
Referat GENERALFORSAMLING 2019 Norsk Nevroradiologisk Forening  
Ingeniørenes Hus, Onsdag 23.oktober 2019 kl.17.30  

 

Tilstede: 18 medlemmer inkludert styret 

 

Referat 

1. Leder Paulina Due-Tønnessen ønsket velkommen  

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

3. Innkalling og agenda ble godkjent 

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

5. Regnskap for 2018 v/ tidligere kasserer Kathinka D. Kurz.  

 Det forelå et beskjedent underskudd på kr 1 755 grunnet overheng fra 2017.  

 Saldo per 31.12.18 var kr 228 361.  

6. Regnskap per 30.09.19 v/ kasserer Erik M. Berntsen. 

 Saldo per 30.09.19 er ca. kr 255 000. 

7. Referater:  

 UEMS (European Union of Medical Specialists) v/ Hans Kristian Pedersen  

- Har hatt ett møte i Roma hvor hovedsaken var at UEMS, ESNR og 

ESMINT nå er enige om anbefalinger om utdanningen av 

nevrointervensjonister og standarder for institusjoner som skal praktisere 

nevrointervensjon i Europa, se vedlegg. Dette er viktig i Europa, men har 

ikke like stor betydning nasjonalt. 

o Aktuell dokumentasjon vil bli sendt inn til radiologforeningen og 

legeforeningen 

- Andre sub-spesialiseringer innenfor deler av radiologien ble drøftet (f.eks. 

pediatrisk eller MR), men det var enighet om å la dette ligge for nå.  

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

 - Har hatt ett møte sist året, hvor hovedsaken også var enigheten rundt 

utdanning av nevrointervensjonister, som over.  

- Kommende ESNR årsmøter vil bli arrangert i Lisboa (2020), Geneve (2021) 

og Paris (2022).  

 

8. Valg til styret i NNF: v/ Hans Kristian Pedersen og Geir A. Ringstad  

 Paulina Due-Tønnesen og Erik M. Berntsen er på valg. Begge har sagt seg villige 

til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.  

  

9. Prisutdeling Intervensjonsfondet v/ Paulina Due-Tønnessen  

 Ruth Oddveig Sletteberg, nevrointervensjonist ved OUS, Rikshospitalet, tildeles 

norsk nevrointervensjonsfonds pris pålydende kr 15 000 som kan benyttes til 

faglige formål.  

 

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

 Karoline Skogen (OUS, Ullevål,) og Hans Kristian Bø (Nordlandssykehuset, 

Bodø) ble tildelt diplomer og pris pålydende kr 5 000 som kan benyttes til faglige 

formål. 

 

 



11. Eventuelt  

 Nye representanter UEMS – Bjørn Tennøe og Karoline Skogen (vara) overtar for 

Hans Kristian Pedersen og Geir A. Ringstad (vara). Generalforsamlingen takket 

for innsatsen til de to avgående representantene.  

 Hans Kristian Pedersen pensjonerer seg og ønsker seg løst fra sist verv i 

valgkomiteen. Tidligere leder Søren Bakke treer inn i valgkomiteen sammen med 

Geir A. Ringstad. 

 Generalforsamlingen takket Paulina for godt presidentskapet under ESNR i Oslo 

2019.   

 

 

 

Etter endt generalforsamling presenterte overlege Hans Kristian Bø (Nordlandssykehuset, 

Bodø) sin PhD-avhandling avlagt 17.10.2019 (NTNU, Trondheim): 

 

«Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-grade glioma surgery»  
 


