Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

Organisationsnummer i RSV: 802402-8360

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2004
År 2004 hade föreningen 160 medlemmar varav 151 svenska och 9 utländska. Av de svenska var 12
hedersmedlemmar, 116 ordinarie yrkesverksamma medlemmar och 23 pensionärer. Av de ordinarie
var 5 betalningsbefriade. De utländska består av 4 hedersmedlemmar och 5 yrkesverksamma
medlemmar.
Fem medlem har uteslutits ur föreningen 2004-12-31 på grund av utebliven betalning av årsavgiften för
åren 2002 – 2004.
Under året invaldes enhälligt fem nya ordinarie medlemmar i SFNR:
Stefan Kristjansson, Reykavijk, ISLAND
Åsa Kuntze-Söderqvist, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Juha Martola, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Kjell Öhman, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Harriet Nystöm, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Föreningens styrelse 2004 har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter
Hedersordförande
Valberedning
Revisorer

Elna-Marie Larsson
Birgitte Berthelsen
Per Grane
Lars Gustafsson
Olof Flodmark
Jessica Bystam
Raili Raininko
Erik Lindgren
Anders Lilja
Mårten Annertz
Melker Lindqvist
Per Hamsten

Hedersmedlem
Pål Svendsen valdes in som hedersmedlem i föreningen.

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen fyra ordinarie sammanträden. I Stockholm 4 februari och 7 oktober samt två
telefonsammanträden, 10 juni respektive 7 december.
Årsmötet hölls i Stockholm den 7 oktober därefter diskuterades om CT är farligt för små barn och
Anders Lilja redovisade arbetet ”Diffusion och perfusion vid akut stroke” som han hade erhållit
forskningsbidrag från Lysholmsstiftelsen. Håkan Almqvist presenterade erfarenheter från KS kring CTangiografi och Gunilla Tegern förde en diskussion om de psyko-sociala konsekvenserna av påvisat
symtomlöst aneurysm. Olof Flodmark och Elna-Marie Larsson gick på slak lina utan skyddsnät och
förde ett uppskattat didaktiskt resonemang om okända neuroradiologiska fall.
Avslutningsvis hölls årets Torgny Greitz-föreläsning av professor Michael Sage, Adelaide, Australien
med titeln ” The Blood Brain barrier: The basis of modern neuroimaging”.
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Stadgeändring
SFNR har en hög ekonomisk omsättning på grund av den aktiva utbildningsverksamhet. För att
föreningen även fortsättningsvis ska anses vara en ideell förening har styrelsen av jurist
rekommenderats stadgeändring av paragraf 1 och 3 i föreningens stadgar.
§1 Ändras till:
Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och är
öppen för alla som har intresse för neuroradiologi.
§3 Ändras till:
Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Pensionerade
medlemmar räknas som ordinarie medlemmar men är liksom hedersmedlemmar befriade från
årsavgift. Inval av nya medlemmar sker på förslag av två medlemmar. Utträde ur föreningen:
Begäran om utträde i föreningen görs skriftligen till föreningens styrelse som beslutar om utträde. Den
som, trots påminnelse, tre år i följd, ej betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning av andra skäl kan beslutas av styrelsen.
Styrelsens förslag till paragrafändring antogs enhälligt. Beslut måste även tas vid årsmötet 2005 för
fastställande av stadgeändring.

Kursverksamhet
Kursledare Olof Flodmark genomförde en uppskattad vidareutbildningskurs i neuroradiologi på Cypern
den 3 – 10 maj. Kursen var som förgående år fulltecknad och fick av deltagarna mycket god kritik.

Disputationer
Ingen neuroradiologisk disputation under 2004.

ECNR-stipendier
Till ECNR:s kurser 2004 i Riga och Basel delade föreningen ut 15 fortbildningsstipendier á
10 000 kronor, således totalt 150 000 kronor.

