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Organisationsnummer i RSV: 802402-8360

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2005
År 2006 hade föreningen 158 medlemmar varav 148 svenska och 10 utländska. Av de svenska var 12
hedersmedlemmar, 112 ordinarie yrkesverksamma medlemmar och 24 pensionärer. Av de ordinarie var
6 betalningsbefriade. De utländska består av 4 hedersmedlemmar och 6 yrkesverksamma medlemmar.
Inga medlemmar har uteslutits ur föreningen 2005-12-31 på grund av utebliven betalning av årsavgiften
för åren 2003 – 2005.
Under året invaldes enhälligt fyra medlemmar i SFNR:
Staffan Holmin, Evaldas Laurencikas, Annika Kitz alla Neuroradiologisk klinik, Karolinska samt
Anders Berntsson Neurosektionen, Röntgen, SU/Sahlgrenska.
Föreningens hedersordförande Erik Lindgren avled 21/12. Erik Lindgren blev 100 år. Han var under
många år Professor i Röntgendiagnostik med Neuroradiologi på Serafimerlasarettet. Hans insatser där
har haft en avgörande betydelse för svensk och internationell neuroradiologi under framför allt 40- och
50-talen. Han var därtill en av initiativtagarna till Svensk Förening för Neuroradiologi som bildades
1971. Han var föreningens första ordförande under åren 1971-74.
Ytterligare två medlemmar har avlidit, Ulf Bergvall och Carl Einar Westerberg.

Föreningens styrelse 2005 har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Övriga ledamöter

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

Hedersordförande

Erik Lindgren

Valberedning

Anders Lilja
Mårten Annertz
Erik Jensen
Per Hamsten

Revisorer

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen fyra ordinarie sammanträden, i Stockholm 10 februari och i Uppsala 13
oktober samt två telefonsammanträden, 16 juni respektive 14 december.
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Årsmöte
Vid det välbesökta årsmötet 14 oktober i Uppsala fanns även ett uppskattat vetenskapligt program.
Avslutningsvis hölls årets Torgny Greitz-föreläsning av Anne Osborn, professor i radiologi vid
University of Utah School of Medicine, USA med titeln ” The brain microvasculature: Radiologicpathologic correlations and imaging approach. Anne Osborn har publicerat drygt 10-tal textböcker där
"Diagnostic Neuroradiology" är den mest kända och tillgänglig på de flesta svenska röntgenkliniker.
1988 valdes Anne Osborn som den första kvinnan till ordförande i American Society of Neuroradiology.
Stadgeändring
Den vid årsmötet 2004 antagna stadgeändring är efter ett enhälligt beslut vid årsmötet 2005 nu definitiv.
§1 har ändrats till:
Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och är
öppen för alla som har intresse för neuroradiologi.
§3 har ändrats 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.
Kursverksamhet
Olof Flodmark genomförde en uppskattad vidareutbildningskurs i barnneuroradiologi i Ebeltoft,
Danmark den 19-22 augusti.
Disputationer
Mats Cronqvist har under året disputerat med avhandlingen Results and complications of endovascular
neurointervention in intracranial aneurysms and malformations, evaluated by conventional
angiography and difuusion-perfusion MRI.
ECNR-stipendier
Till ECNR:s kurser 2005 i Basel delade föreningen ut ett fortbildningsstipendium på 5000 kr och åtta á
6 000 kr, således totalt 53.000.
Riksstämman
Birgitte Berthelsen deltog vid planeringen av 2005 års läkarstämma som SFNR:s representant i
neurospecialistgruppen. Ingen neuroradiolog deltog i neurosektionens symposier. Elna-Marie Larsson
deltog i ett välbesökt symposium om Funktionell hjärndiagnostik. Per Grane deltog i ett av Whip lash
symposierna och Metin Tovi i ett symposium på ögonsektionen om orbitala kärlmissbildninga.
Arbetsgrupper
Inget nytt från SFNRs arbetsgrupper för trombolys, Neuro-CT eller Kvalitetsregistret för behandling av
intrakraniella aneurysm.
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Hemsida
Föreningens hemsida, www.sfnr.org. Har fått en helt ny och attraktiv utformning och har blivit
betydligt lättare att uppdatera. 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.
Under 2005 har Stiftelsens tilldelat Daniel Nilsson och medarbetare ett stipendium på 50.000 kr för
projektet ”Kartläggning av synbanan med diffusion-tensor MR” med motiveringen: Projektets syfte är
att undvika skador eller förutsäga risken för skada på synbanan i samband med epilepsikirurgi genom
att preoperativt kartlägga synbanan med diffusion tensor imaging (DTI). Detta är ett realistiskt, väl
fokuserat projekt som har en klar bilderingsaspekt och kan få en fortsättning som klinisk metodik.
Därtill är neuroradiologisk kompetens involverad
European Society of Neuroradiology
Vid mötet för nationella delegater i samband med ESNRs möte i Barcelona togs förslaget upp om
förenklat medlemskap i ESNR för medlemmarna i de nationella föreningarna. Det nya medlemskapet
skulle bli ett enkelt medlemskap med möjlighet till reducerad avgift till ESNRs årliga möte och
möjlighet att rösta vid Annual Assembly men endast om man är personligt närvarande. Endast fullt
betalande medlemmar kan få styrelse eller kommittéposter i ESNR liksom endast fullt betalande får
tidningen Neuroradiology. Mötets deltagare röstade med majoritet för detta förslag vilket medförde att
frågan även togs upp på General assembly där man röstade för förslaget och därmed en förändring av
stadgarna. Styrelsen i SFNR stödjer förslaget och informerade om det på förra årsmötet.
Olof Flodmark är ordförande i EBNR, European Board of Neuroradiology, som ansvarar för
utvecklingen av program för en standardiserad utbildning, examination och certifiering av
neuroradiologer. Vid ESNRs möte i Barcelona i september 05 genomgick sju neuroradiologer varav en
svensk, Chen Wang, muntlig examen och fick därmed den första europeiska certifieringen i
neuroradiologi.
Nordisk Förening för Neuroradiologi
Det årliga mötet hölls 26-27 maj i Oslo i samband med det Nordiska Radiologi mötet. Birgitta Ramgren
deltog med två föredrag The doughnut case och How to classify endovascular treated aneurysms with
MRA and DSA? Och Gunnar Wikholm med ett föredrag Sinus thrombosis.
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Styrelsens sammansättning från och med 1 januari 2006
2006
Vice ordförande
Elna-Marie Larsson
tidigare vald
Sekreterare
Birgitte Berthelsen
tidigare vald
Kassaförvaltare
Per Grane
omval
Övriga ledamöter
Jessica Bystam
tidigare vald
Metin Tovi
tidigare vald
Håkan Lindstam
tidigare vald
Revisorer
Valberedning

Per Hamsten
Erik Jensen
Anders Lilja
Stig Holtås

omval
tidigare vald
tidigare vald
nyval

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

vald

mandatperiod 2005-

mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2007
mandatperiod 2006-2008
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2006-2007
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2005-2006
mandatperiod 2006-2007

Birgitte Berthelsen
Lars Gustafsson
Elna-Marie Larsson

Göteborg den 28 april 2006

Birgitte Berthelsen
Sekreterare i SFNR
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