Referat
Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt
indkaldt.
2. Formandens beretning – se bilag.
3. Beretning fra sekretær, delegater og udvalg. Intet udover, hvad der fremgår af
formandens beretning.
4. Aflæggelse af revideret regnskab: Kasserer Leif Sørensen fremlagde regnskabet for
2016, som godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent: uændret.
6. Rettidigt indkomne forslag: ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kasserer Leif Sørensen og Nina Nguyen fratræder.
Bestyrelsen foreslår Camilla Klausen, København, og Lasse Speiser, Aarhus, som nye
medlemmer og begge vælges.
8. Valg af revisor. Peter Gideon fratræder. Bestyrelsen foreslår Leif Sørensen, som vælges.
9. Valg til udvalg. Udvalgsposter er besat. Ingen nye udvalg.
10. Optagelse af nye medlemmer. 7 læger har søgt om optagelse i DNRS:
i.
Afd.læge Charlotte Riis Trampedach
ii.
Overlæge Markus Holtmannspötter
iii.
Ali Abdul-Alzahra Muhamad
iv.
Pernille Martens
v.
Overlæge Lisbeth Høgedal
vi.
Noushin Yasdanyar
vii. Urszula Ciochon.
Alle optages og foreningen har nu 53 medlemmer.
11. Eventuelt: intet
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Formandsberetning
Generalforsamlingen i DNRS den 29. Marts 2017
Formandsberetningen omfatter perioden fra sidste generalforsamling 28.01.16 til nu.
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder: 25.05.16, 26.10.16 og 25.01.17
Selskabet har nu 52 medlemmer.
Følgende emner er blevet behandlet:
1. Arbejdsgrupper:
Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedrørende forarbejdet med den nationale
demenshandlingsplan 2025. Vibeke Andrée Larsen har siddet i gruppen, som afleverede et
oplæg i september 2016. Der var ikke noget af neuroradiologisk relevans.
Arbejdsgruppe vedrørende revision af guidelines for spondylodiskitis sammen med Dansk
Selskab for Infektionsmedicin er påbegyndt. Vibeke Andrée Larsen fra RH deltager på vegne
af DNRS.
Desuden er der oprettet en arbejdsgruppe med deltagelse af neurokirurger og
neurointerventionsradiologer vedrørende landsdækkende registrering af behandling
patienter med SAH, en undergruppe under DAP (Dansk Apopleksiregister). Leif Sørensen fra
AUH deltager i denne gruppe.
2. Vi fik ny webmaster sidste år, Jonathan Carlsen. Han har gjort et godt arbejde med at rydde
lidt op på hjemmesiden, lægge links til aktuelle begivenheder på forsiden og omorganisere
fanebladende. Det er vigtigt, at vi alle bidrager til at holde hjemmesiden levende og kontakter
webmasteren vedrørende relevante møder, kongresser eller andet relevant, som man ønsker
skal ligge på hjemmesiden.
3. Nordisk Forening for Neuroradiologi:
Norge havde ordførerskabet i 2016 og stod for et meget vellykket årsmøde i Ålesund den 9 11 juni 2016.
Der blev afholdt generalforsamling 09.06.16 forbindelse med årsmødet. Sekretær Hans
Kristian Pedersen var ikke tilstede pga sygdom og mødet var ikke rettidigt indkaldt, hvorfor
der ikke kunne foretages nogle ændringer vedrørende foreningens vedtægter, og der var ej
heller gennemgang af regnskabet.
DNRS havde fremlagt et forslag om, at NFNR i sin nuværende form opløses og de økonomiske
midler, som foreningen ligger inde med, tilbageføres til de respektive landes
neuroradiologiske selskaber. Vi går ind for at bevare kontakten mellem de nordiske selskaber
ved at opretholde de videnskabelige årsmøder som hidtil, arrangeret på skift af de forskellige
lande.
I år er Danmark ordførende, og der afholdes årsmøde 18-20 maj i København sammen med
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab og neurosygeplejersker. Nærmere information om

kongressen kan ses på www.SNS2017.dk. Kongressen er arrangeret dels med fællessessioner
og dels med fagspecifikke parallelsessioner i de tre faggrupper.
Der er indkaldt til bestyrelsesmøde og generalforsamling den 18. maj kl 10. Her skal
ovennævnte forslag om NFNR’s fortsatte eksistens og økonomi diskuteres, men evt. opløsning
af foreningen kan iht vedtægterne tidligst ske i 2018.
Hans Kristian Pedersen er i gang med at skrive om foreningens historie.
4. E-kursus. Foreningen afholdt et vellykket efteruddannelseskursus i København 2.
november 2016 med emnet: Hoved-hals onkologi - anatomi/udredning/behandling og
epidemiologi med deltagelse af radiologer, kliniske fysiologer og ØNH-læger.
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