
 
NYHETSBREV NNF APRIL 2020 
  

Kjære alle medlemmer i Norsk Nevroradiologisk Forening (NFF),  
her kommer et nyhetsbrev om saker som rører seg i fagmiljøet og foreningen 
   

COVID-19 PUBLIKASJONER AV NEVRORADIOLOGISK INTERESSE 
Det publiseres artikler med fokus på nevrologiske symptomer ved COVID-19. 
Ifølge en studie publisert i JAMA Neurology har 1 av 3 pasienter innlagt med 
COVID-19 også nevrologiske symptomer. I en studie fra Frankrike publisert i 
NEJM ble 13 pasienter med «unexplained encephalopatic features» undersøkt 
med MR, hvorav 8 av 13 hadde leptomeningeal kontrastladning, 3 av 13 hadde 
ischemiske infarkter og alle 11 undersøkt med MR perfusjon hadde 
frontotemporal hypoperfusjon. Kasuistikker med nevroradiologisk funn er også 
publisert, slik som akutt disseminert nekrotiserende encephalomyelitt, 
encefalitt og Guillain–Barré syndrom.  
 
Se våre nettsider for oversikt over publikasjoner av nevroradiologisk interesse. 
Vi mottar også gjerne tips til nye aktuelle artikler som vi kan legge ut på våre sider! 
(https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/covid-19/)  
 
 

SNS 2021 i Bergen 

Scandinavian Neurosurgical Congress arrangeres i Bergen 18.-20. Mai 2021, 
og er et samarbeid mellom foreningene for nevrokirurgi, nevroradiologi og 
nevrosykepleie i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. Nevroradiolog 
Leif Oltedal er lokal nevroradiolog som er med i arrangementskomiteen. Det 
vil bli arrangert egne sesjoner i nevroradiologi, og NNF ønsker å anbefale 
dette arrangementet som et alternativ til det avlyste høstmøtet (se sak lengre 
nede). Se mer informasjon på kongressen sine sider. (https://sns2021.no) 
 
  

ESNR 2020 

ESNR 2020 har denne gang lagt sitt årlige møte til Lisboa 1-4. oktober og 
forhåpentligvis kan dette gjennomføres. Følg med på nettsidene til ESNR for 
oppdateringer om dette møtet, og andre kurs i regi av ESNR.  
(https://www.esnr.org/ ) 
  
 

HØSTMØTET 2020 avlyst, Generalforsamling NNF utsettes 
Radiologisk høstmøte 2020 er dessverre avlyst på grunn av COVID-19 situasjonen. 
Neste radiologisk høstmøte vil bli 27-29. oktober 2021. Styret i NNF foreslår derfor at 
vår generalforsamling utsettes til 2021 og avholdes under høstmøtet 2021. Dersom 
noen medlemmer likevel ønsker generalforsamling i 2020, kan vi forsøke å arrangere 
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den digitalt. Vi ber i så fall om tilbakemelding på dette på epost til NNF ved 
erik.berntsen@stolav.no innen 1. juni.   
 
 

NEVRORADIOLOGISK INTERVENSJONSFOND 2020 
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/) 

 
 
WEB 2020 
Følg med på våre nettsider hvor vi fortløpende legger ut ny informasjon. 
(https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/) 
 
 
 

NYE MEDLEMMER 
Vi teller for tiden 87 medlemmer og tar gjerne i mot nye! Kravet er at man er 
medlem av legeforeningen og har fullført minst to år av spesialiteten i 
radiologi. Spre gjerne denne mailen til kolleger som ikke er medlemmer i 
NNF og som har spesiell interesse i nevroradiolog. Interesserte kan sende 
meg en mail om at de ønsker å bli medlem. Jo flere medlemmer vi er, desto 
større mulighet har vi til å fremme vårt fagfelt til beste for pasientene! 
(https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-
forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/bli-medlem/) 
  
 
 

MEDLEMSKONTIGENT 2020 
NNF er avhengig av et medlemsgebyr på kr 250 som betales til:  
  
Norsk Nevroradiologisk Forening v/ Erik M. Berntsen 
 
Konto nr : 5001 68 40561 eller VIPPS #564688  
 
Husk å før på navnet til medlemmet på innbetalingen 
så vi ser hvem som har betalt! 
  

 
Mvh 
 
Kasserer Erik M. Berntsen 
På vegne av styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 

mailto:erik.berntsen@stolav.no
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/stipend/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/stipend/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/bli-medlem/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/underforeninger/norsk-nevroradiologisk-forening/bli-medlem/

