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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006
År 2006 hade föreningen 158 medlemmar varav 148 svenska och 10 utländska. Av de svenska var 12
hedersmedlemmar, 113 ordinarie yrkesverksamma medlemmar och 24 pensionärer. Av de ordinarie var
4 betalningsbefriade. De utländska består av 4 hedersmedlemmar och 6 yrkesverksamma medlemmar.
Inga medlemmar har uteslutits på grund av utebliven betalning av årsavgiften för åren 2003 – 2005.
Inga nya medlemmar har invalts under året.
I maj månad avled Melker Lindqvist, hedersledamot i Föreningen.

Föreningens styrelse 2006 har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
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Håkan Lindstam

Valberedning

Anders Lilja
Stig Holtås

Revisorer

Erik Jensen
Per Hamsten

Styrelsemöten
Under året hade styrelsen tre ordinarie sammanträden, i Göteborg 10 februari, på Bokö 18 juni samt i
Stockholm 16 november.
Årsmöte
Vid årsmötet 17 november i Uppsala förelåg även ett uppskattat vetenskapligt program.
Som avslutning hols årets Torgny Greitz-föreläsning av Luc Picard, Professor of Neuroradiology,
Academic Neurologic Hospital Nancy, France och President of World Federation of Neuroradiological
Societies med titeln ”Interventional neuroradiology – from practice to law and ethics”. Professor
Luc Picard är en av pionjärerna inom interventionell neuroradiologi.
Hedersmedlemmar
Olof Flodmark och Stig Holtås har under många år aktivt arbetat inom SFNR och ESNR i ledande
positioner. Bland annat kan nämnas att Olof Flodmark varit ordförande i ESNR under två
mandatperioder och är för närvarande vice ordförande i WFNRS. Båda har sedan 90-talet varit mycket
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engagerade i specialistutbildningen för neuroradiologer såväl nationellt som inom ESNR.
Professur
Elna-Marie Larsson, SFNRs tidigare ordförande har erhållit en professur i neuroradiologi i Ålborg.
Kursverksamhet
Under ledning av Olof Flodmark hölls ännu en mycket uppskattad vidareutbildningskurs i
neuroradiologi på Cypern i början av oktober.
Disputationer
Danielle van Westen disputerade 1 juni 2006 i Lund med avhandlingen MRI at 3T of brain functions
and fibre tracts adjacent to intracranial tumors
ECNR-stipendier
Till ECNR:s kurser 2006 i Basel delade föreningen ut sju fortbildningsstipendier på 7 000 kr och 4 på
3 000 kr, således totalt 61.000.
Riksstämman
Birgitte Berthelsen deltog vid planeringen av 2006 års Läkarstämma som SFNR:s representant bland
neurospecialiteterna och anordnade ett sektionssymposium om Moderna neuroradiologiska metoder vid
utredning av cerebrovaskulära sjukdomar där även Stig Holtås och Roger Siemund deltog.
Arbetsgrupper
Under året inget nytt från SFNRs arbetsgrupper för trombolys. Neuro-CT gruppen är i det närmaste
klara med sitt kompendium om datortomografi av hjärna med multisliceteknik. Arbetet med
kvalitetsregistret för behandling av intrakraniella aneurysm pågår.
Hemsida
Den nya hemsidan fungerar bra. Som tidigare ska allt material till hemsidan skickas till ordföranden för
godkännande samt kopia till sekreteraren för kännedom.
Stipendier ur Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.
Under 2006 har Stiftelsens tilldelat Thomas Skoglund, neurokirurgisk avd. Göteborg och medarbetare
ett stipendium på 50.000 kr för projektet Kartläggning och uppföljning av patienter med traumatisk
hjärnskada med hjälp av diffusion tensor imaging med motiveringen: Ett välavgränsat och bra projekt
med fokus på klinisk forskning med relevanta radiologiska frågeställningar där bilderingsaspekten är
tillvaratagen och där neuroradiologisk medarbetare ingår.
Den nya specialistutbildningen
Enligt regeringsbeslut har det införts en ny indelning av läkarspecialteterna. Radiologi har
sammanslagits med klinisk fysiologi till basspecialiteten Bild och funktionsmedicin med
grenspecialiteterna Neuroradiologi, Nukleärmedicin och Klinisk fysiologi. Detta började gälla 1 juli
2006. Sedan beslutet har det arbetats med att ta fram nya målbeskrivningar. Inom SFNR samlades
styrelsen och Stig Holtås som representant för universitetet vid ett effektivt och givande internat i juni
på Bokö och skrev ett första utkast till målbeskrivning för neuroradiologin som grenspecialitet och som
del av basspecialiteten. Olof Flodmark, Stig Holtås och Lars Gustafsson har som SFNRs representanter i
SFMR i denna fråga sedan arbetat vidare. En målsättning är att försöka anpassa de neuroradiologiska
målbeskrivningarna till de europeiska. Arbetet är inte avslutat.
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European Society of Neuroradiology
2005 togs ett beslut i ESNR om möjlighet till förenklat medlemskap via medlemskap i den nationella
föreningen vilket Styrelsen informerade om vid förra årsmötet. Under 2006 har detta lagts på is av
ESNR dels av ekonomiska skäl men också för att flera stora nationella föreningar inte var intresserade. I
stället skall man på nationell nivå arbeta mera för att få fler att bli ordinarie medlemmar i ESNR.
Olof Flodmark är fortsatt ordförande i EBNR, European Board of Neuroradiology, som ansvarar för
utvecklingen av program för en standardiserad utbildning, examination och certifiering av
neuroradiologer.
Nordisk Förening för Neuroradiologi
Årsmötet hölls 22 mars i Adelaide i samband med Symposium Neuroradiologicum. År 2008 skall
Sverige vara värd för det nordiska mötet.
Styrelsens sammansättning från och med 1 januari 2007
Ordförande
Lars Gustafsson
omval
Vice ordförande
Olof Flodmark
nyval
Sekreterare
Birgitte Berthelsen
tidigare vald
Kassaförvaltare
Per Grane
omval
Övriga ledamöter
Jessica Bystam
tidigare vald
Per Jonasson
nyval
Roger Siemund
nyval
Revisorer
Valberedning

Per Hamsten
Erik Jensen
Stig Holtås
Vakant

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

tidigare vald mandatperiod 2006-2007
omval
mandatperiod 2007-2008
nyval
mandatperiod 2006-2007

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

Birgitte Berthelsen
Lars Gustafsson

Göteborg den 5 mars 2007

Birgitte Berthelsen
Sekreterare i SFNR
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