Lund.
Årets Torgny Greitz-föreläsning hölls av Professor Raili Raininko, Uppsala med titeln
”Revolutioner inom genetik och avbildning ritar om sjukdomskartan”. Denna föreläsning
hölls även 2011-10-21 på KS i Stockholm, så att Torgny Greitz hade möjlighet att närvara
både vid föreläsningen och vid middagen.
Årsmötet avslutades med en traditionell gåsamiddag på Grand Hotel.
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Kursverksamhet
Vidareutbildningskurs i neuroradiologi hölls i år igen på Cypern under vecka 40. Mycket
goda omdömen från de drygt 80 deltagare.
Head- and Neckkursen under vecka 43 i Göteborg hade 25 deltagare och var som de
tidigare gångerna mycket uppskattad.
SK-kurs i neuroradiologi hölls vecka 6 i Uppsala.
Dessutom anordnades en kurs i retorik vecka 20 för föreläsare i SFNRs kursverksamhet.
ECNR-stipendier
Under 2011 delades det sammanlagt ut 4 stipendier á 6000 kr till blivande neuroradiologer
i föreningen för deltagandet i ECNRs kurser.
Riksstämman
Johan Wikström har under året varit föreningens vetenskapliga representant.
Svenska läkaresällskapet
Svenska Läkarsällskapet (SLS) beslutade vid sitt fullmäktigemöte 2011-10-18 att SFNR’s
begäran att bli en sektion inom SLS bifalles.
Detta innebär en rad ändringar för SFNR. SLS kräver att sektionernas styrelse består av
ordförande, vice ordförande, kassör, administrativ sekreterare och vetenskaplig
sekreterare. Positionen vetenskaplig sekreterare har inte funnits inom SFNR tidigare och
medför att en stadgeändring med introduktion av denna befattning och en definition av
densamma krävs. Eftersom stadgeändringar inte ska beslutas om vid årsmöte samma år
som frågan väcks, kommer det att ligga ett förslag till stadgarändring på föreningens
hemsida, som sedan kan antas vid årsmötet 2012 med effekt först 2013. Under denna tid
kommer styrelsen att adjungera Johan Wikström som vetenskaplig sekreterare med
främsta uppgift att representera SFNR vid planering av den medicinska Riksstämman.
Dessutom innebär sektionsstatus inom SLS att föreningen blir en remissinstans för SLS
yttrande. Styrelsen har redan noterat ett ökat inflöde av förfrågande om ställningstagande
till olika utredningar, ändringsförslag till förordningar, lagar och internationella standards.
Hemsida
Hemsidan har vad gäller styrelse- och föreningsdokument bättre uppdaterat nu. Askell
Löve från Lund sköter effektivt webbadministrationen. Under 2012 kommer föreningen
sannolikt byta webbhotell till en mer lättarbetad sådan. På sikt ska hemsidan flyttas till en
svensk domän.
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 2010 har stipendium delats ut till Ida Blystad, Institution för Medicin och Hälsa,
Avdelning för Radiologi, Linköpings Universitet för projektet:
Clinical Application of Synthetic MRI on Malignat Glioma
Stipendiebelopp: 50 000 kr
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Division för neuroradiologi inom UEMS
UEMS-arbetet har mynnat i en stor framgång för neuroradiologin i Europa och även
personligen för Olof Flodmark som har drivit fram processen på ett föredömligt sätt. UEMS
Council, det vill säga dess högsta beslutande organ, har vid sitt möte i Neapel 2011-10-08
beslutat att godkänna så kallade training charters för interventionell neuroradiologi och
klinisk neuroradiologi. Därmed finns nu på europeisk nivå godkända
utbildningsrekommendationer som är en del av EU-direktiv, vilket betyder att dessa har ett
mycket högt rekommendationsvärde för utformning av nationella riktlinjer. Det är rimligt att
målbeskrivningen och utbildningsordningen för neuroradiologi och interventionell
neuroradiologi i framtiden kommer att följa dessa rekommendationer. Det är även av stor
vikt att dessa rekommendationer finns, med tanke på den kraftigt ökande
neurointerventionen vid stroke.
Nordisk Förening för Neuroradiologi
Mötet 2011 som var planerat i Århus, Danmark fick ställas in med relativt kort varsel pga
interna organisatoriska skäl. Det hölls ett kort informellt möte i samband med ESNR:s
årsmöte i Antwerp.
SFNRs ekonomi
Stiftelsens ekonomi är god. Det har varit en relativt hög omsättning under året. Vid sidan
av medlemsavgifter var det främst Cypernkursen som stod för intäkterna. Retrorikkursen
för SFNR:s föreläsare var den största utgiften.
Vid årets slut var föreningens kapital 578 000 kr, vilket är en minskning från förra året med
78 000 kr.
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Styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2012
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Övriga ledamöter

Birgitta Ramgren
Tommy Andersson
Roger Siemund
Isabella Björkman-Burtscher
Elna-Marie Larsson
Birgitta Leiram
Bengt Petré

2011 – 2012
2011 – 2012
2011 – 2013
2010 – 2012
2012 – 2013
2011 – 2012
2011 – 2012

Revisorer

Per Hamsten
Erik Jensen

2012 – 2013
2011 – 2012

Nationell delegat i ESNR
Nationell delegat i UEMS, suppleant
Nationell delegat i WFNRS och PEBNR

Roger Siemund
Roger Siemund
Birgitta Ramgren

Valberedning

2011 – 2012
2012 – 2013

Lars Gustafsson
Olof Flodmark

Lund, den 13 februari 2012

Roger Siemund, sekreterare
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