
 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL från tredje styrelsemötet i SFNR 2021 
 
Tid:  Torsdag 3/6 kl. 15.00 

Plats: Via Teams 

 
Närv.:  Roger Siemund, Ida Blystad, Karin Sundström, Lars Stenberg, Magnus Kaijser, 

David Fällmar, Håkan Almqvist, Pär Asplund, Isabella Björkman-Burtscher och 
Johan Wasselius 

Adjungerad: Alexandros Rentzos, Göteborg, adjungeras för diskussion av övrig fråga #3. 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande. IBB väljs till justeringsperson. Kallelsen godkänns. Fyra punkter 
anmäls till övriga frågor – se nedan. Dagordningen fastställs.  

2. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

3. Röntgenveckan 

Vi har fått en inbjudan att delta i en ”dubbelslot”, tisdag 7/9 12.45 – 14.45. 
RS gör ett förslag till program i enlighet med förslag från föregående styrelsemöte och 
kommunicerar förslaget till styrelsen för beslut via email. 

4. TG-föreläsare 2021 

Förslag att utse Olof Flodmark. Vi väljer att inte arrangera i samband med 
röntgenveckan denna gång. TG-föreläsningen är en hedersföreläsning som bör 
uppmärksammas mer än som en streamad del av röntgenveckan. Senare på hösten? I 
samband med professorskonventet i Göteborg? I Linköping? Skjuta på det till SNS 
2022 i maj, Bergen?  

RS kontaktar Prof. Olof Flodmark, därefter bestämmer styrelsen med hänsyn till 
pandemin och även Prof. Flodmarks önskemål tidpunkt och form för TG-festligheter. 

5. Planerade kurser 

Vidareutbildningskurs i Neuroradiologi är omgjord till digital kurs i samarbete med 
Collective Minds. Anmälan är öppen via SFNR:s hemsida. 

Head / neck-kurs planeras till v 43. 

6. Nya medlemmar 

https://www.sfnr.org/kurser
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LS har ett förslag på två hedersmedlemmar: Titti Owman och Maggie Östman. 
Styrelsen samtycker. Ett hedrande i samband med TG-festligheterna samordnas om 
arrangemanget tillåter detta. 

7. Övriga frågor 
DF:  
1) om hur ni hanterar sinustrombosfrågeställningar under första trimestern av en 

graviditet.  
 
I första hand MR utan intravenöst kontrastmedel. Om MR inte är tillgänglig, eller om 
MR-undersökningen inte är konklusiv bör utredningen kompletteras med DT-
angiografi. 
 

2) om ni har styrdokument/lokala riktlinjer för ST i neuroradiologi. 
 
Dokument finns och ser lite olika ut. Styrelsen förser DF och KS med 
kontaktuppgifter till övriga utbildningsansvariga. 
 

IBB: 
3) INR utförd av andra än neurointerventionister 

 
AR får i uppdrag av SFNR:s styrelse att företräda SFNR i arbetet med att ta fram 
nationella riktlinjer för utbildning till neurointerventionist genom att skapa en 
arbetsgrupp för detta. Gruppen skall också utreda hur SFNR och arbetsgruppen kan 
stötta utvecklingen av INR och trombektomiverksamheten i Sverige med hänsyn till 
kompetensnivån och patientunderlaget. Alla sjukhus som har, och planerar införa, 
INR-verksamhet ska bjudas in att delta i gruppens arbete. 

 
RS: 
4) Rapport från SLS fullmäktigemöte 

 
Möte 25/5. Långt, professionellt Zoom-möte. Många olika punkter. Vad som kan 
vara av intresse för SFNR är att det fördes en lång diskussion kring ansvaret för ST-
utbildning. SLS är skeptiskt till att SKR har så stort inflytande över utbildningen. SLS 
vill ha större inflytande och möjlighet att påverka. 

 
 

8. Tid och plats för nästa möte: Måndag 30/8 kl. 15.00 Teams. 
 
Lund, 3/6 2021 
 
 
 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 

 

 
 
Justeras, Isabella Björkman-Burtscher 
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