Referat
Ordinær generalforsamling i Dansk Neuroradiologisk selskab
Onsdag den 2. marts kl 14-15 (online møde)
Tilstede (on-line):
Marie Cortsen (formand for bestyrelsen)
Fadha Al-Kuzae (næstformand)
Rikke Norling (kasserer)
Frederik Harbo (sekretær)
Rikke Beese Dalby (Bestyrelsesmedlem uden portefølje)
Jan Plougmann Povlsen
Maria Teresa Figueroa Simonsen
Mette Bendixen Thorup
Rasmus Holmboe Dahl
Urszula M. Ciochon
Louise (efternavn ikke anført)

Referent: Frederik Harbo
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Marie Cortsen melder sig som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Bestyrelsesformand Marie Cortsen præsenterer vedlagte formandsberetning, bilag 1.
3. Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg.
Intet nyt fra sekretæren. Se formandsberetning vedr. delegater og udvalg.
4. Aflæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Rikke Norling præsenterer vedlagte regnskab, bilag 2.
5. Fastsættelse af kontingent.
Fastholdes på 250 kr.
6. Rettidigt indkomne forslag
Ud over bestyrelsens forslag var der ingen rettidigt indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om udvidelse af bestyrelsen med en suppleant: Der vælges suppleant i ulige år for
fire år ad gangen. Genvalg højest tre gange. Suppleant har fremmøde til bestyrelsesmøderne, men ingen
stemmeret. Forslaget kræver en ændring/tilføjelse af vedtægter - forslaget godkendes af de fremmødte
uden indsigelser.
7. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Næstformand Fadha Elewi Al-Kuzae ønsker at udtræde af bestyrelsen og der skal derfor foretages
suppleringsvalg for den resterende del af den ledigblevne valgperiode. Mette Bendixen Thorup (Aarhus) har

meldt sig som kandidat til suppleant (besluttet under punkt 6 at udvide men en suppleant) – hun
godkendes som suppleant af de fremmødte uden indsigelser.
8. Evt. valg til udvalg.
Ingen valg til udvalg.
9. Optagelse af nye medlemmer.
Fire nye medlemmer siden sidste generalforsamling: Sura Azhar Abdulmunem, Jesper Kelsen, Mette
Bendixen Thorup og Camilla Gøbel Madsen. Endnu en ansøger Monica Nicole Talibi – godkendes af de
fremmødte.
10. Eventuelt.
Vi overvejer en facebook side.
Frederik Harbo
Sekretær DNRS

Bilag 1
Formandsberetning
Generalforsamlingen i DNRS den 2. marts 2022 (on-line)

Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 29.01.21 til nu.
Bestyrelsen har afholdt 4 virtuelle bestyrelsesmøder: 17.03.21, 14.06.21, 29.11.21 og 02.03.22.
Selskabet har nu 55 medlemmer, heraf 50 ordinære og 5 pensionister.
Ligesom sidste år har der ikke været meget aktivitet i selskabet det seneste år pga coronapandemien.

Arbejdsgrupper:
Revision af kliniske retningslinjer vedrørende karcinommetastase på halsen fra ukendt primær tumor. Med
Dansk Selskab for Hoved-Halsonkologi og DAHANCA. Edith Nielsen (AUH) sidder i denne gruppe. Det
radiologiske bidrag er ikke så stort og afsluttet. En undergruppe samler op, men arbejdet endnu ikke
afsluttet. Arbejdet har været sat tilbage pga corona.
Kliniske retningslinjer for MR guidet fokuseret UL ved behandling af essentiel tremor. Arbejdet afsluttet
12.05.2021. Retningslinjen kan hentes på SST hjemmeside.
Arbejdsgruppe med Dansk Multipel Sklerose Gruppe (DMSG): Der er kommet et forslag til protokol ved
udredning og kontrol af MS samt til standardiseret beskrivelse af MR scanninger. Forslaget er p.t. i høring
hos de deltagende videnskabelige selskaber.
Gruppen vil fortsat eksistere mhp opdatering og justering af protokollerne. Den er udvidet med endnu et
neuroradiologisk medlem: Camilla Gøbel Madsen, overlæge på MR centeret på Hvidovre hospital. Gruppen
består således nu af tre neuroradiologer (Camilla Gøbel Madsen, Annika Langkilde og Brian Stausbøl-Grøn)
og tre neurologer fra DMSG (Jeppe Romme, Morten Blinkenberg og Morten Stilund).
Arbejdsgruppe vedrørende uddannelse i neurointervention: Edith Nielsen (AUH) og Vibeke Andrée Larsen
har udarbejdet den diagnostiske del af uddannelsesforløbet, og denne del er færdig. Man afventer
interventionslægernes krav til interventionsdelen af uddannelsen. De afholder møde her i marts 2022, og
herefter færdiggøres hele uddannelsesbeskrivelsen med hele gruppen. Øvrige selskaber i arbejdsgruppen
er Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Apopleksi.

Delegater:
UEMS repræsentant i neuroradiologi er Annika Langkilde (RH). Hun afløser Anabel Diaz (OUH), som har
siddet i to år. Annika er i øjeblikket også UEMS repræsentant for DRS, men ved DRS generalforsamling i
april 2022 vælger DRS ny UEMS repræsentant.

Websiden:
Webmaster er Alexander Rykkje: Vi har stadig mange besøg på hjemmesiden. I 2021 har der været ca 68
besøg på hjemmesiden dagligt, heraf 46 % fra Danmark.

Kursusaktiviteter:
Coronapandemien har også i 2021 lagt en dæmper på kursus- og kongresaktiviteter. DNRS deltager med to
sessioner på det kommende DRS Årsmøde 21. og 22. september 2022. Den ene session bliver om ny
Alzheimer medicin og monitorering af bivirkninger med MR samt en MS session, herunder MS gruppens
forslag til udredning og beskrivelse af MR scanninger.
Desuden har DNRS deltaget i planlægningen af den kommende SNS kongres i Bergen 14.-16. maj 2022,
fælles med Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab og de øvrige skandinaviske neuroradiologiske selskaber.
(https://sns2022.no)

København 02.03.2022
Marie Cortsen
Formand DNRS

Bilag 2

