Dansk Neuroradiologisk Selskab
Referat generalforsamling
Torsdag d. 28/1-2016 kl. 16-17
Hotel Radisson Blu H.C. Andersen, lokale A,
Odense
Deltager:
Nina Nguyen, OUH;
Jonathan Carlsen, RH;
Leif Sørensen, AUH;
Annika Langkilde, RH;
Vibeke Fink-Jensen, Aalborg;
Peter Andersen, OUH;
Marie Cortsen, RH;
Harro Bitterling, Sønderborg

1.

Valg af dirigent
Der vælges Annika Langkilde fra RH som dirigent

2.

Formandens beretning.
Se bilag

3.

Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg.
Kort forestilling af den nye sekretær HB

4.

Aflæggelse af revideret regnskab.
Se bilag, akt. bemærkes lille underskud pga. ekstraordinære omkostninger
til bestyrelsesmøder og forsamlinger, mest relevant i denne sammenhæng
afskedsmiddag til Vibeke.
Regnskab godkendes

5.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingent lå på 150DKK per år, hvoraf 50 DKK gik til den Nordiske
Forening.
Der indstilles at satte kontingent op til 250DKK. Dette vedtages, og det
nye kontingent udgør 250 DKK per år per medlem, incl. bidrag til den

Nordiske forening.

6.

Rettidigt indkomne forslag.
%

7.

Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nina Nguyen fra OUH er valgt (uden portefølje)

8.

Evt. valg af revisor og revisor-supleant
Peter Gideon fortsætter som revisor
Annika Langkilde stiller op som suppleant

9.

Evt. valg til udvalg.
%

10.

Optagelse af nye medlemmer.
Der er i alt 11 ansøgninger om medlemskab, alle vedtages.
Velkommen til vore nye medlemmer: Læge Maria Teresa Figueroa
Simonsen, Overlæge Ljubo Markovic, Læge Anabel Diaz, Afd. læge Daniel
Tolnai, Overlæge Nina Ngyen, Afd.Læge Henrik Gutte Borgwardt, afd.Læge
Alka Seth, Overlæge Fadha Elewi Alkuzae, Afd. læge Christian Rahbek,
Afd. læge Frederik Harbo, reservelæge Jonathan Carlsen

11.

Eventuelt.
%

Sønderborg, 28/1-2016
Harro Bitterling
Sekretær DNRS

Formandsberetning, generalforsamlingen DNRS den 28. januar 2016
Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 29.01.15 til nu.
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder den 5.5-15, 23.10.15 og 28.01.16.
Selskabet har nu 45 medlemmer.
Følgende emner er blevet behandlet:
1. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper vedrørende udarbejdelse af kliniske
retningslinjer:
Retningslinjer for ptt. med epilepsi er afsluttet og den kan ses på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside.
DNOG: Retningslinjer for udredning og behandling af cerebrale lymfomer udarbejdet af
Dansk Lymfomgruppe er færdig, men endnu ikke godkendt af Dansk Hæmatologisk
Selskab.
Retningslinjer for MDT konferencer. Dansk Multidisciplinær Cancergruppe (DMCG) har
udgivet vejledning til afholdelse af MDT konferencer. Kan downloades fra DMCGs
hjemmeside.
Der er oprettet en referencegruppe for det faglige forarbejde til den nationale
handlingsplan for demens 2025. DNRS har udpeget én repræsentant til denne gruppe.
Der er planlagt tre møder, og forarbejdet forventes afsluttet i juni 2016.
Endnu en arbejdsgruppe omhandlende behandling af nakkesmerter, som denne gang
drejede sig om smerter uden udstråling, har vi valgt ikke at deltage i.
2. Nordisk Forening for Neuroradiologi: Nordisk Neuroradiologisk Kongres blev afholdt
sammen med Skandinavisk Neurokirugisk Selskab 28-30 maj 2015 i Lund. Den 28. maj
blev der afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling i Nordisk Forening for
Neuroradiologi. Foreningens vedtægter blev diskuteret endnu en gang. Foruden et par
sproglige korrektioner blev det foreslået at begrænse valgbarheden af sekretær og
revisor til et maksimum af tre perioder, hver på 5 år. Endelig godkendelse bliver på
næste møde i Norge juni 2016.
Økonomien i Nordisk Forening er god, i 2014 og 2015 opkrævedes efter aftale ikke
medlemskontingenter. Der har ikke været ansøgninger om økonomisk støtte til
årsmøderne. Der var intet Nordisk Neuroradiologisk Møde i 2014, da der var
Symposium Neuroradiologicum i Istanbul. Mødet på Island i 2013 gav 50.000 i
overskud. Det blev aftalt af disse penge bliver i Island.
Sekretæren Hans Kristian Pedersen berettede, at der har været og er vanskeligheder
med netbank-tilgang til foreningens konti i Danske Bank og Den Norske Bank, men
tilgangen til den svenske konto i Nordea fungerer.
I DNRS har vi i bestyrelsen haft en diskussion om, hvorvidt der fortsat er et grundlag for
at opretholde en Nordisk Forening for Neuroradiologi, fordi vi ikke synes, at vi har
meget udbytte af NFNR i sin nuværende form. Vi synes at de nordiske årsmøder skal
afholdes som hidtil på skift mellem de enkelte lande. Vi er dog af den opfattelse, at de
økonomiske midler, som er låst i foreningen, skal splittes op, og de enkelte landes
indeståender skal tilbageføres til de nationale foreninger. LS er kasserer i nordisk
forening og vil drøfte spørgsmålet med sekretæren.
Næste kongres bliver i Norge, i Ålesund 2-4 juni (muligvis 9-11 juni) 2016. I 2017 bliver
det i Danmark. Vi planlægger at holde kongressen sammen med Skandinavisk
Neurokirurgisk Selskab ligesom i 2013 og 2015. Der bliver nogle fælles sessioner, men
ellers køres i to spor med hhv. neurokirurgi og neuroradiologi. Man stiler mod den 1820 maj 2017 i København.
3. Neurointervention. Aktiviteten i dette område er i stærk stigning, og må forventes at
stige yderligere, idet trombektomi, efter publikation af de seneste store

multicenterundersøgelser, entydigt dokumenterer god effekt af behandlingen. Det vil
blive ændret i Specialeplanen, hvor området hidtil har haft status af udviklingsområde.
Specialeplanen er i høringsfasen og kommer først til at gælde fra 1/1-2017.
Vores opfattelse er, at neurointervention skal udføres af læger, der har det nødvendige
kendskab til neurofag, herunder –diagnostik, og desuden har dokumenteret erfaring
med den særlige angiografiske teknik, der er en forudsætning ved behandling af
vaskulære sygdomme i centralnervesystemet. Vi lægger os op ad de retningslinjer for
certificering i neurointervention, som er foreslået fra UEMS.
4. DRS Årsmøde januar 2016. DNRS står for den neuroradiologiske session om
formiddagen d. 29/1. Der er inviteret to foredragsholdere: en neuroradiolog fra
Universitetshospitalet i Antwerpen og en neurokirurg fra Rigshospitalet. Emnerne er
drug related emergencies og traumatic brain injuries.
5. E-kursus forventes afholdt i november 2016 som et heldagsmøde i København med
emnet hoved-halskræft.
Med venlig hilsen
Marie Cortsen
Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab

