
Referat af generalforsamling i Dansk Neuroradiologisk Selskab. 

Torsdag den 29-01-2015 kl. 16:00. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt under DRS årsmøde på Hotel Scandinavia, København. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent: Pernille Skeiø, som umiddelbart kan erklære generalforsamlingen rettidig annonceret 

(23-11-2014). 

2. Formandens beretning: godkendt og vedlagt som bilag. 

3. Beretning fra sekretær, delegater evt. udvalg: fraset en enkelt udmeldelse, ingen meddelelser fra 

medlemmerne. Ingen indkomne forslag herunder kommentar vedrørende vedtægter.  

4. Aflæggelse af revideret regnskab: kasserer Leif Sørensen fremlagde regnskabet for 2014, som godkendes. 

5. Fastsættelse af kontingent: uændret. Kontingent til Nordisk Forening opkræves af det danske selskab og 

kontingentet administreres af DNRS sekretær gennem dansk konto. 

6. Rettidigt indkomne forslag: ingen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: formanden Vibeke Andre-Larsen og sekretær Per Rejnert-Jensen afgår. 

Bestyrelsen foreslår Vibeke Fink-Jensen, Ålborg og Harro Bitterling, Sønderborg som nye 

bestyrelsesmedlemmer: begge kandidater valgt. 

8. Evt. valg til udvalg: aktuelt ingen ubesatte udvalgsposter. Se formandens beretning omkring 

arbejdsgrupper under SST. 

9. Optagelse af nye medlemmer. Der har ikke været henvendelser angående nye medlemmer. 

10. Eventuelt: 

- Det Skandinaviske Neurokirurgiske Selskab og Den Nordiske Forening for Neuroradiologi holder fælles 

årsmøde i Lund, Sverige i perioden 28-5-2015 til 30-5-2015. 

- Bestyrelsen planlægger et efteruddannelses-kursus indenfor øre-, næse- og hals-radiologien, idet kurset 

tilstræbes afholdt ultimo oktober 2015.    

- ESNR/UEMS: der er forslag om certificering af neuroradiologer, både inden for diagnostik og 

intervention. Indenfor intervention er der 2 holdninger, hvor man på den ene side vil fastholde, at det er 

neuroradiologer, der uddannes og en anden, som er mere international funderet tradition, giver 

neurologer og neurokirurger mulighed for at få en 2 års neuroradiologisk udannelse som interventionist. 

Vibeke Andre-Larsen får generalforsamlingens opbakning til at fremføre ønsket om, at det i DK indtil 

videre bør være en overbygning på den neuroradiologiske uddannelse.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Per Rejnert-Jensen 

Sekretær, DNRS 

 

Den 12-02-2015 

 

 



Formandsberetning, generalforsamlingen DNRS den. 29. januar 2015 

 

Denne formandsberetning omfatter perioden fra den sidste generalforsamling d. 21.3 2014 til nu.  

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder den 21.3.2014, 21.08.2014 og 18.11.14 samt 29.01.2015. 

Selskabet har i år haft 44 medlemmer. 

  

Følgende emner er blevet behandlet: 

 

 

1. Der ligger fortsat et stort arbejde i at deltage i Sundhedstyrelsens arbejdsgrupper med 
udarbejdelse af nye retningslinjer: I å er de nye retningslinjer for ”opfølgning af patienter med 
hjernekræft” blevet færdige. Vi har desuden udpeget deltagere til arbejdet med ”Retningslinjer for 
pt med epilepsi” fra MR afd i Hvidovre og dette arbejde forventes færdiggjort i 2015. Revisionen 
om behandling af gliomer er desuden afsluttet. Det er et stort arbejde at sidde i disse 
arbejdsgrupper, der skal både læses og skrives en del og der er mange obligatoriske heldagsmøder.  
Vi har derfor valgt at sige fra til en ny arbejdsgruppe, der omhandler behandling af nakkesmerter 
med udstråling og givet SST besked om at i kun kan deltage, når det specifikt handler om 
billeddiagnostikken. Det har de accepteret. Vi ved, at andre selskaber også har klaget over den 
store arbejdsmængde. Alle de kliniske retningslinjer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

2. Peter andersen fra odense har siddet i en arbejdsgruppe med ortopædkirurger og rheumatologer, 
der skulle klarlægge betydningen af Modic-forandringer.  Arbejdet fortsætter i 2015, men af 
radiologisk interesse er, at klinikerne ønsker at vi grundigt beskriver, is der er type 1 Modic-
forandringer med ødem, da det kan have betydning for deres diagnostik. Der vil komme yderligere 
fra denne gruppe på hjemesiden. 

3. Der skal være møde i UEMS, den neuroradiologiske sektion i Lund her til februar. Der er fortsat et 
stort arbejde i gang med de europæiske uddannelsesprogrammer for neuroradiologien, som 
udover de kliniske færdigheder som medicinsk ekspert også indeholder meget teoretisk viden om 
embryologi, genetik og anatomi. Man regner med at alle skal certificeres med eksaminer og der 
arbejdes også på en videregående master uddannelse af 2 års varighed ved et universitet. 

