
 
 
 
 
 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL fört vid andra styrelsemötet i SFNR 2021 
 
Tid:  Torsdag 29/4 kl. 15.00 

Plats: Via Teams 
 
Närv.:  Roger Siemund, Lars Stenberg, David Fällmar, Håkan Almqvist, Magnus Kaijser, 

Pär Asplund och Isabella Björkman-Burtscher  
 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande. IBB väljs till justeringsperson. Kallelsen godkänns. Anmälan av 
övriga frågor: AI inom neuroradiologi (IB) samt NAG subarachnoidal blödning (MK). 
Dagordning fastställs.  

2. Föregående mötesprotokoll godkänns. 

3. Röntgenveckan.  

Inget fysiskt möte, men kommer att hållas i digital form, SFNR har hittills inte fått någon 
förfrågan att medverka. RS kollar med arrangörerna. Temat är ”När det blir akut”. 
Förslag: Föreläsning om hur Region Skåne organiserat införandet av DT-perfusion i 
regionalt stroke-flöde; paneldebatt om hur man kan strömlinjeforma och implementera 
stroke-diagnostik i enlighet med det nationella vårdförloppet, gärna också med rtgssk-
perspektiv. RS planerar utbildningspunkt, förankrar med styrelsen. 

4. TG-föreläsare 2021 

Kan man ha TG-föreläsningen på röntgenveckan trots att den bara hålls digitalt? Kan vi 
få en någorlunda attraktiv time-slot – RS kollar. I så fall gärna mer allmänradiologiskt 
inriktad? Olof Flodmark? Stig Holtås?? Ändå träffas i styrelsen med TG-föreläsaren för 
en TG-middag?? 

5. Planerade kurser 

Cypernkursen. Vi måste lämna besked senast siste maj om vi ska vara på Cypern. 
Troligen kan vi inte garantera resa till Cypern utan vi måste planera för annat alternativ. 
Fysisk kurs på annan kurs är nog inte heller aktuellt – vi bör planera för att göra om 
kursen i digitalt format. Sannolikt jättestort söktryck på en digital kurs? HA planerar för 
digitalomställning av kursen. Vi avvaktar med att gå ut med information på hemsidan 
angående omställningen av kursen. 

6. Nya medlemmar 

Uppdaterat medlemsregister finns på hemsidan under arbetsmaterial. 

7. Övriga frågor: 
 

• IB frågar angående AI: Använder någon i Sverige AI som beslutsstöd?  
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Uppsala: Zebra – DT hjärna -> server, letar intrakraniella blödningar, markerar 
fall med misstänkt fynd i RIS-listan. Fungerade ganska bra, men besparade inte 
mycket tid och var inte värt pengarna. 
Combinostics: används av neurologer och geriatriker, kanske köps in i Uppsala 
Inget övrigt. 

 
• NAG subarachnoidalblödning (MK): Personcentrerat vårdförlopp Stroke 

innefattar inte SAB. Nationellt arbete med rekommendationer pågår, MK sitter 
med. Avser att få med att DTA inte tillför något om man har en negativ DT 
hjärna. 

 
8. Nästa möte: 3/6 kl. 15 via Teams 

 
 
 
Lund, 29/4 2021 
 
 
 
 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 
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Isabella Björkman-Burtscher 
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