
 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL från första styrelsemötet i SFNR 2021 
 
Tid:  Torsdag 4/2 kl. 15.00 

Plats: Via Zoom 

 
Deltog:  Roger Siemund, Karin Sundström, Lars Stenberg, David Fällmar, Håkan Almqvist, 

Pär Asplund och Isabella Björkman-Burtscher. 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Ordföranden öppnar mötet och välkomnar de nya styrelsemedlemmarna: David 
Fällmar, Karin Sundström och Pär Asplund. Isabella B väljs till justeringsperson. 
Kallelsen godkänns. Anmälan av övriga frågor:  

 information rörande kursen ”Grundläggande neuroradiologi” (David F); se nedan 
under ”Planerade kurser”.  

 Medlemsavgift till SLS 

Dagordningen fastställs.  

2. Föregående mötesprotokoll gås igenom utan anmärkningar. 

3. Bedömningsmall NPH 

Radiologiska fynd ska inkluderas i neurologernas nationella kvalitetsregister. För 
närvarande rapporteras dessa fynd på väldigt olika vis i Sverige. 

SFNR föreslår att bedömning enligt bifogat förslag kan göras på separat 
demonstrations/granskningsremiss som är under utredning för NPH.  

David skriver kort infotext till hemsidan. Publiceras ihop med anvisning ”Radiologisk 
gradering…” 

4. Torgny Gretiz-föreläsare 2021 

Vi planerar att TG-föreläsningen ska hållas i samband med röntgenveckan i Örebro.  
Flera förslag diskuteras; Paul Parizel föreslås i första hand. Roger S kontaktar honom. 

5. Planerade kurser 

 Grundläggande neuroradiologi v 6: Kursen hålls via Zoom. 50 deltagare. 
Förinspelade föreläsningar spelas upp i realtid. Respektive föreläsare kommer 
att delta on line för att svara på frågor och leda interaktiva moment i realtid. 
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 Vidareutbildningskurs i Neuroradiologi, v 40, Cypern. Deadline 1/6 för att 
bestämma om kursen kan genomföras på plats. Håkan A och Lars Jönsson 
planerar, och funderar också kring digitalt alternativ. 

 ST-kurs i Stockholm med tema neuroradiologi i år (ej i SFNR:s regi). 

 Head-neckkurs planeras till v 43. 

6. Nya medlemmar 

Pär Asplund, Umeå. 

7. Övriga frågor 

Karin S berättar att vi fått faktura för medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet (SLS). 
Pensionärer har lägre avgift, men i vårt medlemsregister finns ännu inte uppgift om vem 
som är pensionärer. Lars S ska uppdatera detta.  

Information om att medlemmar i SFNR automatiskt blir medlemmar i SLS utan att 
betala individuell avgift ska läggas upp på hemsidan. Denna information ska också 
skickas som gruppmail till SFNR:s samtliga medlemmar. Lars S ombesörjer detta. 

8. Nästa styrelsemöte 

Tid: Torsdag 15/4 KL. 15. 

Plats: Via Zoom. 

 

 

 

 

Föreningssekreterare Lars Stenberg Justeras, Isabella Björkman-Burtscher 

 

 


