Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

PROTOKOLL från Årsmöte i SFNR 2007
Årsmötet hölls fredag den 9 november i Rehabsalen Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Stockholm
Närvarande: 37 medlemmar.
Sammankallande: Birgitte Berthelsen

1.

Ordförande, Lars Gustafsson, öppnade mötet och kallelsen godkändes. Som övriga frågor anmäldes
a.
Mårten Annertz: Särskilda intressegrupper inom SFNR.
b.
Ordförande, efter önskemål av Metin Tovi och Gyula Gal: Situationen i Uppsala
Ordförande anmälde en ny punkt 12.: Hedersmedlemmar
Därefter fastställdes dagordningen.

2.

Sittande ordföranden, Lars Gustafsson, valdes till mötesordförande.

3.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Mats Cronqvist och Mårten Annertz.

4.

Sekreteraren, Birgitte Berthelsen, föredrog kortfattat Verksamhetsberättelsen som därefter lades till
handlingarna.

5.

Kassaförvaltaren Per Grane redovisade bokslutet i såväl SFNR som Stiftelsen för Medicinsk Bildering till
Erik Lysholms minne.

6.

Revisionsberättelsen föredrogs av kassaförvaltaren Per Grane. Revisorerna hade godkänt bokslutet och
tillstyrkte ansvarsfrihet.

7.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2006.

8.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till
Ordförande på 1år
Lars Gustafsson
Sekreterare
Roger Siemund
Övrig ledamot på 1år Birgitte Berthelsen
Övrig ledamot på 2 år Inger Nilsson

9.

omval
nyval
fyllnadsval
nyval

2008
2008-9
2008
2008-9

Erik Jensen omvaldes till revisor 2008-09 (2 år) enligt valberedningens förslag.

10. Stig Holtås omvaldes till ledamot av valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.
11. Styrelsen förslog oförändrad årsavgift till SFNR på 100 kr för 2008, vilket godkändes.
12. Ordförande meddelade att Styrelsen har utsett följande hedersmedlemmar
Professor Kaj Eriksson för hans arbete inom neuroradiologin.
Leif Anderberg, neurokirurgiska kliniken Lund, Mikael Karlberg, öronkliniken Lund samt Anne Zachau,
neurologkliniken Karolinska Solna för deras fleråriga insatser vid Cypernkursen i neuroradiologi.
13. Ordföranden presenterade 2006 och 2007 års kurser.
2006 hölls Cypernkursen i Olof Flodmarks regi och 2007 i Lars Gustafsson regi, bägge mycket
uppskattade.
Även den uppskattade kursen i Head & Neck radiologi i Göteborg 2006 upprepades med samma framgång
2007. Denna kurs var inte i SFNRs regi men rekommenderades av föreningen.
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Såväl 2006 som 2007 har Raili Raininko hållit SK-kurser i neuroradiologi i Uppsala.
2008 kommer vidareutbildningskursen i neuroradiologi på Cypern att hållas i regi av Olof Flodmark,
Karolinska Solna.
14. Stiftelsens stipendium på 40.000 kr delades 2007 ut till Stig Holtås med medarbetare.
15. Under 2007 har totalt 8 stipendier à 6.000 kr delats ut till deltagare i ECNR.
16. Olof Flodmark informerade kort om det pågående arbetet med den nya målbeskrivningen för
neuroradiologi. Olof Flodmark, Lars Gustafsson och Stig Holtås har varit SFNRs representanter vid detta
arbete. Det blir en definierad utbildning på 5 år till neuroradiolog, men det krävs att man först har erhållit
specialistkompetens i BoF-medicin. I realiteten innebär det minst sex års utbildning eftersom högst fyra år
från BoF-utbildningen, varav ett år neuroradiologi, kan tillgodoräknas i specialistutbildningen till
neuroradiolog. 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. De
som har fått sin läkarexamen efter 070701 måste följa den nya förordningen.
17. Övriga frågor:
a.
Mårten Annertz presenterade sitt förslag om speciella intressegrupper inom SFNR för t.ex.
Head&Neck. Vid diskussionen framkom dessutom ett behov av att Föreningen definierar vilka
krav man kan ställa på viss verksamhet inom neuroradiologin, t.ex. stentning av carotis. Styrelsen
ansåg att intressegrupperingar kan vara informella men med tillgång till e-postlistor och
möjlighet att lägga in material på hemsidan. Samtidigt lovade styrelsen se över behovet av nya
arbetsgrupper som kan ägna sig åt mera specifika policyfrågor och hjälpa till att utveckla
”standards” inom speciella delar av neuroradiologin.
b.

Ulf Moström presenterade bakgrunden till mailet med uppmaningen att inte arbeta i Uppsala
under nuvarande ledning som Föreningens medlemmar har fått från några av de inblandade
läkarna. Det vidtog därefter en diskussion kring detta samt om den nuvarande situationen för
neuroradiologin i Uppsala.
Ordföranden sammanfattade det hela med att SFNR varken kan eller vill stå bakom en
uppmaning till bojkott av röntgenkliniken i Uppsala. Föreningen för gärna en dialog med BFC
om neuroradiologin i Uppsala men det förutsätter ett förtroende för ledningen.

Göteborg 26 november 2007

______________________
Birgitte Berthelsen
Sekreterare

Justeras

___________________
Mårten Annertz

________________________
Mats Cronqvist
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