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Organisationsnummer i RSV: 802402-8360

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003
År 2003 hade föreningen 158 medlemmar varav 150 svenska och 8 utländska. Av de svenska
var 11 hedersmedlemmar, 115 ordinarie yrkesverksamma medlemmar och 24 pensionärer. Av
de ordinarie var 6 betalningsbefriade. De utländska består av 4 hedersmedlemmar och 4
yrkesverksamma medlemmar.
En medlem har uteslutits ur föreningen 2003-12-31 på grund av utebliven betalning av
årsavgiften för åren 2001 – 2003 och en medlem har begärt utträde.
Under året invaldes enhälligt fem nya ordinarie medlemmar i SFNR:
Christer Lundahl, Neuroradiologiska avdelningen, Lunds Universitetssjukhus.
Henrik Fogelin, Neuroradiologiska sektionen, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm.
Margareta Hansson, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.
Per-Åke Svensson, Länssjukhuset i Karlskrona

Föreningens styrelse 2003 har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter

Elna-Marie Larsson
Birgitte Berthelsen
Per Grane
Lars Gustafsson
Olof Flodmark
Jessica Bystam
Raili Raininko
Hedersordförande Erik Lindgren
Valberedning

Anders Lilja
Mårten Annertz

Revisorer

Melker Lindqvist
Per Hamsten

Hedersmedlemmar
Rolf Agneborg, GE och Carl-Erik Westervall, Amersham valdes in som hedersmedlemmar i
föreningen.

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen fyra ordinarie sammanträden. I Stockholm 5 februari och i
Norrköping 16 september samt två telefonsammanträden, den 5 juni respektive 17 december.
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Årsmötet hölls i Norrköping den 17 september i anslutning till
Röntgenveckan
Förutom Årsmötet tillägnades förmiddagen;
”Time is brain”, trombolys vid hjärninfarkt

Anders Lilja
Birgitte Berthelsen
Elna-Marie Larsson
Årets Torgny Greitz-föreläsning hölls av professor Isabelle Berry, Toulouse, Frankrike med
titeln ” Evolution of Diffusion MRI in Neuroradiolog”.

Stadgeändring
För bättre kontinuitet har vid två Årsmöten beslutats att föreningens stadgar §10. punkt fem
ändras till ”Varje år val av en av de två revisorerna, mandatperiod två år”.

Kursverksamhet
Kursledare Elna-Marie Larsson och Mårten Annertz genomförde ytterligare en uppskattad
vidareutbildningskurs i neuroradiologi på Cypern den 29 september – 6 oktober.
Kursen var som förgående år fulltecknad och fick av deltagarna mycket god kritik.

Sponsorer
Under året har följande företag lämnat generösa bidrag:
Amersham Health AB till Torgny Greitz-fonden.
GE till Torgny Greitz-middagen vid röntgenveckan i Norrköping.
Amersham Health AB, Schering, Gothia och Philips till kursen i Neuroradiologi på Cypern
den 29 september – 6 oktober.

Disputationer
Ingen neuroradiologisk disputation under 2003.

ECNR-stipendier
Till ECNR:s kurser 2003 i Riga och Malta delade föreningen ut 19 fortbildningsstipendier á
5 000 kronor, således totalt 95 000 kronor.

RIKSSTÄMMAN
Raili Raininko deltog vid planeringen av 2003 års läkarstämma som SFNR:s representant i
neurospecialistgruppen. Under året övertog Birgitte Berthelsen Railis uppgifter i
neurospecialistgruppen.
Vid Läkarstämman hölls ett symposium med rubriken ”Misstanke om barnmisshandel – varför
är det så svårt att anmäla? Moderator Olof Flodmark.
Fyra sektionssymposier hölls med neuroradiologiska föreläsare eller moderator;
– Sällsynta neurovaskulära tillstånd. (Gyula Gál och Pål Svendsen)
– Utredning och behandling av hypofysadenom. (Melker Lindqvist)
– När hjärnan blir gammal. Moderator och som en av föredragshållarna Raili Raininko
– Neurokirurgi hos den åldrande människan. (Gunnar Wikholm)
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Arbetsgrupp för trombolys
SITS-gruppen beslutade att starta ett trombolysprogram för patienter med hjärninfarkt.
Behandlingen ska ske med Actilyse och behandlingen måste påbörjas inom tre timmar efter
symtomdebut. Enligt diskussion i SITS-gruppen ska stor ischemisk lesion uteslutas före start
av behandling. Av den anledningen utsåg SFNR en arbetsgrupp bestående av Anders Lilja
(sammankallande), Bo Geijer och Birgitte Berthelsen. Under året har Elna-Marie övertagit
Geijers plats i gruppen eftersom han har påbörjat en ny anställning i Halmstad.
Arbetsgruppens uppgift är att vara uppdaterad om vilka riktlinjer som gäller för radiologisk
diagnostik inför trombolys samt utformar riktlinjer för utbildning av radiologer i tidig
hjärninfarktdiagnostisk med hjälp av datortomografi. Förutom föredrag vid Röntgenveckan har
Bo Geijer producerat en CD-skiva med patientfall.

