
REFERAT 
 

Generalforsamling i Dansk Neuroradiologisk Selskab 
Fredag den 21-3-2014 

 
1. Gulla Ratje blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 
 

2. Formandens mundtlige beretning.  
Den skriftlige beretning udsendes med referatet. 
 

3. Der henvises til formandens skriftlige beretning. 
 

4. Aflæggelse af regnskab: Lille underskud på 3.358,78 kr pga E-kurset. 
Overskud fra mødet på Bornholm på 62.000. 
Kontingentet bliver i fremtiden opkrævet via lægeforeningen, så derfor er 
opkrævningen lidt senere i år. 

5. Uændret kontingent: 100 kr årligt til det DSNR og 50 kr til Nordisk Selskab 
6. Intet 
7. Intet 
8. Intet 
9. Ingen nye medlemmer. 

 
10. Man enes om at forsøge at lægge den næste generalforsamling i tilslutning til næste E-

kursus i håb om lidt større fremmøde af neuroradiologiske kolleger. Emnet for næste 
E-kursus: degenerative og inflammatoriske sygdomme i hjerne, gerne sammen med 
Klinisk Fysiologisk Selskab. Der stiles mod marts 2015 i Odense. 
 
25-03-2014 
På bestyrelsens vegne 
Marie Cortsen 

  



Formandsberetning, generalforsamlingen DNRS den. 21. marts 2014 
 
Denne formandsberetning omfatter perioden fra den sidste generalforsamling d. 13.3 2013 til nu.  
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder den 11.3.2013, 29.05.2013 og 25.10.13. 
Selskabet har fortsat 45 medlemmer. 
  
Følgende emner er blevet behandlet:  

 
1. Arbejde i Sundhedstyrelsens arbejdsgrupper med udarbejdelse af nye retningslinjer, hvor 

”” retningslinjer for ukendt primær tumor med metastaser på hals” som påbegyndtes 
allerede sidste år nu er færdig.  I 2013 er der nu lavet retningslinjer for ”udredning og 
behandling af hjernemetastaser” og der er lavet et stort arbejde med nye retningslinjer for 
”opfølgning af patienter med hjernekræft”. Retningslinjer for pt med demenssygdom er 
også færdiggjort i indeværende år. Alle de kliniske retningslinjer kan findes på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

2. Vi har fået en henvendelse fra det europæiske øre, næse, hals selskab: ESHNR om at 
oprette et dansk selskab. Vi har meddelt at DK er for lille til et selvstændigt selskab, men at 
DNRS varetager dette område og henvendelser kan ske til os. 

3. Der har været arbejdet på at oprette et landsdækkende billeddata- lagrings system, så alle 
ville have adgang til at anvende undersøgelserne uafhængigt af, hvor patienten blev 
behandlet. Dette arbejde er imidlertid stoppet pga tekniske og økonomiske problemer og 
der er i øjeblikket ingen planer om at genoptage dette. 

4. Der er afholdt årsmøde i den danske del af UEMS, som er det europæiske 
lægevidenskabelige selskab i januar 2014. Der er nu lavet europæiske 
uddannelsesprogrammer for flere specialer herunder radiologi og den europæiske 
målbeskrivelse, der dækker en uddannelse på 5 år, kan findes bl.a. på ESR’s hjemmeside. 
Her er bl.a. målbeskrivelse for neuroradiologien, som udover de kliniske færdigheder som 
medicinsk ekspert også indeholder meget teoretisk viden om embryologi, genetik og 
anatomi. 

5. Nordisk forening for Neuroradiologi. Den Nordiske Neuroradiologisk Kongres blev afholdt 
på Island fra 6. – 9. juni 2013. Mødet blev afholdt i Reykjavik i fællesskab med det 
Skandinaviske Neurokirurgiske Selskab, hvilket var en stor succes med mange gode fælles 
foredrag både indenfor diagnostik og intervention. Bl.a. var Anne Osborne deltager som 
”invited speaker” og hun holdt flere gode foredrag om neuroonkologi. 

6. D. 31. oktober 2013 afholdt DNRS E-kursus med emnet ”neuro-onkologi”. Kurset blev 
afholdt i Århus som et ét dags kursus med flere spændende indlæg og der var udover 
radiologer også deltagere fra flere af vores tilgrænsende specialer. 

7. Vores nye hjemmeside www.neuroradiologi.dk er meget fint besøgt med op til 30 besøg 
daglig. Der er mange gode informationer og links til neuroradiologisk interessante emner, 
så brug den endelig. Hvis nogle har emner som ønskes lagt på hjemmesiden, kan man 
kommunikere med vores webmaster overlæge Peter Andersen fra Odense, hvis adresse 
kan findes må hjemmesiden. 

8.  
Vibeke Andrée Larsen 
Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab 

http://www.neuroradiologi.dk/


 



 
    
 
   

 
 
     
     


