
 

 

 

NYHETSBREV NNF APRIL 2022 
 

Kjære alle medlemmer i Norsk Nevroradiologisk Forening (NNF)! 
Her kommer et nytt nyhetsbrev om saker som rører seg i fagmiljøet og foreningen  

 
NYTT STYRE 
F.o.m. i år har NNF fått et (delvis) nytt styre etter valg ved siste generalforsamling. Styret består av: 
Leder: Marit Herder, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, marit.herder@unn.no  
Sekretær: Gaute Wathle, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, gaute.kjellevold.wathle@helse-bergen.no  
Kasserer: Erik Magnus Berntsen, St. Olavs hospital, Trondheim, erik.berntsen@stolav.no  
Styremedlem: Piotr Sowa, OUS/Ullevål sykehus, Oslo, piosow@ous-hf.no   
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-
nevroradiologisk-forening/om-oss2/styret/   

 
SCANDINAVIAN NEUROSURGICAL SOCIETY MEETING 2022, BERGEN  
Møte for Skandinavisk nevrokirurgisk forening (SNS) arrangeres i Bergen i år (14-16 mai). 
Det vil bli parallelle sesjoner i nevrokirurgi, nevroradiologi og nevrosykepleie med mange 
spennende og innholdsrike nevroradiologiske foredrag, så møtet er absolutt relevant for 
leger i spesialisering og overleger i radiologi!  
Mer informasjon, program og lenke til påmelding finner du på møtets webside: 
https://sns2022.no  
 

 

EUROPEAN SOCIETY OF NEURORADIOLOGY MEETING 2022, LISBOA 

ESNR Annual Meeting avholdes i Lisboa i år (14-18. september). Hovedtemaet for møtet i 
år er «individualized and precision neuroimaging». Det blir mange interessante foredrag 
og kurs som dekker forskjellige deler av nevroradiologi.  
Se websiden for mer informasjon, program og påmelding: 
https://www.esnr.org/en/45th-esnr-annual-meeting/  
  

RADIOLOGISK HØSTMØTE 2022, OSLO 
Arrangeres 26-28. oktober på Clarion Hotell i Bjørvika i Oslo, man satser på fysisk møte. 
Møtets tema i år er «Smarte valg». Under møtet blir det som tidligere en del godbiter som 
"State of the art"-foredrag, frie foredrag, quiz, generalforsamling og årsmøter for 
underforeninger. Nevroradiologiske foredrag planlegges om bruk av MR ved demens og 
om CT agonal angiografi.  
Sjekk gjerne møtets webside for mer informasjon: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/radiologisk-hostmote-2022/  
 

 

NNF SEMINAR I NEVRORADIOLOGI, VÅREN 2023 
Det kom et forslag fra våre medlemmer om å organisere et nevroradiologisk seminar på to 
dager i Norge. NNF stiller seg positivt til forslaget. Et aktuelt tidspunkt kan være vår 2023. 
Mer informasjon kommer etterhvert. Kom gjerne med forslag til sted og innhold til 
erik.berntsen@stolav.no. 
 

 

Ingen medlemskontingent i 2022 

Styret i NNF har besluttet å ikke innkreve 

medlemskontingent også i år på grunn 

av lav aktivitet som følge av COVID-19    
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NEVRORADIOLOGISK INTERVENSJONSFOND 2022 
Hvert år deler Norsk Nevroradiologisk intervensjonsfond (NNIF) ut et stipend på inntil 15 
000 kr til en nevrointervensjonist etter søknad. Søknadsfristen er 1.oktober og søknad 
sendes til fondets leder Terje Nome. Se mer informasjon og fondets vedtekter på våre 
nettsider. 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/stipend/ 
 
 

 

KARTLEGGING AV BRUK - CT PERFUSJON VED AKUTT HJERNESLAG 
European Stroke Organization har kommet med nye retningslinjer der det anbefales å gi 
intravenøs trombolyse til utvalgte pasienter med akutt hjerneslag i utvidet tidsvindu, dvs. 
hvor det er mellom 4,5 og 9 timer siden ictus, dersom visse perfusjonskriterier er oppfylt 
(Berge et al, Eur Stroke J. 2021). Kriteriene som er oppgitt i retningslinjene er infarktkjerne 
<70ml, ratio mellom størrelse av det totale området med kritisk perfusjonsutfall og 
infarktkjerne >1,2 og penumbravolum >10ml (Campbell et al. Lancet 2019). Beregningene 
er basert på RAPID software. Studier har vist at ulik software gir ulike resultater i 
beregningen av infarktkjerne og penumbra (Koopman et al, J Neurointerv Surg. 2019). 
 
Det vil derfor være av stor interesse å vite hva dagens praksis ved norske sykehus er. På 
oppfordring fra våre medlemmer har vi derfor laget en kort undersøkelse som vi håper 
representanter fra flest mulig sykehus vil svare på. Resultatene vil bli presentert på 
årsmøtet i oktober og i neste nyhetsbrev. Bruk linken under. 
 
Vi ønsker gjerne flere svar, kun 5 sykehus har svart. Tar kun 3 minutter! Svarfrist 01.juni.  
 
https://bit.ly/3g70thK 

 

 

Med vennlig hilsen   

Styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 
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