
Protokoll för SNF styrelsemöte 6-7/2-2012

Närvarande: Ingela Nilsson Remahl (INR), Martin Gunnarsson (MG), Lars Stridh (LS), 
Laleh Zarrinkobb (LZ), Joachim Burman (JB), Jesper Peterson (JP), Rune Johansson 
(RJ), Sten Fredrikson (SF), Katarina Jood (KJ), Albert Hietala (AH).

Frånvarande: Anja Smits (AS), Svend Marup Jensen (SMJ), Fredrik Walentin (FW).

1. Mötets öppnande (INR)

2. Val av protokolljusterare
MG och KJ valdes.

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

4. EFNS 2012 i Stockholm. Rapport: program, SNFs deltagande (SF)
SF redogjorde för EFNS som kommer att hållas i Stockholm 2012. En 
särskild punkt kommer att utgöras av svensk neurologisk historia. 
Eventuellt kommer SNF:s ordförande att hålla ett anförande. SF kommer 
att ta reda på mer om detta.

5. Rapport från Utbildningsutskott (SF)
SF redogjorde för SoS nya förfarande för godkännande av 
specialistbevis. Det beslutades att nästa tillfälle för specialistexamen blir 
2013 i Stockholm. 

6. Hjärnfondssamarbetet. Avrapport (AS/INR)
INR redogjorde för diskussionerna med hjärnfonden. Man har från 
hjärnfondens sida i nuläget uppvisat en avvaktande hållning angående 
samarbete med SNF.

7. Vetenskaplig sekreterare har ordet (JP): Planer för Riksstämman 2012
JP redogjorde för närvaron vid föregående års riksstämma. Möjliga 
teman som föreslogs var: yrsel, neuropati, huvudvärk, tremor, 
Parkinsons sjukdom, RLS och epilepsi. Möjligheten till en gemensam 
punkt kring rhizopati med ortopederna diskuterades. Det föreslogs att 
dessa teman ska förankras med SFAM.

8. Facklig sekreterare har ordet (JB): inkomna remisser
Det noterades att inga remisser inkommit till JB. Tre remisser har tagits 
emot av INR.

Remiss angående vårdprogram om peroral antikoagulantiabehandling 
lämnades till KJ för bedömning.

Remiss angående framtidens högkostnadsskydd i vården lämnades till 
INR för bedömning. 



Remiss angående hjälpmedel: ökad delaktighet och valfrihet lämnades 
till KJ för bedömning.

9. Skattmästare har ordet (RJ): Prel budget Vårmötet i Lund 
Årets överskott beräknas till cirka 50000 kronor.

10.Rapport om planerat studierektorsmöte (LZ) 
LZ har noterat att flera studierektorer inte är specialister i neurologi. 
Enligt uppgifter från SoS måste handledare och studierektor för en ST-
läkare vara specialist i ämnet för ST-utbildningen.

Det beslutades att ST-läkarna ska få en egen flik/del på hemsidan.

Det beslutades att SNF står för kost och logi, medan hemmaklinik står 
för resa till studierektorsmötena.

11.Rapport från Etikutskott (KJ)
Inget att rapportera.

12.Uppdatering av hemsidan, medlemsbladet, nomineringar ”Gyllene 
Reflexhammaren”(årets utbildare) (INR)

Berörda partner uppmanades att komma ihåg att lämna in bidrag till 
medlemsbladet. 

13.Vårmötet i Lund: budget, sponsorer, posterutställning, strategiska 
frågor/facklig förmiddag? Rapport Håkan Widner/INR

Håkan Widner redogjorde för arbetet med vårmötet så långt. Arbetet går 
enligt planerna och budgeten är i balans. Det finns ett fullgott antal 
sponsorer.

Det beslutades att inte anordna någon posterutställning i år. 
Möjligheten att ha en serie korta muntliga presentationer för ST-läkares 
projektarbeten diskuterades.

Det föreslogs att diskutera neurologvårdens organisation gruppvis i 
caseformat under den fackliga förmiddagen.

14.Almedalen 2012. Ska SNF delta? Samverkan med BiogenIdec + Abbott?
SNF kan delta, men kommer inte att vara med och hålla i arrangemang.

15.SNF och Läkemedelsverkets register: Pandemrix – narkolepsi. 
Avknoppning från MS-registret (INR)

Uppgiften ansågs inte vara lämplig för SNF.

16.Förlängt avtal med Congrex?
Det beslutas att förlänga avtalet med Congrex.

17.Neurologidagen i samarbete med Dagens Medicin 2012?



Maja Florin från Dagens medicin närvarade vid diskussionen under den 
punkten. Hon föreslog rundabordsdiskussioner vid nästa neurologidag. 
Hjärnfonden har meddelat intresse för deltagande.

18.Övriga frågor
JP berättade om sina kontakter med SLS angående Ingvarpriset. Då det 
har varit svårt att etablera en kontakt per mejl uppdrogs det åt INR att ta 
personlig kontakt med SLS.

19.Avslutning

Vid protokollet

Joachim Burman

Protokollet justeras av

Martin Gunnarsson       Katarina Jood


