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REFERAT 
 

Generalforsamlingen i DNRS den 30. januar 2020 
 
Tilstede: Marie Cortsen (formand), Fadha Al-Kuzae (næstformand), Frederik Harbo, Lasse Speiser 
(sekretær), Louise Sigvard, Mehrnaz Akbari, Ronald Antulov 
Afbud: Camilla Klausen (Kasserer)  
  
 
1. Valg af dirigent.  
Frederik Harbo 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 17.01.2019 til nu. 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder: 28.02.19, 13.06.19, 11.11.19 samt 30.01.20 
 
Selskabet har nu 59 medlemmer. 
 
Følgende emner er blevet behandlet: 
 
A.  Arbejdsgrupper: 
 
Arbejdsgruppe vedrørende neurointervention:  
Gruppen er initieret af Dansk Neurologisk Selskab, som har udtrykt bekymring for, hvorvidt der 
fremover kan rekrutteres tilstrækkeligt mange neurointerventionister blandt neuroradiologer. 
Man foreslår en modificeret dansk udgave af de netop vedtagne retningslinjer i UEMS, hvoraf det 
fremgår at rekruttering til neurointervention kan ske fra neurofagene, dvs. også fra neurologi og 
neurokirurgi, og ikke kun fra neuroradiologien.  
I gruppen sidder repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab, DNRS, DRS, Dansk Selskab for 
Apopleksi og Dansk Neurokirurgisk Selskab. Man vil evaluere behovet for neurointervention 
fremover, herunder udarbejdning af retningslinjer til uddannelsesforløb for kommende 
neurointerventionister. For DNRS deltager Trine Stavngaard, RH og Leif Sørensen, AUH. For DRS 
deltager Henrik Gutte (også DNRS medlem) og Jens Karstoft.                    
Op til dette møde udsendte DRS og DNRS et holdningsbrev, hvori man gav udtryk for, at de fire 
nuværende interventionscentre sikrer den nationale dækning udmærket og udtrykte bekymring 
for, at en øgning af antallet af neurointerventionscentre og operatører kan påvirke faglighed og 
behandlingskvalitet i negativ retning. 
Den fremtidige organisering af neurointervention diskuteres p.t. i de involverede selskaber og 
arbejdsgruppen mødes igen primo 2020. 
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Styregruppen for Dansk Apopleksiregister (DAP): 
Det er besluttet af udvide gruppen med to neuroradiologiske repræsentanter. Udvælgelse til 
gruppen foregår via RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) og de videnskabelige 
selskaber. DNRS repræsentanter er Trine Stavngaard, RH og Ronni Mikkelsen, AUH. 
 
DAHANCA (Dansk Hovedhalscancer Gruppe) arbejdsgruppe mhp udarbejdning af retningslinjer 
for indtegning af tumor til brug ved strålebehandling. Repræsentanter både fra DRS og DNRS, 
afhængigt af hvem der står for targetindtegning af tumorer på halsen på de forskellige 
universitetsklinikker. 
 
Klinisk klaringsrapport og etablering af national konsensus omkring udredning af kardiel 
embolikilde: Samarbejde mellem Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk 
Selskab for Apopleksi og Dansk Neuroradiologisk Selskab. Deltager: Edith Nielsen, AUH. Rapport 
p.t. i høring hos selskaberne. 
 
Gennemgang/revidering af pakkeforløb for hoved-hals-kræft. Edith Nielsen i arbejdsgruppen. Intet 
nyt af radiologisk interesse. 
NKR gruppen ved demens/MCI har afsluttet deres arbejde, og i forlængelse heraf har Rikke Beese 
Dalby udarbejdet en vejledning til beskrivelse af scanninger ved demensudredning i 
overensstemmelse med ønskerne fra arbejdsgruppen. Vejledningen findes på vores webside. 
 
Arbejdsgruppe mhp udarbejdning af guideline til genetisk udredning og opfølgning af familiær 
aneurismesygdom (Lasse Speiser): Arbejdet er ikke helt færdigt, er fortsat til høring hos 
kardiologerne. 
 
Arbejdsgruppe mhp referenceprogram for diagnostik og behandling af IIH (Sanja Karabegovic). 
Intet nyt fra denne gruppe. 
 
Delegater:  
 
I UEMS er DNRS repræsenteret af Anabel Diaz, OUH. 
I april 2019 blev European Training Requirements in Interventional Neuroradiology, udarbejdet af 
UEMS Division of Neuroradiology, enstemmigt vedtaget i UEMS Council.  
DNRS fremlagde i høringsfasen en indsigelse vedrørende en passus i retlingslinjerne, som åbnede 
op for mulighed for begrænset uddannelse i kun nogle dele af neurointerventionen, f.eks. 
trombektomi.  DNRS var uenig, da det er vores opfattelse, at neurointerventionister aht 
patientsikkerheden skal kunne håndtere alle dele af neurointerventionen. Vores synspunkt kom 
ikke med. 
 
B.  Websiden: 
 
Vores webmaster Jonathan Carlsen, som har passet hjemmesiden de sidste 4 år, holder op.  
Ny webmaster bliver Alexander Rykkje.  
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C.  Kursusaktivitet: 
 
Nordisk Radiologisk Kongres, 22-24 maj i København. Stor succes med knap 800 deltagere fra de 
skandinaviske lande. Velbesøgt neuroradiologidag med emnerne: Stroke-opdatering,  ØNH-
session: En lymfeknude på halsen samt Billeddiagnostik ved Demenssygdomme. 
 
Efterårsmøde i Dansk Neurologisk Selskab, 4.10.19: Meget positive tilbagemeldinger på 
forelæsning om demens og WM lesions ved Rikke Beese Dalby.  
 
DRS Årsmøde 2020. Neuroradiologidag den 30.01.20 med emnerne: Hjernetumorer og Artificial 
Intelligence. 
 

Marie Cortsen  
Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab 

 
3. Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg. 
S.o. 
 
4. Aflæggelse af revideret regnskab. 
Underskud i 2019 på kr. 15.181,47,-. Skyldes primært aflønning af webmaster (et samlet beløb 
efter 4 år)  
Indestående pr. 31/12-19: kr. 200.633,-. 
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Ændres ikke i 2020. 
 
6. Rekruttering til neurointervention i fremtiden. 
S.o. 
 
7. Rettidigt indkomne forslag. 
Ingen 
 
8. Optagelse af nye medlemmer. 
Willy Krone  
Jonas Jensen 
Mehrnaz Akbari 
Ronald Antulov 
Rikke Norling 
Karen Lind Gandrup 
Louise Sigvard 
 
9. Eventuelt. 
- 

Lasse Speiser, Aarhus d.4/2-20 


