Referat fra generalforsamling i Dansk neuroradiologisk selskab
Torsdag d. 17/1-19, kl. 17 – 18, Maersk tårnet København
Tilstede: Formand Marie Cortsen, Næstformand Frederik Harbo og Kasserer Camilla Klausen, samt to menige
medlemmer af DNRS.
1. Valg af dirigent: Frederik Harbo vælges som dirigent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt og
rettidigt indkaldt. FH tager referat.
2. Formandens beretning: Kan læses i forlængelse af referatet. Beretningen godkendes.
3. Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg: se formandens beretning.
4. Aflæggelse af revideret regnskab: Camilla Klausen præsenterer regnskab for 2018. Godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent: Fastholdes på 250 kr.
6. Rettidigt indkomne forslag: Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Fadha Elewi Al-Kuzae og Frederik Harbo har begge siddet i
bestyrelsen i et år. Deres poster er på valg og begge genopstiller og genvælges. På næste bestyrelsesmøde vil
bestyrelsen konstituere sig selv.
8. Evt. valg af revisor og revisor-suppleant:
9. Evt. valg til udvalg: se formandens beretning.
10. Optagelse af nye medlemmer:
11. Eventuelt: Formanden taler kort om sine tanker om foreningens fremtid.

Referat FH

Formandsberetning
Generalforsamlingen i DNRS den 17. januar 2019

Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 26.01.18 til nu.
Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder: 05.04.18 og 04.09.18
Selskabet har nu 58 medlemmer.
Følgende emner er blevet behandlet:
1. Arbejdsgrupper:
Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer (NKR):
NKR ved demens/MCI. Rikke Beese Dalby sad i denne gruppe, som afsluttede sit arbejde
september 2018. Retningslinjen kan ses på hjemmesiden. Neurologerne i arbejdsgruppen udtrykte
ønske om strukturerede beskrivelser af demensskanninger, men der findes ikke en anbefaling om
dette i retningslinjen, fordi SST ikke mente, at det var muligt at få det med indenfor rammerne af
den aktuelle NKR.
Opdatering af NKR ved behandling af hjernemetastaser. Frederik Harbo sad i denne gruppe, som
afsluttede sit arbejde maj 2018. NKR ligger på hjemmesiden.
Revision af NKR ved CNS lymfom. Vibeke Andrée Larsen sad i denne gruppe og har revideret
afsnittet om billeddiagnostik, ikke meget at tilføje udover et par enkelte nye referencer. Endnu
ikke på hjemmesiden.
Revision af pakkeforløb for hoved- halskræft. Edith Nielsen sidder i denne gruppe, som endnu ikke
er færdig. Der skulle ikke være meget nyt af billeddiagnostisk relevans.
Øvrige arbejdsgrupper:
Guideline mhp klinisk genetisk udredning og opfølgning af familiær aneurismesygdom.
Lasse Speiser sidder i denne gruppe sammen med neurokirurg Niels Sunde. Regner med at afslutte
arbejdet i første halvdel af 2019.
En gruppe arbejder med referenceprogram for Diagnostik og Behandling af Idiopatisk Intrakraniel
Hypertension. Sanja Karabegovic og Emil Smilkov sidder i denne gruppe. Status for arbejdet ikke
kendt.

Delegater:
I UEMS er Vibeke Andrée Larsen stoppet og bliver afløst af Anabel Diaz, OUH. I UEMS har man i
længere tid arbejdet med at udfærdige en retningslinje, der beskriver kravene til uddannelsen til
neurointerventionsradiolog.
2. Websiden:
Ikke noget nyt at berette. Guidelines bliver løbende lagt på hjemmesiden, både NKR og andre
guidelines, som vi bliver gjort opmærksom på.
3. Nordisk Forening for Neuroradiologi:
Foreningen blev endeligt nedlagt ved ekstraordinær GF ifm ESNR i Malmö 16. september 2017.
Det økonomiske er dog endnu ikke afsluttet. Iflg tidligere sekretær og kasserer Hans Kristian
Pedersen mangler der stadig bankudskrifter, inden regnskabet kan afsluttes. En del af foreningens
formue bestod af aktier, som nu er solgt. Pengene ligger på konti i Danske Bank. MC følger op på
det.
4. Kursusaktivitet:
I indeværende år har vi ikke afholdt kurser eller kongres. Vi har planlagt undervisning til en hel dag
med neuroradiologi ved Nordisk Radiologisk Kongres den 22. maj 2019. Emner: klinik og diagnostik
ved demenssygdomme, stroke up-date og ØNH-session (”A lymph node in the neck”).
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