Riksstämman
Birgitte Berthelsen deltog vid planeringen av 2004 års läkarstämma som SFNR:s representant i
neurospecialistgruppen. Ett symposium med rubriken ”Epilepsi hos unga vuxna, — utredning och
kirurgi” planerades men ställdes in under hösten.

Arbetsgrupp för trombolys
Arbetsgruppen fick i uppdrag att göra en sammanställning om trombolys-behandling till föreningens
hemsida. Sammanställningen ska bland annat innehålla definition av utbredd hjärninfarkt,
rekommenderad litteratur och att CT är förstahandsmetod.
Anders Lilja har slutfört sammanställningen, som finns tillgänglig på hemsidan, under rubriken
Trombolysgruppens introduktion angående radiologi vid intravenös trombolys 0 – 3 timmar efter
strokeinsjuknandet finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Kvalitetsregister för behandling av intrakraniella aneurysm
Svensk Neurokirurgisk Förening är positiv till ett kvalitetsregister och är beredd att finansiera registret.
Under året har dels en större grupp bildas med representation från samtliga neurokirurgiska kliniker
och neurointerventionsenheter och dels en mindre arbetsgrupp bestående av neurokirurgerna Hans
Sihlander och Per Enblad samt Gunnar Wikholm och Guyla Gad. Gruppen ska utforma ett
kvalitetsregistret.

Arbetsgrupp inom neuro-DT
Gruppen ska sammanställa axialteknik med multislice och spiralteknik, värdera stråldoser vid CTundersökningar samt göra en kontrastmedelsgenomgång med avseende på doser och koncentrationer.
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När det gäller undersökningar med äldre CT-utrustningar ska gruppen hänvisa till en reviderad version
av SFNR:s Metodbok.

Hemsida
Fortsatt uppdatering av föreningens hemsida, www.sfnr.org. Som tidigare ska allt material till
hemsidan skickas till ordföranden för godkännande samt kopia till sekreteraren för kännedom.

Stipendier ut Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.
Inget forskningsstipendium har delats ut 2004.

European Society of Neuroradiology
Vid ESNR:s årsmöte i Aachen valdes professor Ruscalleda Nadal till ny ordförande.
SFNR tackar Olof Flodmark för sina insatser för svensk och europeisk neuroradiologi under sina fyra år
som ordförande i ESNR.
Vid mötet för nationella delegater diskuterades tre förslag till ny medlemsstruktur. Majoriteten av
delegaterna röstade på förslaget att en ny individuell medlemskategori skapas för personer som redan
är medlemmar i en nationell förening som är ansluten till ESNR.

Nordisk Förening för Neuroradiologi
Vid mötet i Barsebäck hölls ett minisymposium med titeln ”Terapiresistent EP — state of the art —
radiologisk diagnostik och behandling” med flera föreläsare från Lund. Elna-Marie Larsson och Mats
Cronqvist var moderatorer för två teman där representanter från universitetssjukhusen presenterade
sina rutiner och erfarenheter av att använda CT-angiografier respektive DWI, DTI, PWI och
CT-perfusion i den dagliga kliniska verksamheten.

Styrelsens sammansättning från och med 1 januari 2005
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Övriga ledamöter

Lars Gustafsson
Elna-Marie Larsson
Birgitte Berthelsen
Per Grane
Jessica Bystam
Metin Tovi
Håkan Lindstam

omval
omvall
omval
tidigare vald
omval
nyval
nyval

mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2007
mandatperiod 2003-2005
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2005

Revisorer

Per Hamsten
Erik Jensen
Anders Lilja
Mårten Annertz

omval
nyval
omval
tidigare vald

mandatperiod 2004-2005
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2006-2004
mandatperiod 2004-2005

Valberedning

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

Birgitte Berthelsen
Lars Gustafsson
Elna-Marie Larsson

Göteborg den 28 mars 2005

Lars Gustafsson
Sekreterare i SFNR
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