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1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning – se bilag 1.
3. Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg. Intet udover hvad der
fremgår af formandens beretning.
4. Aflæggelse af revideret regnskab. Kasserer Camilla Klausen fremlagde
regnskabet for 2017, som godkendes. Bilag 2.
5. Fastsættelse af kontingent: Grundet afvikling af nordisk selskab ophører
kontingent på kr. 50,-. Et samlet, årligt kontingent på kr. 250,- til DNRS
foreslås og godkendes.
6. Forslag til ændringer i vedtægterne godkendes. Se bilag 3.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
- Speciallæge Frederik Harbo, Odense Universitetshospital
- Speciallæge Fadha Al-Kuzae, Ålborg Universitetshospital
Afgående medlemmer:
- Overlæge Haro Bitterling, Sekretær, Odense Universitetshospital
- Overlæge Leif Sørensen, kasserer
8. Intet.
9. Udvalg: Se formandens beretning omkring arbejdsgrupper.
10. Optagelse af nye medlemmer.
- Speciallæge Rikke Beese Dalby, Århus Universitetshospital
- HU-læge Ronni Mikkelsen, Århus Universitetshospital.
Begge optages, selskabet har nu 55 medlemmer.
11. Eventuelt. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at rekruttere nye
medlemmer til DNRS læger ansatte på de respektive neuroradiologiske afsniti
landet.
Lasse Speiser, 3. april 18

Bilag 1
Formandsberetning, Generalforsamlingen i DNRS den 26. januar 2018
Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 29.03.17
til nu.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder: 29.03.17, 18.05.17, 19.06.17,
30.10.17 og 26.01.18.
Selskabet har nu 55 medlemmer.
Følgende emner er blevet behandlet:
1. Arbejdsgrupper:
Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for udarbejdelse af nationale kliniske
retningslinjer (NKR).
Revision af NKR for spondylodiskitis. Vibeke Andrée Larsen har siddet i denne
gruppe. Arbejdet er afsluttet, intet nyt af neuroradiologisk relevans.
Opdatering af NKR ved behandling af hjernemetastaser. Frederik Harbo sidder i
denne gruppe. Økonomien rakte til opdatering af 3 ud af 9 fokuserede
spørgsmål. Det omhandler helhjernebestråling vs. stereotaktisk
strålebehandling. Arbejdet forventes afsluttet februar 2018.
NKR ved demens/MCI. Rikke Beese Dalby sidder i denne gruppe. De
fokuserede spørgsmål foreligger i endelig version, heraf omhandler 2 strukturel
CT- og MR-skanning i udredningen af demens. P.t. arbejdes med
litteraturgennemgang. Høringsudkast til retningslinjen forventes i juni 2018.
2. Websiden:
Der er intet nyt fra vores webmaster udover en opfordring til, at man sender
ham opslag af relevans til hjemmesiden – nye guidelines, konferencer, møder
mm.
3. Nordisk Forening for Neuroradiologi:
DNRS havde ordførerskabet i dette sidste år af foreningens eksistens. Der
afholdtes Årsmøde den 18-20 maj 2017 i DGI-byen i København sammen med
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab og sygeplejersker indenfor det
neurokirurgiske område. DNRS stod for planlægning af omkring halvdelen af
det omfattende videnskabelige program med deltagelse af en række danske og
udenlandske foredragsholdere. Mødet var en succes, men der deltog ikke så
mange neuroradiologer. Det er vores opfattelse at årsagen var, at det blev
opfattet som et neurokirurgisk møde, og at neuroradiologerne ”druknede” lidt i
den meget større gruppe af neurokirurger og sygeplejersker.

Den 18. maj 2017 blev der afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling i
Nordisk Forening for Neuroradiologi. På dagsordenen var afvikling af
foreningen. DNRS foreslog dette på Årsmødet i 2016, et forslag der siden er
tiltrådt af den norske og svenske forening. Ingen kommentarer fra Finland eller
Island. Vores opfattelse var, at tiden er løbet fra en lille nordisk forening, hvor
der i mange år ikke har været aktiviteter udover de årlige møder, og at
udviklingen går i retning af deltagelse i kurser og møder i Europa eller øvrige
udland.
Sekretær og kasserer Hans Kristian Pedersen fremlagde regnskabet. De
økonomiske midler tilbageføres til de respektive landes neuroradiologiske
foreninger, og de aktier, foreningen rådede over, sælges. Indtægten fordeles
mellem landene i forhold til medlemsantal.
Hans Kristian havde også lavet et skriftligt tilbageblik om den nordiske
forenings historie fra 1972 til nu.
I henhold til vedtægterne kræves en ekstraordinær generalforsamling for at
opløse foreningen. Denne fandt sted i Malmö den 16. september 2017, hvor
foreningen officielt blev opløst.
Det økonomiske er endnu ikke afsluttet, idet vi mangler resultatet af
aktiesalget.
4. Kursusaktivitet:
På Årsmødet 18-19 maj 2017 bestod det videnskabelige program af
neuroonkologi, neurotraumatologi, rygsygdomme, hvid substans sygdomme
samt neurovaskulære sygsomme incl. stroke. Vi havde valgt at invitere flere
anerkendte udenlandske forelæsere og således anvende en del af foreningens
økonomiske overskud.
På DRS årsmøde i år har vi arrangeret vi en neuroradiologi-dag den 26. januar
med to videnskabelige sessioner, én om degenerative rygsygdomme og én om
ØNH-onkologi.
Marie Cortsen
Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab

Bilag 2

Bilag 3
Forslag til ændringer i vedtægterne:
Ændringsforslag til pkt. 1.3: ”Nordisk Forening for Neuroradiologi” udgår.
1.3 Foreningen er tilsluttet LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) og European Society of
Neuroradiology. Foreningen arbejder i samarbejde med Nordisk Forening for Neuroradiologi og
Dansk Radiologisk Selskab.
Ændringsforslag til pkt. 3.1 og 3.2: Begge punkter ændres til 3*
3.1 Som ordinære medlemmer optages radiologer, der gennem uddannelse og/eller
forskningsarbejde har vist interesse for neuroradiologi. Optagelse sker ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem. Anmodningerne bekendtgøres for medlemmerne inden godkendelse på
ordinær generalforsamling.
3.2 Andre speciallæger eller personer med interesse for neuroradiologi kan efter bestyrelsens
forslag ved en generalforsamling optages som ekstraordinære medlemmer.
3.* Ordinære lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer og korresponderende
medlemmer kan anmode om medlemskab ved fremsendelse af skriftlig anmodning med
oplysning om stilling og personlige data til sekretæren. Optagelse sker efter bestyrelsens
beslutning. Er der indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som
medlem, forelægges sagen ved førstkommende generalforsamling. Optagelse kan finde sted,
hvis mindst 2/3 af de ved en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Ændringsforslag til pkt. 3.3: "Sekretæren" ændres til "kasseren"
3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår.
Ændringsforslag til pkt. 3.5: Punktet udgår.
3.5 Medlemmer af Dansk Neuroradiologisk Selskab bliver automatisk medlem af Nordisk
Forening for Neuroradiologi, og der bliver opkrævet et fælles kontingent for de to medlemskaber.
Ændringsforslag til pkt. 4.12: "Bestyrelsen udpeger delegat og suppleant til European Society of
Neuroradiology" består, resten af teksten udgår.
4.12 Formanden repræsenterer foreningen i Nordisk Forening for Neuroradiologi.
Næstformanden er suppleant til Nordisk Forening for Neuroradiologi. Bestyrelsen udpeger
delegat og suppleant til European Society of Neuroradiology.

