
 
 
 
 
 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL till fjärde styrelsemötet i SFNR 2021 
 
Tid:  Måndag 30/8 kl. 15.00 
Plats: Via Teams.  
 
Kallade:  Roger Siemund, Ida Blystad, Karin Sundström, Lars Stenberg, Magnus Kaijser, 

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

Frånv.: Håkan Almqvist, Johan Wasselius 
  
 
DAGORDNING 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. IBB väljs till justeringsperson. Kallelsen godkänns. 
Anmälan av övriga frågor: PA: DT-uppföljning av coilade aneurysm samt Rädda hjärnan 
på barn – multifasangio? IB Ska SFNR ordna webinarium som del i röntgenveckan? 

Dagordningen fastställs.  

2. Föregående mötesprotokoll rekapituleras. 

3. Röntgenveckan 

Roger redogör för programmet på röntgendagarna. Alla delföreningar har dessutom 
erbjudits göra ett halvdags webinarium under HT21 eller VT22. Vill SFNR göra detta?  

Styrelsen beslutar att SFNR ska erbjuda sig hålla webinarium (4 x 40 min) den 18/1 
2022. DF planerar 2 x 40 minuter om demens och NPH. RS planerar 2 x 40 minuter om 
strokediagnostik med DT-perfusion inklusive fallvisningar. 

RS meddelar Håkan Geijer att SFNR önskar hålla webinarium. 

4. TG-föreläsare 2021 

RS har inte frågat Olof Flodmark ännu, men kontaktar honom inför nästa styrelsemöte.  

5. Föreningsmöte 2021 

Föreningsmöte 2021 ska hållas den 25/10 kl. 17.00 via Teams. Styrelsen planerar att, 
om pandemisituationen tillåter, träffas fysiskt vid lunchtid samt efter mötet för diskussion 
av verksamheten 2022 med fokus på undervisningsfrågor. 

6. UEMS/ESNR 

SFNR är representerade i division neuroradiologi, UEMS. Arbetet i UEMS präglas av en 
del interna stridigheter, bl.a. kring hur sekretariatet ska organiseras där ESNR har 
erbjudit stöttning och även ESR/EBR. Beslut kring detta har fattats på tveksamma 
grunder, och läget är lite oklart. 

RS och IBB är nationella delegater för SFNR i division neuroradiologi. 

RS och IBB ska när de har mer info sammanfatta och informera styrelsen. 
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7. Skrivelse angående neurointervention i Örebro 

Läkartidningen valde att inte publicera det utförliga förtydligandet som SFNR varit med 
att författa, men publicerade inlägget som en kommentar till artikeln. LS ska lägga upp 
länk till artikeln och kommentaren på SFNR:s hemsida. 

8. Planerade kurser 

Huvud-halsradiologi 25–29 oktober, Huddinge 

Basal kurs i neuroradiologi, sannolikt vecka 6, 2022, planeras av David Fällmar. Form 
för kursen är inte fastställd. 

Diskussion kring framtida undervisningsformer. Digitala kurser? Internat? Utomlands? 

9. Nya medlemmar 

Inga anmälda 

10. Övriga frågor 
 
PA: 

 
- DT-uppföljning efter coiling av aneurysm. Rutin för fönstring? 

I Umeå har man infört en rutin att alla DT på patienter med coilat aneurysm ska 
granskas med skelettfilter, oavsett frågeställning. Denna rutin finns inte i resten av 
landet. De flesta i styrelsen menar att granskningen av en undersökning styrs av 
anamnes och frågeställning. 
 

- Rädda hjärnan på barn. Multifasangio verkar inte förekomma. Hur ser det ut och varför? 
Ingen av de på mötet representerade orterna kör rutinmässigt DTA i flerfas på barn med 
misstänkt akut stroke. Fallen är få, och handläggs oftast i direkt bakjourskontakt. Ibland 
görs akut MR hjärna på denna frågeställning på barn. 
 
IBB: 
Ska SFNR hålla webinarium inom ramen för röntgendagarna? 
Frågan behandlades under punkt 3; se ovan. 
 
MK: 
MK ingår i nationell arbetsgrupp (NAG) för subarachnoidalblödning (SAH) 
Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid stroke, men det har 
hittills inte inkluderat SAH. NAG har nu kompletterat detta förlopp med info om SAH där 
MK varit medförfattare. Texten kommer ut på remiss under hösten 2021. 
 
IBB: 
IBB sitter med i NAG traumatiska hjärnskador (TBI). Omfattande mötesverksamhet. IBB 
berättar om viss skepsis från kliniker till DT-diagnostik vid TBI, i synnerhet vid icke 
högenergivåld (minor head injury). De flesta i styrelsen känner inte riktigt igen sig i att 
patienter med minor head trauma ogärna undersöks med DT och betonar vikten av 
bilddiagnostik, ffa avseende kontusioner och subdurala hematom. IBB bevakar. 
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11. Tid och plats för nästa möte 

Nästa möte hålls på Teams den 11/10 kl. 15.00. 
Den 25/10 planeras fysiskt möte vid lunch (före föreningsmötet) samt efter mötet (se 
punkt 5). 
Plats bestäms vid mötet den 11/10 med hänsyn till då rådande Corona restriktioner och 
med preliminärt förslag Stockholm.  
 

 
 
Lund, 30/8 2021 
 
 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare  Justeras, Isabella Björkman-Burtscher 
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