
 

Referat fra Norsk Nevroradiologisk Forening’s Generalforsamling 21.10.2015 

Møtet fant sted på Hotel Radisson Blu Alna i tilslutning til årets Høstmøte.                           

Tid: Onsdag 21.10.2015 kl.17.45 – 19.45 med 18 fremmøtte, inklusiv hele styret. 

 1+2+3) Sekretær Judith Blücher ønsket velkommen, ble valgt til ordstyrer og referent og 

agenda godkjent. 

4) Styrets årsberetning ved leder Geir Ringstad: Styret ble valgt på årsmøte for et år siden og 

har bestått av Geir Ringstad (leder), Kathinka Dæhli Kurz (nestleder), Judith Blücher 

(sekretær/kasserer) og Marit Herder (styremedlem). Revisor har i år som i fjor vært Finn 

Lilleås. 

Styret har hatt et godt samarbeid i løpet av året med et styremøte i form av 

telefonkonferanse og mye korrespondanse pr e-mail. NNF har siden sist generalforsamling 

organisatorisk blitt en underforening av Norsk Radiologisk Foreningen (NRF) og mistet sin 

formelle status som spesialforening i Legeforeningen som vi har hatt siden 1987. Dette ble 

oppfattet som både uønsket og uheldig fra vår side. Fortsatt mottar vi høringer til uttalelse, 

der vårt høringssvar primært går via Radiologforeningen, men vi har også blitt bedt om å 

svare direkte til utsender av høringen, slik som da vi svarte Helsedirektoratet på forslaget til 

de strukturelle endringene i de helsefaglige prosedyrekodeverkene. Vårt høringssvar om 

offentlig/privat samarbeid ble sendt via NRF ultimo april. Ellers har vi praktisk merket lite til 

denne organisatoriske endringen det siste året. Vi har erfart at det fortsatt er mulig å få 

gjennomslag for våre standpunkt ved hjelp av engasjement og faglige argumenter. En slik 

sak var Helsedirektoratets forslag til endring av forskriften for dødskriteriene, der direktoratet 

først hadde valgt å vektlegge transplantasjonsmiljøets ønske om å la CT-angiografi erstatte 

arcografi, for å skaffe flere organer, og fordi bildediagnostikk gjorde kommunikasjonen med 

pårørende lettere. NNF hadde i sitt høringssvar gått i mot kombinasjonen av krav til 

obligatorisk bildediagnostikk, samtidig som man åpnet for CT-angiografi (og teleradiologisk 

granskningsstøtte), som ville ha innebåret en særordning uten sidestykke i verden, og som 

var klart frarådet i en Cochrane review fra 2014. Til slutt, og i hvert fall inntil videre, bøyde 

direktoratet av. Etter en god faglig diskusjon per e-post mellom styret og representanter fra 

alle helseregioner, opplever vi at det har kommet til en bred konsensus i saken, hvilket 

styrker vårt standpunkt.  

Radiologforeningen overfører kr 25 000 til NNF årlig, under forutsetning av at det bidras til 

Noraforum og på Høstmøtet hvilket ble gjort også i år. 

NNF har pt 54 medlemmer hvorav 8 nye medlemmer siste året (disse er: Harald Bergan 

(Drammen), Hans Kristian Bø (St.Olav), Lars Fjetland (SUS), Viggo Moholdt (St.Olav), 

Audun Odland (SUS), Cathrine Saxhaug (Radiumhospitalet), Gaute Wathle (Haukeland), 

Jian Xu (St.Olav) og de ønskes hjertelig velkommen! Vi har 13 æresmedlemmer hvorav John 

Hald, Finn Lilleås og Petter Eldevik er nye av året. 

Vår forening har mange medlemmer som er aktive i form av arrangement/deltagelse og 

bidrag ved kongresser/møter og tidsskriftpublikasjoner, samt pågående forskningsprosjekter. 

Oversikten vi har over disse aktivitetene er derimot begrenset. I året som kommer, er det en 

ambisjon for styret at man skaffer seg større oversikt over faglige aktiviteter blant 



medlemmene, og at dette kan tilkjennegjøres på vår egen nettside. Vi ser samtidig et klart 

behov for at nettsiden utvikles videre fra der den er i dag, og at den generelt kan brukes 

atskillig mer til kommunikasjon og informasjon ut til medlemmene.  

Ett av møtene i året som gikk, var Morbidity and Mortality (M&M), som ble arrangert i Oslo av 

Søren Bakke og Eva Jacobsen. Overskuddet av dette møtet ble på hele 124 100 kroner, der 

100 000 kroner er øremerket opprettelsen av et fond, resten gikk til foreningen. Styret ønsker 

å rette en stor takk til Søren og Eva for bidraget! Foreningen skal oppnevne medlemmer som 

bedømmer og foreslår kandidater (se pkt 7).  

