!

Protokoll för SNF telefonsammanträde 23/4 2013

Närvarande
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB),
Laleh Zarrinkoob (LZ), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Lars Stridh (LS), Pierre de
Flon (PDF), Albert Hietala (AH), Sten Fredrikson (SF), Katarina Jood (KJ).
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Frånvarande
Jesper Peterson, Rune Johansson, Svend Marup Jensen, Fredrik Walentin.
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1. Mötets öppnande (MG)

!
!

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
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2. Val av protokolljusterare
MG och PDF valdes.

4. Aktuella ärenden relaterade till SLS (MG, JP)
MG redogjorde för en ansökan från Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin om att bilda en egen sektion inom SLS.
Styrelsen beslutade att rekommendera att denna ansökan avslås med
motivering att det riskerar att fragmentera SLS ytterligare.
5. Ansökan om resestipendium (MG)
JP ej närvarande. Frågan bordlades.
6. Vårmötet 2013; antal anmälda, Gyllene Reflexhammaren (MG)
Så här långt är 179 deltagare anmälda till vårmötet. Liber förlag har
kontaktat MG om att få delta som utställare på vårmötet. Det
beslutades att hänföra denna fråga till Congrex. Vidare beslutades det
att Jan Fagius blir årets mottagare av den Gyllene Reflexhammaren.
7. Rapport från arbetsgruppen kring strategifrågorna (AS, INR, PDF)
AS redogjorde för arbetet kring det strategiska arbetet. Det
övergripande syftet för SNF:s arbete är att värna rätten till adekvat vård
för alla personer med neurologisk sjukdom och stimulera till arbete
med målsättning att uppnå neurologisk klinisk excellens. ”Det inre
arbetet” syftar till att stärka regionala nätverk med huvudfokus på
behov utanför regionkliniken. ”Det yttre arbetet” består av nationell
övergripande politiska åtgärder och kunskapsspridning.
Det beslutades att det strategiska arbetet ska presenteras på vårmötet
följt av regionvisa överläggningar som utgångspunkt för ”det inre
arbetet”. AS får i uppdrag att hålla kontakt med Reformklubben och ta
reda på förutsättningarna att inför vårmötet få hjälp med en
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webbaserad enkät i syfte att inventera resurser och struktur ur
regionperspektiv.
MG poängterade att det är viktigt att man lägger upp en plan för hur
det fortsatta samarbetet med Reformklubben ska se ut med tanke på
att det är ganska stora kostnader involverade. En workshop med
representanter från de neurologiska sällskapen kommer att planeras in
under hösten 2013.
Under det kommande året finns önskemål om SNF:s medverkan i
kunskapsspridande projekt inom NHR. Styrelsen ställer sig generellt
sett positiv till dialog och medverkan i sådana projekt.
8. Uppdatering kring utbildningsfrågor; studierektorsnätverket, SKkurser, SPUR m.m. (LZ, SF, MG)
MG tog upp frågan om startbidrag till SK-kurser. SF redogjorde för en
liknande diskussion som förts på studierektorsnätverket. Det
beslutades att frågan ska tas upp på vårmötet.
MG berättade att det fortfarande saknas en SPUR-koordinator. MG har
tillfrågat flera personer, men hittills inte hittat någon som är
intresserad. Det beslutades att tillfråga Jan Malm i första hand och i
andra hand att remittera frågan till studierektorsnätverket.
9. Lägesrapport kring arbetet med kvalitetsregistren (KJ)
Intresset har varit stort hos flera av registerhållarna men några
enkätsvar saknas fortfarande. Det beslöts att fortsätta diskussionen
när fler svar inkommit.
10.SoS arbete med begrepp och termer för ordinationsorsak (AH)
AH redogjorde kort för denna punkt. Ett system med begrepp och
termer för ordinationsorsak har nu tagits fram och ett pilotförsök
planeras under hösten 2013.
11.Kommande möten (MG)
Det beslutades att hålla ytterligare ett telefonmöte 21/5 kl 16-17.
12.Övriga frågor
SF tog in förslag på nära förestående genombrott inom neurologin för
att vidarebefordra till Dagens Medicin.
MG rapporterar att Magnus Andersson fått förnyat förtroende som
ordförande i specialistföreningarnas representantskap och ledamot i
Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.
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13.Mötets avslutande
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Vid protokollet
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Joachim Burman
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Martin Gunnarsson

Pierre de Flon

