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Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

Organisationsnummer i RSV: 802013-6902 
 
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
 
Även verksamhetsåret 2021 präglades till viss del av pandemi (Covid-19). Möten och 
kursverksamhet hölls på relativt låg nivå. 
 
Medlemsstatus:  
Den 1/9 2022 har föreningen 206 aktiva medlemmar. 
 
Föreningens styrelse 2021 hade följande sammansättning: 
 

Ordförande och firmatecknare  Roger Siemund  
Vice ordförande   Ida Blystad    
Kassaförvaltare och firmatecknare Karin Sundström   
Föreningssekreterare  Lars Stenberg  
Vetenskaplig sekreterare  Magnus Kaijser   
Ledamot   David Fällmar   
Ledamot   Håkan Almqvist   
Ledamot   Pär Asplund    
Ledamot   Johan Wasselius   
Ledamot   Isabella Björkman-Burtscher  

  
 
Valberedning 2021 var:  Maria Kristoffersen Wiberg (sammankallande) 

Patrik Ring 
    
Revisorer 2021 var:  Erik Jensen 
   Per Hamsten 
 
Styrelsemöten 
Under 2021 hade styrelsen fem sammanträden, samtliga digitala: 4/2, 29/4, 3/6, 30/8 och 
11/10 
 
Föreningsmöten 
Ordinarie föreningsmötet hölls i digital form den 25/10. 
 
Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus: 
Under 2021 bestämdes att radiologiska fynd ska inkluderas i det nationella kvalitetsregister för 
hydrocefalus som är en del av Svenska Neuroregister. David Fällmar har tillsammans med 
Karin Kockum och Johan Virhammar sammanställt riktlinjer för radiologisk gradering till detta 
register. SFNR ställer sig bakom dessa riktlinjer som publicerats på föreningens hemsida. 
 
Kurser 
Kursverksamheten var reducerad även 2021 pga. Covid-epidemin. 
SFNR arrangerade: 

• vidareutbildningskurs i neuroradiologi (digital distanskurs) v40 med Håkan Almqvist och 
Lars Jönsson som kursansvariga 

https://www.sfnr.org/kvalitetsregister-nph
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• Huvud- halsradiologi v 43 i Huddinge med Babak Flahat, Christer Jensen och 
Margareta Nilsson som kursansvariga 
 

SFNR deltog i: 
• Grundläggande kurs i neuroradiologi (digital kurs) v 6, med bl.a. David Fällmar 
• Digital röntgenvecka med temat ”När det blir akut”. Dels med föreläsningar och 

paneldiskussion på temat akut strokediagnostik inklusive DT-perfusion (Roger Siemund 
med flera), dels på webinar i januari 2022 med temat demens och 
normaltryckshydrocefalus (David Fällmar) 

 
Kommentar till artikel om trombektomi i Örebro 
Läkartidningen publicerade i maj 2021 en artikel med vinkling att kardiologer kommer att utföra 
trombektomi på universitetssjukhuset i Örebro. Neurointerventionister och SFNR:s styrelse 
reagerade på vinklingen av artikeln och författade ett förtydligande. Läkartidningen valde att 
inte publicera förtydligandet i tryck, utan som en kommentar till artikeln i den digitala utgåvan. 
 
Torgny Greitz-föreläsning 
2021 års Torgny Greitz-föreläsning ställdes in pga. pandemi (Covid-19). 
 
NAG 
Under året var SFNR representerade i nationella arbetsgrupper (NAG) för till exempel 
subarachnoidalblödning, traumatisk hjärnskada och nationellt remittentstöd för 
berättigandebedömning. 
 
UEMS 
SFNR är representerat i UEMS division för med två delegater, Roger Siemund och Isabella 
Björkman-Burtscher, som återkopplar till SFNR:s styrelse relevanta remisser. 
 
Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne 
Under 2021 utdelades inget stipendium då avkastningen på stiftelsens kapital var för låg. 
 
SFNR:s ekonomi 
Var god se bokslut och ekonomisk rapport. 
Sammanfattningsvis visade balansräkningen för 2021 ett underskott 59 375 kronor. 
Föreningens ekonomi är alltjämt god med ett kapital på 852 677 kronor per den siste 
december 2021. 
 
 
 
 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 
 
 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/05/kardiologer-i-orebro-redo-att-dra-ut-propp-i-hjarnan/
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