Kvalitetsregister för behandling av intrakraniella aneurysm
Föreningen vill arbeta för skapande av ett nationellt kvalitetsregister för behandling av
intrakraniella aneurysm. Kontakt har tagits med Svensk Neurokirurgisk Förening för att
tillsammans med dem bilda en arbetsgrupp. Något officiellt svar från Svensk Neurokirurgisk
Förening har ej inkommit under året.

Arbetsgrupp inom neuro-DT
Efter att ha tagit del av SSI:s rekommendationer hur datortomografi av hjärna ska utföras,
vilket inte överensstämmande med SFNR:s tidigare rekommendationer, bildades en
arbetsgrupp, gruppens sammansättning är Håkan Almqvist (sammankallande), Birgitte
Berthelsen och Roger Siemund. Dess uppgift är att utarbeta rekommendationer för olika
indikationer inom neuro-DT, främst i avseende på vinkling, snittjocklek m.m. med såväl
singelslice- som multisliceutrustningar.

Hemsida
Elna-Marie har under året, med hjälp av Anna Söderpalm, mycket aktivt uppdaterat
föreningens hemsida, www.sfnr.org, med aktuell information. Som tidigare ska allt material
som ska skrivas in på hemsidan skickas till ordföranden för godkännande samt kopia till
sekreteraren för kännedom.

Stipendier ut Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.
Av sju stipendieansökningar som inkom under våren 2003 erhöll Marie Engström med
medarbetare vid Center for Medical Image Science and Visualization, Linköpings Universitet,
60 000 kronor för projektet On Planning Human Brain Surgery
Motiveringen Projektets syfte är metodutveckling för klinisk applikation av funktionell MR
(fMRI), i första hand för lokalisation av viktiga funktioner inför neurokirurgiska ingrepp i
hjärnan. Metodutvecklingen i projektet inkluderar lovande inriktning på databearbetning/
bildering med nyutvecklad och originell analysmetodik. Man avser att utveckla hållbara och
reproducerbara testprotokoll, vilket är en grundförutsättning för att gå vidare till tillämpningar
på patienter. Resurser i form av kompetens och apparatur för att genomföra projektet finns.

European Society of Neuroradiology
Efter att föreningens sekreterare accepterades som medlem i ESNR övertog sekreteraren
Anders Liljas uppdrag som SFNR:s nationella delegat till ESNR. Anders Lilja kvarstår som
nationell delegat till PBESNR.
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Vid ESNR:s möte för nationella delegater i Istanbul diskuterades framförallt förslaget att bilda
en europeisk federation för att stärka ESNR, bland annat i avseende på medlemsantal. Vid
mötet var åsikterna blandade, de större föreningarna i Europa (Tyskland och Frankrike) var
tveksamma till förslaget medan flera mindre föreningar hade en mer positiv attityd till frågan.
Vid mötet diskuterades även Israels ansökan om medlemskap i ESNR. I första hand föreslogs
associerat medlemskap eftersom ESNR, enligt stadgarna är öppen endast för europeiska
föreningar.

Nordisk Förening för Neuroradiologi
Vid mötet i Köpenhamn hölls föredrag bland annat om MR –3T (Elna-Marie Larsson),
Diffusions- och perfusionsundersökningar vid AVM (Mats Cronqvist) och Vertebroplastik
(Miriam Rodriguez).
För att öka SFNR:s stöd till NFNR har, vid Års- och styrelsemöten, diskuterats automatiskt
medlemskap i NFNR men något beslut har inte tagits

World Federation of Neuroradiological Societies
På begäran har en medlemsmatrikel för SFNR:s 113 betalande svenska medlemmar skickats
till WFNRS

Styrelsens sammansättning från och med 1 januari 2004
Styrelsens sammansättning är oförändrad 2004 medan Årsmötet valde revisorer och ledamot
till valberedningen.
Revisorer

Per Hamsten
Melker Lindqvist

omval
omval

mandatperiod 2004-2005
mandatperiod 2004

Valberedning

Anders Lilja
Mårten Annertz

tidigare vald mandatperiod 2003-2004
omval
mandatperiod 2004-2005

Göteborg den 25 mars 2004

Lars Gustafsson
Sekreterare i SFNR
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