
Protokoll för SNF styrelsemöte 17-18/9 2012

Närvarande: Ingela Nilsson Remahl (INR), Martin Gunnarsson (MG), Lars Stridh (LS), 
Laleh Zarrinkobb (LZ), Joachim Burman (JB), Jesper Peterson (JP), Rune Johansson 
(RJ), Svend Marup Jensen (SMJ), Katarina Jood (KJ), Albert Hietala (AH), Pierre de 
Flon (PDF), Sten Fredriksson (SF), Anders Svenningsson (AS).

Frånvarande: Fredrik Walentin (FW).

1. Mötets öppnande (MG)

2. Val av protokolljusterare
INR och PDF valdes.

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

4. Presentation av nya styrelsen

5. Facklig sekreterare har ordet (JB)
En diskussion om medlemsregister fördes. Det uppdrogs åt JB att ta 
kontakt med SLF för att se om det går att ordna ett medlemsregister för 
att styrelsen ska få en bättre uppfattning om medlemsantalet och 
sammansättningen (pensionärer, ST-läkare, etc).
Det uppdrogs åt LZ att fundera kring hur ett ”startkit” för nyblivna ST-
läkare skulle kunna se ut.

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet; Riksstämman 2012 (JP)
AS kommer att hålla en session på riksstämman om neurologi för icke-
neurologen. Eventuellt kommer ett neuroonkologiskt symposium att 
hållas tillsammans med Svensk neurokirurgisk förening.

7. Skattmästaren har ordet (RJ)
RJ redogjorde för föreningens ekonomi fram t o m 20 augusti. Ekonomin 
är fortsatt god, men intäkter från SLF (medlemsavgifter) och Congrex 
(vårmötet).
Det beslutades att Vadstena bokföringsbyrå AB har rätt att betala 
föreningens fakturor med medel från Svenska Neurologföreningens 
pluskonto.

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, LZ)
Tillgången på SK-kurser är god, men tillgängligheten är ett problem. 
IPULS kommer att upphöra som egen enhet och ansvaret för SK-kurser 
kommer att övertas av socialstyrelsen. Hur formerna för detta kommer 
att se ut är i nuläget oklart.
Formen för den svenska specialistexamen diskuterades. Hur 
specialistexamen ska se ut hänförs till studierektorsnätverket.

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (KJ) 



KJ redogjorde för en remiss från SLF angående livsuppehållande 
behandling. Det beslutades om att frågans vikt var sådan att remissen 
ska cirkuleras bland samtliga styrelsens medlemmar.

10.Inkomna remisser (MG, JP)
Det noterades att inga remisser av betydelse utöver ovan (9.) har 
inkommit sedan föregående möte. Det beslutades att INR och AS ska 
inkluderas i sändlistan för remisser.

11.Hemsidan och medlemsbladet (SMJ, FW)
FW har lagt upp hemsidan på ett nytt webhotell och arbetar f n med 
hemsidans nya utseende.
SMJ påtalade att bidragen till medlemsbladet är väldigt få. Det föreslogs 
att information ska läggas ut via hemsidan i stället för via 
medlemsbladet. Svenska MS-sällskapet ska pröva denna modell. AS ska 
återkoppla i denna fråga. PDF föreslog att det fortlöpande ska ske en 
avrapportering kring de strategiska frågorna som årsmötet beslutat att 
styrelsen ska arbeta med.

12.Rapport från EFNS 2012 (SF)
5400 deltagare kom från 105 länder. Ca 300 av deltagarna var från 
Sverige, vilket får anses vara en framgång. SF berättade också att EFNS 
och ENS ska gå samman till en gemensam europeisk organisation.

13.Rapport från Almedalen (MG)
MG deltog i ett seminarium om vårdval för specialister. SF deltog i ett 
seminarium om arbetsoförmåga bland neurologiskt sjuka.

14.Neurologidagen 2012
Maria Åslund (hjärnfonden) närvarade vid denna programpunkt. Maja 
Florin från Dagens Medicin redogjorde för arbetet med neurologidagen. 
MS, Parkinsons sjukdom, epilepsi och stroke beslutades vara sjukdomar 
som särskilt ska diskuteras. Tongivande medlemmar från de olika 
sällskapen (MS-sällskapet, SWEMODIS, etc) ska uppmanas att närvara. 
Ämnen för rundabordsdiskusssioner diskuterades.

15.Rapport från samverkansmöten kring bildandet av en 
”Neuroallians” (MG, AS) 

MG berättade om att patientorganisationerna för neurologiska 
sjukdomar har gått samman i en allians. Styrelsen ställer sig i grunden 
positiv till en sådan allians. Styrelsen var dock överens om att även i 
fortsättningen stå fristående från läkemedelsindustri och 
patientföreningar, men kan arbeta tillsammans kring enskilda frågor. 

16.Strategiska frågor I: Omvärldsbeskrivning, strategiska vägval och 
samverkansmöjligheter

Birgitta Pagot från Reformklubben redogjorde för arbetet med 
neuroalliansen. 



17.Strategiska frågor II: Hur beskriver vi behovet av neurologisk 
kompetens?

I. AS redogjorde för ett förslag till definition av vilka neurologiska 
sjukdomstillstånd som ska skötas av specialist i neurologi.

II. JP redogjorde för neurologens roll och betydelse för patienten i 
akutskedet vid stroke.

III. PDF presenterade en modell för hur man kan tillgodose behovet av 
neurologisk kompetens inom primärvården.

IV. KJ gav en översikt till SNFs roll i förhållande till nationella 
kvalitetsregister? Det beslutades att KJ som ordförande i etik- och 
kvalitetsutskottet ska sätta sig in i och bevaka denna fråga. Vidare 
beslutades att man till nästa ordinarie styrelsemöte ska bjuda in de 
olika registerhållarna samt representanter från socialstyrelsen.

18.Strategiska frågor III: Hur kommunicerar vi behovet av neurologisk 
kompetens till övriga aktörer inom svensk sjukvård och beslutsfattare?

Styrelsen beslutade att ge AS, JP och PDF i uppdrag att ta fram ett 
underlag till en sammanhängande beskrivning av neurologisk 
kompetens (enligt 17.). Det uppdrogs åt MG att slutföra beskrivningen. 
Målet är att denna sedan ska användas som grund för en kontakt med 
en PR-konsult för att driva frågan vidare.

19.Vårmötet i Falun – preliminärt program, vårmötet 2014 (MG)
Det beslutades att man på onsdagens förmiddag ska lägga motsvarande 
”teaching course” på onsdag förmiddag.
Det beslutades att ”neuroregistret” ska väljas till en strategisk fråga att 
diskutera särskilt under vårmötet. Det föreslogs att det samtidigt ska 
hållas en parallell ST-läkarsession.
Uppsala förslogs som kandidat för vårmötet 2014.

20.Övriga frågor
INR berättade om att Karl Ekbom kommer att belönas med David Ingvar-
priset.

21.Avslutning. Kommande möten.
Nästa möte kommer att vara ett telefonmöte som hålls 13/11 kl 
16:00-17:00.

Vid protokollet



Joachim Burman

Protokollet justeras av

Ingela Nilsson Remahl       Pierre de Flon


