
Protokoll för SNF styrelsemöte 2/5-2012

Närvarande: Ingela Nilsson Remahl (INR), Martin Gunnarsson (MG), Jesper 
Persson (JP), Joachim Burman (JB), Rune Johansson (RJ), Lars Stridh (LS), 
Katarina Jood (KJ), Albert Hietala (AH), Anja Smits (AS), Sten Fredrikson (SF), 
Svend Marup Jensen (SMJ)

Frånvarande: Laleh Zarrinkobb (LZ), Fredrik Wallentin (FW)

1. Mötets öppnande (INR)

2. Val av protokolljusterare

JP och LS valdes.

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

4. Rapport från Vetenskaplig sekreterare (JP)

Se punkt 19.

5. Rapport från Facklig sekreterare (JB)

Tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt god.

6. Rapport från Skattmästare (RJ)

Inga stora inkomster eller utgifter har noterats sedan föregående 
möte. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Bokföringen har gått till 
redovisningsbyrå inför redovisning på årsmötet.

7. Rapport från Utbildningsutskott (SF)

Nästa specialisttentamen ska hållas i Stockholm 20-21 maj 2013. 
IPULS har tagit kontakt med specialistföreningarna för att starta en 
dialog kring utbudet av SK-kurser. Det är dock oklart hur samarbetet 
ska se ut i detalj. SF rapporterar att neurologi finns med som egen 
bedömningsgrupp inför bedömning av specialistkompetens. 

8. Rapport från Etikutskott (KJ)

Inga nya remisser har inkommit. En remiss från föregående möte om 
antikoagulantiabehandling diskuterades. JP ställer sig frågande till 
varför en remiss angående vårdprogram om 
antikoagulantiabehandling hamnade hos SNF och menar att för att 
kunna göra en fullödig bedömning krävs en litteraturgenomgång, 



vilket är ett omfattande arbete. Om man inte kan göra detta riskerar 
en remissbedömning enbart att ge falsk legitimitet till 
vårdprogrammet. KJ å andra sidan menar att man kan ge ett 
nyanserat svar där det tydligt framgår vad det är man har bedömt.

9. Rapport från studierektorsmötet (LZ)

LZ ej närvarande.

10. Samverkan med Hjärnfonden. Uppdatering (AS)

AS menar att detta spår är uttömt. Något samarbete är inte aktuellt i 
nuläget.

12. Rapport om Vårmötet 2013 (INR).

Falun blir värdar för nästa möte.

13. Val av bästa utbildare 2012.

Inga nomineringar har inkommit. Tobias Kronberg föreslogs av 
styrelsen.

14. SNFs deltagande i Almedalen 2012 (MG)

MG närvarar, men SNF ska ej delta som arrangör eller medarrangör.

15. Remisser (JB)

Inga remisser har tagits emot av JB. INR och JP har tagit emot remisser 
om specialitetsindelningen och SPUR-granskning. 

16. Socialstyrelseuppvaktning om Nationella riktlinjer (INR)

INR har haft kontakt med Lena Weilandt på SoS. INR uppfattade 
diskussionen som givande, men menar att ett möte med 
socialdepartementet erfordras för att driva den fråga vidare. AH 
påpekade att vi bör ta tillfället i akt att försöka knyta denna kontakt i 
samband med publiceringen av vår debattartikel.

17. Debattartikeln (INR)

Debattartikeln är accepterad för publikation i LT.

18. Nominering: David Ingvarpriset 2012



Karl Ekbom föreslås av styrelsen.

19. Läkarstämman 2012, programplanering. Nytt? (JP)

JP redogjorde för planeringen inför riksstämman 2012. Neurologiska 
programpunkter kommer att finnas inom yrsel, neurologi för DL samt 
intervention vid stroke. 

20. SNF som moderorganisation för kvalitetsregister t ex 
narkolepsiregistret (INR)

Frågan ansågs vara så pass viktig att den ska tas upp på årsmötet.

21. SNF – eget nyhetsblad (MG)

MG redogjorde för en kontakt med en egenföretagare för att skapa en 
industrisponsrad tidskrift i samarbete med SNF. Förslaget avslås.

22. Övriga frågor

En ansökan om resestipendium har inkommit. Ansökan bifalles.

Biogen har önskat att få lämna ut sitt stipendium i anslutning till 
vårmötet. Önskan bifalles.

Frågan om neurologiska cases till vårmötet diskuterades. Akut stroke 
och parkinsonvård föreslogs.

23. Avslutning

Vid protokollet

Joachim Burman

Protokollet justeras av

Jesper Peterson       Lars Strid


