
Referat GENERALFORSAMLING 2021 Norsk Nevroradiologisk Forening 
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, 27.oktober 2021 kl.17.30 

 

Tilstede: 20 medlemmer, inkludert hele styret 

 

Referat 

 

1. Leder Paulina Due-Tønnessen ønsker velkommen 

 

2. Valg av ordstyrer: Marit Herder. Valg av referent: Erik M. Berntsen  

 

3. Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

4. Styrets årsberetning v/ Marit Herder, se vedlegg.  

 

5. Regnskap 2019 og 2020 ble presentert v/ kasserer Erik M. Berntsen 

 Godkjente regnskap for begge år ble presentert og godkjent 

 Det har vært lav aktivitet i foreningen som følge av pandemien. Dette ga 

overskudd i både 2019 og 2020, hvorpå styret bestemte at årskontingenten for 

medlemskap for 2021 ikke skulle innkreves. Dette ble støttet av 

generalforsamlingen.  

 Saldo per 31.12.2019: 240 481,00 kr 

 Saldo per 31.12.2020: 268 773,79 kr 

 

6. Referater:  

 UEMS (European Union of Medical Specialists) v/ Paulina Due-Tønnessen 

(Stedfortreder for Bjørn Tennøe) 

 Organisasjon som arbeider for faglig og utdannelsesmessig harmonisering 

mellom europeiske land, 43 spesialistseksjoner blant annet «Radiologi», 

hvor «Nevroradiologi» er en divisjon under 

 Bjørn Tennøe og Karoline Skogen er nasjonale delegater i nevroradiologi-

divisjonen 

 Det har vært avholdt ett digitalt møte i mars 2020 

 Valg i oktober 2020 for perioden fram til 2024, hvor Prof. Dora Zlatareva 

ble president, Dr. Francesca B. Pizzini sekretær og Prof. Gerhard Schroth 

kasserer.  

 Juni 2021: UEMS får administrativ støtte fra ESNR fram til neste 

delegatmøte 

 Pågående arbeid: 

1. Europeiske anbefalinger for god praksis i pediatrisk nevroradiologi 

2. Retningslinjer vedrørende avanserte MR-teknikker  

 

 ESNR ( European Society of Neuroradiology) v/ Paulina Due-Tønnessen 

 Paulina Due-Tønnessen er nasjonal delegat fra Norge/NNF 

 Paulina Due-Tønnessen er «Secretary of  the Institutional Council», og i 

kraft av det medlem av ESNR sin ExCom  (Executive Committee) 

 Paulina Due-Tønnessen og Erik M. Berntsen er medlemmer av «Equality 

& Diversity Comittee»  



 ESNR har under pandemien hatt sine kurs digitale og arrangert 2 runder 

med nett-undervisning 

 I 2021 ble årsmøtet i ESNR arrangert i Geneve, Sveits 

 I 2022 blir årsmøtet i ESNR arrangert i Lisboa, Portugal, 14-18. september 

7. Valg til styret i NNF v/ Hans Kristian Pedersen og Geir Ringstad 

 Marit Herder og Paulina Due-Tønnessen er på valg 

 Marit Herder velges som ny leder etter Paulina Due-Tønnessen 

 Gaute Kjellevold Wathle (Haukeland) velges inn som sekretær 

 

8. Resultater fra kartlegging av CT perfusjon ved akutt slag ble utsatt pga. få tilbakemeldinger 

v/ Erik Berntsen  

 

9. Det orienteres om nedsatt arbeidsgruppe for agonal angiografi v/ Piotr Sowa 

 Arbeidsgruppen er nedsatt og første møte er gjennomført 

 Det vil bli informert ytterligere til medlemmene når arbeidsgruppen har kommet 

fram til faglige retningslinjer.  

 

10. Det informasjon om forestående kongress i Scandinavian Neurosurgical Society 2022 som 

skal arrangeres i Bergen i mai 2022 v/Leif Oltedal.  

 Alle medlemmer oppfordres til å delta 

 

11. Prisutdeling Intervensjonsfondet 

 Ingen søknader var innkommet, så ingen priser ble utdelt 

 

12. Diplom og prisutdeling til medlemmer med avlagt PhD v/ Piotr Sowa 

 Anna Latysheva (OUS Rikshospitalet) og Even Hovig Fyllingen (St. Olavs 

hospital) ble tildelt diplom og pris pålydende kr 5 000 som kan benyttes til 

faglige formål 

 

13. Nye æresmedlemmer v/ Piotr Sowa 

 Hans Kristian Pedersen ble utnevnt til nytt æresmedlem av Norsk 

Nevroradiologisk Forening for lang og tro tjeneste for foreningen. Hedret med 

blomster og tale ved Piotr Sowa.  

 

14. Eventuelt 

 Paulina Due-Tønnessen takkes av for god innsats som leder for Norsk 

Nevroradiologisk Forening. Hun overtar da plassen til Søren Bakke i 

valgkomiteen. Valgkomiteen utgjøres da av Paulina Due-Tønnessen og Geir 

Ringstad.  

 

 

Etter endt generalforsamling presenterte overlege Anna Latysheva (OUS Rikshospitalet) sin 

PhD-avhandling avlagt 10.11.2020 (UiO)  

 

«Diffusion and perfusion-weighted imaging in the structural and functional 

characterization of diffuse gliomas for differential diagnosis and treatment planning» 
 

 