5) Revidert regnskap fra 2014 ble fremlagt av kasserer Judith Blücher og det var ingen 

innsigelser fra revisor eller forsamlingen. Økonomien i foreningen er for tiden god. 

Årskontingent uendret på 250,-kr. 

6) Referatsaker: 
 

 Nordisk Forening for Nevroradiologi v/ Hans Kristian Pedersen som der er NNF’s 
representant og kasserer. Det har vært et møte i NFNR under Nordisk møte i Lund, 
28.-30.mai som i år ble arrangert av den Skandinaviske Nevrokirurgiske Forening og 
Nordisk Forening for Nevroradiologi. Det var få nordmenn tilstede i Lund og de aller 
fleste var fra vertslandet Sverige. Lite innen faget nevroradiologi på programmet, 
mest faglig relevant for nevrokirurgene. I NFNR er det god økonomi. Anbefaler yngre 
nevroradiologer å dra til de Nordiske årsmøtene da NFNR deler ut 10.000,-SKr til 
flere av de beste presentasjonene av de yngre foredragsholderne, dvs under 45 år 
(en gylden anledning til å delta!). Olof Flodmark som har vært en markant frontfigur i 
nordisk nevroradiologi har gått av med alderspensjon og vil sannsynligvis snart trekke 
seg som leder. 
 

 UEMS (European Union of Medical Specialists) v/ Hans Kristian Pedersen  
(som er NNF’s representant, John Hald er vararepresentant). 
Dette er et politisk organ i EU som arbeider for utdanning og sertifisering av 
legespesialister (inklusive nevroradiologer) i Europa og Dnlf er medlem. Vår 
representant representerer gjennom NNF i prinsippet Dnlf. 
-UEMS arbeider for å få Nevroradiologi som egen spesialitet og for å bevare faget slik 
vi kjenner det med både nevrointervensjon og nevrodiagnostikk. Dessverre er 
samarbeidsklimaet mellom UEMS og ESNR vanskelig uten at det har kommet for 
dagen hva uenighetene konkret består i. Hva som vil skje nå når frontfiguren for 
UEMS sitt arbeid, Olof Flodmark går av med alderspensjon er usikkert. 

 

 ESNR  v/Paulina Due-Tønnessen som er NNF´s representant.  
Det har vært to møter i år, under ECR i Wien i mars og under siste ESNR møte i 
Napoli september 2015. ESNR har satt ned et utvalg som skal utdanne og sertifisere 
nevroradiologer og det skal være økonomisk uavhengig av ESNR. ESNR har en 
rekke kursserier og det er ventet at hvert land som er medlem i ESNR skal delta med 
fagfolk til kursene mm.  
Neste møte i ESNR vil være i Beograd, Serbia i september 2016. 

 
7) Informasjon og presentasjon av Intervensjonsfondet 
(presentert av Judith Blücher da Søren Bakke på kort varsel ble forhindret fra å møte) 
 
Grunnet stort overskudd etter Morbidity&Mortality møte i Oslo i 2014 besluttet 
arrangørene Eva Jacobsen og Søren Bakke å opprette et fond og at NNF oppretter en 
konto i foreningens navn der det overføres 100.000,-kr til: 
 



 
 
Intervensjonsfondet av 2014 
 
Dette fondet er ment årlig å støtte et medlem av NNF som har utmerket seg ved 
foredrag, undervisning eller publikasjon, fortrinnsvis en nevrointervensjonist. 
 
Under årsmøte ble Eva Jacobsen valgt inn som ett av tre medlemmer som skal 
bedømme og foreslå kandidater før årsmøte. Styret i NNF skal alltid ha et medlem i 
Intervensjonsfondets utvalg som velges fra det sittende NNF styre etter 
generalforsamlingen. Da det under generalforsamlingen ikke ble besluttet hvem det 
tredje medlemmet blir vil det være opp til NNF styre å velge og forespørre et egnet 
medlem. Geografisk spredning er ønskelig. NNF må før inngangen til 2016 ha konstituert 
et endelig utvalg. Utvalget i intervensjonsfondet vil så opprette statuttene for 
Intervensjonsfondet. 
 
8) Nordisk Nevroradiologsik Årsmøte 2016 i Ålesund v/ John Hald 
 
NNF arrangerer Nordisk møte i Ålesund/Hurtigruta 9.-11. juni 2016. John Hald er 
ansvarlig for å arrangere møtet og med seg i komiteen har han Ruth Sletteberg og 
Paulina Due-Tønnessen. I motsetning til hva som har vært tilfelle noen av de siste årene, 
arrangeres møtet denne gang uten sammenslåing med skandinavisk nevrokirurgisk 
kongress. Foreløpig program for Nordisk i Ålesund inneholder barneradiologi, hjerneslag, 
frie foredrag og degenerativ sykdom.  

 
Hold av datoene 9.-11-juni 2016 til Nordisk i Ålesund. 
 
