
Bestyrelsesmøde og generalforsamling, neuroradiologisk afdeling P, Århus, 
6.december 2001. 

Tilstede ved bestyrelsesmedet: Carsten Gyldensted, Hans Pedersen, Jørgen Nepper-
Rasmussen, Elisabeth Skriver. Suppleant: Anna-Marie Nehen 

Til dirigent valgtes Anna-Marie Nehen, som modtog valget og konstaterede, at 
indkaldelserne til bestyrelses- og generalforsamling var rettidigt udsendt.  

1. Selskabet har ikke som planlagt afholdt kursus i 2001. 

Der var mange forskellige årsager hertil. Kurset var oprindelig planlagt til slutningen af 
oktober/beg. af november, men  

Ortopædradiologisk Selskab bad om et kombineret 2 dages kursus, som blev berammet 
til 4.-5. oktober. Imidlertid meldte Ortopæd-radiologisk Selskab senere fra. DNS 
fastholdt datoen 5.10. som et 1 dages kursus i neurotraumer, men p.gr.a. forsinkelse af  

udsendelse af radiologbladet med annoncering af kurset blev det nødvendigt at udskyde 
datoen. Kurset er nu fastlagt til den 31. januar 2002. 

2. Tilgang af nye medlemmer. 

JNR og ES fremsatte forslag om at kombinere kursus og generalforsamling for derved at 
inspirere yngre kolleger til at melde sig ind i selskabet. 

AMN gjorde opmærksom på, at en sådan kombination godt kunne betyde en øget tilgang 
af medlemmer, men fandt det årlige møde i tilslutning til generalforsamlingen af så stor 
værdi, at dette møde ikke kan anbefales nedlagt. 

En øget tilgang ville muligvis også kunne opnås ved at kombinere generalforsamling 
med en session, hvor unge kunne få lejlighed til at holde foredrag 

Det vil være hensigtsmæssigt med et årligt møde med såvel foredrag som fremlæggelse 
og discussion af cases. 

Det blev besluttet, at vi i første omgang kunne forsøge med en kombination af kursus og 
generalforsamling. Der var enighed om  

værdien af et årligt møde med fremlæggelse af cases og mulighed for foredrag. 
Formentlig bør der aflholdes to årlige møder 

  



3. Dansk Medicinsk Selskab. 

DMS har fremsat forslag til beskrivelse af fagområder. Et fagområde defineres som et 
område, der indebærer en særlig kompetance og derfor nødvendiggør særlig uddannelse 
udover speciallægeuddannelsen. Uddannelsen sker efter vejledende regler udarbejdet af 
de relevante videnskalbelige selskaber. 

Såvel Sundhedsstyrelsen, DMS og DRS betegner - som også tidligere - neuroradiologi 
som et særligt fagområde (tidligere benævnt ekspertområde). 

  

4. Uddannelse i neuroradiologi. 

2 år på neuroradiologisk afdeling/afsnit efter afsluttet speciallægeuddannelse. 
Supplerende klinisk uddannelse på neurologisk- el. neurokirurgisk afdeling anbefales, 
men har af praktiske grunde ikke hidtil kunnet gennemføres. Sundhedsstyrelsen 
fremkom i 1976 med denne anbefaling. 

Fremover må de europæiske kurser i neuroradiologi indgå i uddannelsen af danske 
neuroradiologer. 

Hidtil har de europæiske kurser bestået af en cyklus på 3 afviklet over 3 år. Fra efteråret 
2002 starter en 2-årig cyklus med 4 kurser af  

ialt 24 dage. Disse kurser afsluttes med en eksamen mhp. opnåelse af Master Degree i 
neuroradiologi.  

5. JNR fremsatte forslag om oprettelse af hjemmeside med oplysning om kurser og 
kongresser. 

6. Demensrapport. 

Ifølge den fremkomne demensrapport skal der foretages CT-scanning af demente med 
en score mellem 15 og 26. Der er vekslende henvisningsregler. Det bør være 
praktiserende speciallæger, som henviser disse patienter, men skal praktiserende læger 
have henvisningsret, skal de forud for dette have gennemgået et kursus i demenstestning. 

Kun 3-4% af patienterne får påvist forandringer, som er behandlingsmulige, og kun 2% 
af disse har gavn af behandlingen. 

  

7.Fremlæggelse af regnskab. 



AMN fremlagde regnskabet, som viste et minimalt overskud. Regnskabet blev godkendt. 
Kontingentet forblev uændret dkk 100. 

  

8.Nyt medlem: 

Tina Ormstrup 

Titanvænget 23 

7000 Fredericia. 

  

9. Forslag til kommende kurser. 

1. Aldersbetingede, vaskulære degenerative forandringer. 

2. Neonatal scanning, ultralyd, CT og MR. 

3. Neuroinfektioner. 

  

10. Revision af rekommandationerne. 

Der skal foretages revision af rekommandationerne 

Margit Mantoni fremsatte forslag om mulig standardisering af MR-scanning af patienter 
med muligt vestibularis schwannom. Rekommandationerne indgår i 
referenceprogrammerne. 

  

Venlig hilsen 

Elisabeth Skriver 

	


