
Protokoll för SNF styrelsemöte 13/11-2012

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

Frånvarande: Anders Svenningsson (AS), Fredrik Walentin (FW).

1. Mötets öppnande (MG)

2. Val av protokolljusterare

MG och PDF valdes.

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

4. Vetenskaplig sekreterare har ordet: Riksstämman 2012 (JP)

SNF kommer att hålla i två symposier på Riksstämman: ett brett hållet 
för allmänläkare (AS, JP & Håkan Widner) samt ett tillsammans med 
neurokirurgerna om tumörsjukdomar i nervsystemet (JP, Niklas 
Marklund, m fl). JP berättade också om att Karl Ekbom kommer att 
erhålla Ingvarpriset. JP berättade om forsatt nedgång i deltagarantalet 
på Riksstämman. 

5. Facklig sekreterare har ordet (JB)

JB redogjorde för kontakterna med läkarförbundets medlemsavdelning. 
Det beslutades att vi inte ska gå vidare med idén om ett eget 
medlemsregister.

6. Skattmästare har ordet: Resultaträkning från vårmötet i Lund - hur 
hantera överskott? (RJ)

RJ redogjorde för kommande intäkter: medlemsavgifter 98000; 
vårmötet 170000. Dessutom tillkommer intäkter från ett eventuellt 
överskott från vårmötet. Överskottet från föregående vårmöte ska 
användas till ”start-up” för nästa års vårmöte. INR påpekade att det är 
viktigt att kommunicera till de som arbetar med det kommande 
vårmötet att man har möjlighet att fakturera för nedlagt arbete. 

7. SPUR – lägesrapport, hur agera? (SF, MG)

MG berättade om att IPULS är upplöst och att det därmed i nuläget är 
oklart vem som kommer att ansvara för SPUR-verksamheten i 



fortsättningen. Frågan om SNF åtminstone temporärt ska driva egna 
”mini-SPUR-inspektioner” diskuterades. Det beslutades att SNF istället 
ska verka för en återupprättad central SPUR-inspektion. Det uppdrogs 
åt MG att ta kontakt med FW för att undersöka detta ytterligare.

8. Planering av hearing kring kvalitetsregister (KJ)

KJ berättade om ett möte som anordnats av SKL om kvalitetsregister i 
vården där hon deltog. Fördelar och nackdelar med kvalitetsregister 
diskuterades. Det beslutades att ansvariga för neurologiska 
kvalitetsregister ska inbjudas till nästa ordinarie styrelsemöte för en 
fortsatt diskussion. KJ har genom etik- och kvalitetsutskottet under 
hösten besvarat en remiss om nya riktlinjer för HLR.

9. Lägesrapport kring strategiarbetet – nästa steg? (MG)

MG redogjorde för diskussionen med Reformklubben: kostnaderna för 
att anlita dem uppskattas till ca 80000 kronor + moms. Det beslutades 
om att anlita Reformklubben för att få hjälp med att driva våra 
strategiska frågor. Det planeras att hållas en work-shop för att inleda 
detta arbete. Inför denna ska SNF erhålla en specifikation av 
kostnaderna från Reformklubben.

10.Hemsida och redaktionellt arbete – erfarenheter från SMSS nya 
upplägg (FW, SMJ, AS)

SMJ redogjorde för diskussionerna kring hur den nya hemsidan ska ut. 
SMJ uppmanade styrelsen medlemmar att bidra med material till 
hemsidan. Det beslutades att pressklipp där neurologiska frågor har 
uppmärksammats i pressen ska läggas ut på hemsidan. 

11.Rapport från Specialistföreningarnas representantskapsmöte; SLS 
fullmäktigemöte (MG)

MG redogjorde i korthet för sitt deltagande i dessa aktiviteter. Flera 
frågor berördes och däribland kvalitetsregister, nya läkarutbildningen, 
SPUR-verksamhet och vårdgaranti. När det gäller vårdgarantin så har 
MG besvarat en remiss från läkarförbundet om förslag till ny 
utformning.

12.Rapport från Neurologidagen 8 nov (MG, INR)

MG och INR berättade om neurologidagen. MG och INR ansåg attdet 
var en bättre diskussion med beslutsfattarna än föregående år. Till 
nästa år bör man på förhand bestämma vilka som ska delta.



13.Övriga frågor

JP tog upp en idé om att hela eller delar av vårmötet ska arrangeras 
tillsammans med Svensk neurokirurgisk förening. Det uppdrogs åt JP 
att diskutera denna idé med Svensk neurokirurgisk förenings 
ordförande Nils Ståhl.

14.Avslutning

Vid protokollet

Joachim Burman

Protokollet justeras av

Martin Gunnarsson       Pierre de Flon


