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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 

 

 
 

Medlemsstatus:  

Vid slutet av 2010 hade föreningen 177 medlemmar, varav 114 ordinarie medlemmar, 15 

hedersmedlemmar, 35 pensionerade medlemmar och 13 utländska medlemmar. 

Under året har 9 nya medlemmar invalts.  

 

Föreningens styrelse 2010 hade följande sammansättning: 

 

Ordförande  Anders Lilja 

Vice ordförande Birgitta Ramgren 

Kassaförvaltare Isabella Björkman-Burtscher 

Sekreterare   Roger Siemund 

Övriga ledamöter Inger Nilsson 

Lars Gustavsson 

  Elna-Marie Larsson 

 

Valberedning Olof Flodmark  

  Birgitte Berthelsen 

 

Revisorer  Erik Jensen 

  Per Hamsten 

 

Styrelsemöten 

Under året hade styrelsen tre ordinarie sammanträden, 18/2 i Lund, 2/6 telefonmöte samt 11/11 i 

Stockholm. 

 

Årsmöte 

Den anordnades den 12/11 i Stockholm och bjöd på ett välorganiserat och innehållsrikt program med 

fria föredrag och redovisningar från två stipendiater av Erik Lysholms stiftelse för medicinsk bildering: 

 Thomas Skoglund - Kartläggning och uppföljning av patienter med traumatisk hjärnskada med 

hjälp av diffusions-tensor imaging. 

 Doerthe Ziegelitz, Stig Holtås - Studier av perfusionen i hjärnans vita substans vid hydrocefalus 

och Binswangers sjukdom  

Årets Torgny Greitz-föreläsning hölls i samband med årsmötets vetenskapliga del av Professor Rüdiger 

von Kummer med titeln: ”Is Time Brain? The problem of a therapeutic time-window for ischemic 

stroke”  
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Kursverksamhet 

Ryggkursen hölls för första gången sedan många år med kurs på Cypern under vecka 44. Kursledningen 

var Per Grane och Lars Stenberg. Lärarkollegiet bestod av 10 lärare varav 5 kliniker. Mycket goda 

omdömen från de 71 deltagare. Barnkursen i Göteborg under kursledningen av Olof Flodmark hade 8 

föreläsare och 160 deltagare, även denna kurs erhöll mycket god kritik. Head- and Neckkursen under 

vecka 44 i Göteborg hade 25 deltagare och var som de tidigare gångerna mycket uppskattad. En SK-

kurs i neuroradiologi anordnades vecka 4 på KS med Olof Flodmark som kursledare och med mycket 

goda kurskritiker. 

 

ECNR-stipendier 

Under 2010 delades ut sammanlagt 8 stipendier á 6000 kr till deltagare i ECNRs kurser. 

 

Riksstämman 

Mikael Mosskin har under året varit Föreningens vetenskapliga representant.  

 

Svenska läkaresällskapet 

Arbetet pågår för att etablera neuroradiologi som en egen sektion inom SLS. 

 

Hemsida 

Hemsidan har vad gäller styrelse- och föreningsdokument bättre uppdaterat nu. Askell Löve från Lund 

har börjat med att sätta sig in i webbadministrationen. Hans förslag är att framöver byta webbhotell till 

en mer lättarbetad sådan. Han har även tankar på att designa om hemsidan.  

Som tidigare skall allt material till hemsidan skickas till ordförande för godkännande samt kopia till 

sekreteraren för kännedom.  

 

Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne 

Under 2010 har stipendium delats ut till Angelica Overgaard, Inst för kliniska vetenskaper, Malmö. 

Projekttiteln är ”Funktionell MR och MR-spectroscopi för bedömning av centrala smärtmekanismer och 

metabolisk aktivitet hos patienter med temporomandibulär dysfunktion.”  

Stipendiebelopp: 50 000 kr  

 

Division för neuroradiologi inom UEMS 

Olof Flodmark är president för divisionen som fortfarande under uppbyggnad. Arbetet är just nu mycket 

fokuserat på att etablera interventionell neuroradiologi som en s k particular qualification. Detta är en ny 

nivå av specialkompetens inom UEMS. Onkologi och intensivvårdsmedicin kommer att vara pilotfall 

för att etablera denna kompetensnivå. Målet är att när dessa väl är godkända inom UEMS så kommer 

man direkt att sätta igång med förfarandet för interventionell neuroradiologi, så att denna kvalifikation 

kan godkännas på europeisk nivå redan 2012.  

 

Nordisk Förening för Neuroradiologi 

2011 hölls inget separat möte på grund av Symposium Neuroradiologicum i Bologna. 

 

SFNRs ekonomi 

På grund av administrativa problem med överlämnandet av kassörsskapet och behörigheter till diverse 

bankkonton har Per Grane arbetat parallellt med Isabella Björkman-Burtscher som kassör under hela 

2010. Per Grane gör därför även bokslut och deklaration för SFNR för 2010. 
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Stipendiet från stiftelsen för medicinsk bildering till Erik Lysholms minne betalades ut från ett av 

SFNRs konton. Av den anledningen har stiftelsen en skuld på 50.000 kr hos SFNR, vilket ska regleras 

under 2011. 

 

 

Styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2010  

 

Ordförande  Birgitta Ramgren   2011 – 2012 

Vice ordförande Tommy Andersson   2011 – 2012 

Sekreterare  Roger Siemund   2011 – 2013 

Kassaförvaltare Isabella Björkman-Burtscher  2010 – 2012 

Övriga ledamöter Elna-Marie Larsson   2010 – 2011 

  Birgitta Leiram   2011 – 2012  

  Bengt Petré    2011 – 2012  

 

Revisorer  Per Hamsten    2010 – 2011 

  Erik Jensen    2011 – 2012  

 

Nationell delegat i ESNR    Roger Siemund 

Nationell delegat i UEMS, suppleant  Roger Siemund 

Nationell delegat i WFNRS och PEBNR  Birgitta Ramgren 

 

Valberedning   Lars Gustafsson 2011 – 2012 

   Olof Flodmark  2010 – 2011 

 

 

 

Lund, den 13 februari 2011 

 

 

 

 

Roger Siemund, sekreterare 

 