9) Premiering av medlemmer med gjennomført PhD 2014 og 2015 v/Geir Ringstad 
 
Marit Herder (UNN) disputerte i 2014 for Ph.D graden med tittel: ”Prediction of 
progression of ultrasound assessed carotid artery atherosclerosis. The Tromsø Study 
1994-2008.” 
Lars Fjetland (SUS) disputerte i 2015 for Ph.D graden med tittel: “Endovascular stroke 
treatment at Stavanger University Hospital”. 
 
Begge ble gratulert og hedret med nydesignet diplom som er utarbeidet av styrets 
nestleder Kathinka D. Kurz og hvor vi har vært så heldige å få lov av kunstneren Harald 
Kryvi til å bruke hans flotte kobberstikk ”Gode ventrikkelvenner” som bakgrunn i diplomet. 
Begge vil også bli premiert med kr 5000,- hver av foreningen for fremme av faget 
nevroradiologi. 
 
10) Valg v/Hans Kristian Pedersen 
 
Geir Ringstad går av som konstituert leder etter 1 år og etter til sammen 4 år som 
medlem av styret. Judith Blücher går av som sekretær og kasserer etter 6 år.  
Paulina Due-Tønnessen (OUS, Rikshospitalet) ble valgt til ny leder. Kathinka Dæhli Kurz 
(SUS) som sekretær og kasserer og  Erik Magnus Berntsen ble valgt inn som 
styremedlem. Alle ble valgt ved akklamasjon. 
 
Styrets sammensetning er nå som følgende: 

- Leder valgt for 2 år: Paulina Due-Tønnessen (OUS) 
- Nestleder: Marit Herder (UNN) 
- Kasserer og Sekretær valgt for 2 år: Kathinka Dæhli Kurz (SUS)  
- Styremedlem valgt for 2 år: Erik Magnus Berntsen (St.Olav Hospital,Trondheim) 

 



Det gjøres særskilt oppmerksom på at alle styremedlemmene inklusiv leder er ifølge 
NNF's lover valgt for to år, dette kommer ikke i konflikt med Legeforeningens lover. 
 
Valgkomiteen består av Hans Kristian Pedersen og Søren Bakke. Ifølge ny valgordning 
fra 2014 er det ønskelig at valgkomiteen består av de to siste lederne. Geir Ringstad har 
bedt om utsettelse i to år til å tre inn i valgkomiteen og Søren Bakke har sagt seg villig til 
å fortsette i komiteen i to år til, dvs. frem t.o.m 2017. 
 
Revisor Finn Lilleås som har sittet i mange år ber om avløsning til neste år så da må ny 
revisor velges for 2 år. 
 
11) Valg av vara til ESNR 
 
Pål Bache Marthinsen har sagt seg villig til å være vara for Paulina Due-Tønnessen i 
ESNR og ble valgt ved akklamasjon. 
 
Sammensetning av ESNR representanter for 4 år er nå som følgende: 

Hovedrepresentant: Paulina Due-Tønnessen  
Vararepresentant: Pål Bache Marthinsen      

 
12) Evt. 

- Kathinka D. Kurz takket Geir Ringstad og Judith Blücher, som begge trer ut av 
styret i NNF, for deres arbeid og overrakte i gave en trefugl designet av Lars 
Beller Fjetland. 
 

- Eva Jacobsen oppfordret medlemmer av NNF og andre radiologer som er 
interessert i diagnostikk og behandling av hjerneslag til å melde seg inn i Norsk 
hjerneslagforening/ Norwegian Stroke Association (NSA). Dette er en 
forening som i år har fått status som spesialforening i Legeforeningen. Eva sitter i 
styre til hjerneslagforeningen. Foreningen hadde møte i Bergen 15.-16.10.2015 
(Bergenskonferansen) og i Oslo 29.10.2015. NSA vil i løpet av året bytte navn til 
NSO (Norwegian Stroke Organization).   

 «NSA er åpen for alle leger som arbeider med slag. Det betyr at spesialitetene nevrologi, 

indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevroradiologi og nevrokirurgi 

(vaskulær) vil være medlemsmassen i NSA.I styret sitter for tiden 1 geriater, 1 indremedisiner, 1 

nevroradiolog og 1 nevrokirurg sammen med noen nevrologer.»  
 
Følgende to utmerkede foredrag ble etter møte holdt av årets premierte Ph.D ere: 
 

 "Oversikt over siste studier på endovaskulær hjerneslagbehandling." 
v/Lars Fjetland, SUS  

 Cerebrovaskulære sykdommer i et globalt perspektiv. Forekomst og trender".
  v/ Marit Herder, UNN 

 
Kvelden ble avsluttet med festmiddag for medlemmer, æresmedlemmer og ledsagere på 

Ekebergrestauranten. 

 
Oslo 04.11.2015 
 
Judith Blücher 
sekretær og kasserer 
 