4. Nordisk forening for Neuroradiologi. Der blev ikke afholdt  Nordisk Neuroradiologisk Kongres i 2014 
pga Symposium neuroradiologicum, som blev afholdt i Istanbul. Det næste nordiske møde skal 
afholdes med Sverige som vært og det er netop annonceret at dette møde skal afholdes i Lund 28. 
– 30. maj 2015 også i fællesskab med det Skandinaviske Neurokirurgiske Selskab. Alle selskabets 
medlemmer har modtaget den foreløbige mødeindkaldelse. 

5. Vores nye hjemmeside www.neuroradiologi.dk er fortsat meget besøgt. Vi forsøger at holde den 
opdateret med nye relevante emner og kurser, men det er vigtigt at også selskabets medlemmer 
bidrager med evt emner, så hjemmesiden kan blive et vigtigt kommunikationsforum. Det er stadig 
vores webmaster overlæge Peter Andersen fra Odense man skal kommunikere med, hvis man 
ønsker at få emner præsenteret på hjemmesiden. 

6. Den nye målbeskrivelse til speciallæge uddannelsen er nu blevet færdig og skal nu anvendes som et 
elektronisk dokument. Der er også kommet krav om flere kompetencevurderinger i løbet af 

http://www.neuroradiologi.dk/


uddannelsen, som vi alle som speciallæger på uddannelsesafdelinger skal være med til at udføre. 
Som noget nyt er logbogen blevet et mere generelt dokument, som skal underskrives, mens de 
mere specifikke kompetencer som de hoveduddannelsessøgende skal kunne nu ligger i en 
konkretiseringsliste, som skal opdateres én gang årligt. Denne skal ikke godkendes af SST og det 
giver os flere friheder til at lave om på emnerne, hvis vi finder det nødvendigt. 

7. MC har på vegne af DNRS deltaget i arbejdet med at revidere specialeplanen for Diagnostisk 
radiologi. Det der især har haft neuroradiolgisk interesse har været agrænsningen til karkirurgi mht 
intervention på de supra-aortiske kar. Revisionen har konkretiseret at det ligger i det 
neuroradiologiske speciale at udføre disse interventioner, hvilket er meget tilfredsstillende. 

8. Vi er fortsat i gang med at planlægge et kommende E-kursus. I øjeblikket arbejder vi med et møde 
til afholdelse i efteråret 2015 formentlig med øre, næse hals radiologi som emne. 
 

 

Dette er min sidste formandsberetning i Dansk Neuroradiologisk Selskab . Jeg har nu siddet i 

bestyrelsen i 12 år, de sidste 4 år som formand og kan derfor i henhold til vores vedtægter ikke 

genvælges.  Jeg har virkelig været glad for dette bestyrelsesarbejde, jeg syntes det har givet en 

ekstra dimension til det daglige arbejde med neuroradiologien og jeg vil savne det  meget. Jeg 

sender hermed en stor tak til alle de kolleger i bestyrelsen, som har gjort dette arbejde så 

inspirerende og også til alle de personer indenfor dansk neuroradiolgi, der har gjort et stykke 

arbejde med at undervise og sidde i udvalg mm.  Der sker så mange ting indenfor vores lille 

speciale, så der er brug for alle de kræfter vi kan mobilisere, for at udvikle vores fag. 

 

 

 

Bedste hilsner 

Vibeke Andrée Larsen 

Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Foreningskonto i SparNord Bank: Saldo per 31-12-2013:       123.357,50 kr. 

 Indtægter 2014 
o Renter                                                                             152,29 kr. 
o Refusion One.com (domænenavn)              307,50 kr.    
o Kontingenter (44 medl.)                                        6.600,00 kr. 

 
o I alt             7.059,79 kr.  

              
 Udgifter 2014 

o Udlæg Peter Andersen 
 Hjemmeside 186,75 kr. 
 Rejseudgifter 500,00 kr. 
 Hjemmesidekurs. 905,00 kr. 

o I alt            1.591,75 kr.  
o Domænenavn                 45,00 kr. 
o Kontingent ESNR           1.922,33 kr. 
o Omkostninger, bank                 20,00 kr. 
o Bestyrelsesmøder           1.885,20 kr. 
o Generalforsamling              383,90 kr. 
o Blomster til JNR                                                           495,00 kr. 
o E-kursus okt. 2013           5.076,50 kr. 

 forplejning 

 
o I alt          11.419,68 kr. 

 
 Underskud 2014          - 4.359,89 kr. 

 
 Balance 31-12-2014   

o Indestående pr. 31-12-13:   123.357,50 kr. 
o Årets underskud:       - 4.359,89 kr. 
o Balance    118.997,61 kr. 

 
 Indestående pr. 31-12-2014  118.997,61 kr.   

 
 
 
 
 
 

Aarhus  5. januar 2014                             København 

 

        Leif Sørensen, kasserer  Peter Gideon, revisor            

  

 


