
Årsberetning 2019/2020/2021 fra styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 

Aktiviteten i foreningen har vært redusert på bakgrunn av pandemisituasjonen, og det har ikke vært 

avholdt generalforsamling i NNF siden 2019. 

I inneværende år har styret samarbeidet via telefonmøter, Skype/Teams-møter, mailutveksling samt 

fysisk møte på Radiologisk Høstmøte 2019 og 2021. Som i tidligere år har styret behandlet flere 

høringssvar som kommer fra Radiologforeningen (Legeforeningen) og Helsedirektoratet og forberedt 

høstmøte. 

På initiativ fra medlemmene har vi nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede en omforent måte å 

tolke agonal angiografi på. Arbeidsgruppen skal se på protokoller for CT agonal angiogafi i tillegg til 

konvensjonell agonal angiografi. Formålet er at agonale angiografier, enten det gjøres på CT eller 

konvensjonelt, skal ha en felles protokoll og beskrivelsesmal for hele landet. Nevroradiologer og 

nevrointervensjonister fra alle universitetssykehus bidrar til dette arbeidet. 

 På grunn av pandemien har det vært gjennomført svært få fysiske internasjonale og nasjonale kurs 

og kongresser. Våre medlemmer har likevel deltatt og bidratt på digitale kurs og fysisk på ESNR i 

Genève.  

Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde inn aktiviteter, både gjennomførte og planlagte møter til 

vår nettredaktør, slik at alle får bedre oversikt over møter og deltagelse, som kan være av interesse 

for norske nevroradiologer. 

Bidrag på høstmøtet i år (2021):  

Anna Latysheva om kunstig intelligens (Artificial intelligence - angel or demon in the radiologists 

routine clinical work) og Erik Berntsen om bruk av 7T i nevroradiologi, samt «State of the art» 

forelesning om «Hvordan skal radiologen håndtere tilfeldige hjernefunn» ved Kjell Arne Kvistad. 

Følgende norske radiologer har gjennomført og bestått EDiNR (European Diploma in Nevroradiology): 

Liv Jorunn Høllesli, Maninder Singh Chawla, Marc Manuel Berg, og Hanne Thoresen. Vi gratulerer alle 

med bestått eksamen og diplom!  

Anna Latysheva, overlege ved Rikshospitalet, OUS disputerte 10.11.2020 for PhD-graden ved 

Universitetet i Oslo med avhandlingen: “Diffusion and perfusion-weighted imaging in the structural 

and functional characterization of diffuse gliomas for differential diagnosis and treatment planning”.  

Even Hovig Fyllingen, overlege ved radiologisk avdeling St. Olavs disputerte 30.04.2020 ved NTNU 

med avhandlingen:  “Volumetric segmentations for quantitative radiological evaluations in patients with 

high-grade glioma” 

Vi gratulerer til både Anna og Even! 

Vi har per i dag 83 medlemmer, 12 nye i 2020 og 2021 og 11 æresmedlemmer. Vi ønsker flere 

medlemmer i foreningen! 
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