Protokoll för SNF styrelsemöte 29/8 2013
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Närvarande
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB),
Laleh Zarrinkoob (LZ), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Pierre de Flon (PDF),
Albert Hietala (AH), Sten Fredrikson (SF), Jesper Peterson (JP), Sara Haghighi.
(SH).
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Frånvarande
Fredrik Walentin, Katarina Jood, Svend Marup Jensen.
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Mötets öppnande (MG)
Val av protokolljusterare
MG och PDF valdes.
Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Presentation av nya styrelsen
Facklig sekreterare har ordet (JB)
JB redogjorde för problemen med avisering av medlemsavgift. SLF har
hitintills skött detta, men de har dragits med långa förseningar.
Dessutom vill SLF inte avisera nya medlemmar efter brytpunkten som
ligger i maj varje år. Det uppdrogs åt JB att ta kontakt med
reumaföreningens fackliga sekreterare samt SLF:s representant på
kansliet för att ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar det finns
med att låta SLF sköta detta. Det noterades att stadgarna inte finns
utlagda på hemsidan. Det uppdrogs åt JB att ta reda på om det går att
ordna.
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Vetenskaplig sekreterare har ordet (JP)
JP berättade om sin uppfattning om SNF:s deltagande i kommande
läkarstämmor. Deltagarantalet har varit i sjunkande under de senaste
åren. SNF är i nuläget inte tillfrågad om att medverka. Dock meddelar
JP att beredskap finns att gå in som arrangör av ett symposium med
kort varsel.

!

Skattmästaren har ordet (SH)
SH har vid flera tillfällen haft kontakt med Congrex eftersom intäkterna
från vårmötet i Falun ännu inte har betalts ut från Congrex. SF
berättade att bokslutet från EFNS 2012 är fortfarande inte klart. SF
fortsätter att bevaka denna fråga.
Inkomna remisser (MG, JB, JP)
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MG har bedömt att ingen av de remisser som inkommit är av intresse
för SNF.
Bildande av ST-sektion? (LZ)
LZ berättade att det 9/9 ska hållas ett möte med ST-representanter
från olika delar av landet för att diskutera denna fråga. Initiativet
applåderades.
Rapport från utbildningsutskottet (SF)
Avdelningen från regler och tillstånd (SoS) har kontaktat SF vill att det
formeras en grupp för att diskutera SK-kursernas innehåll. Det
uppdrogs åt SF att bilda en sådan grupp.
Läget kring SPUR (MG)
Trots upprepade propåer från MG saknas det fortfarande SPURkoordinator. Det beslutades att fråga ST-studierektorerna i
studierektorsnätverket om någon av dessa kan vara intresserade och
därefter lägga upp detta som en förfrågan på hemsidan.
Hur förhåller vi oss till utvecklingen inom SLS (MG, JP)
Frågan om ett eventuellt sammangående mellan SLF och SLS
diskuterades. Frågan bordlades.
Rapport från Almedalen (MG)
MG redogjorde för sina intryck från Almedalen. Bl a deltog han i ett
seminarium kring implementering av nationella riktlinjer för vård av
patienter med reumatisk sjukdom. MG:s intryck är att dessa riktlinjer
inneburit ett lyft för reumavården i Sverige. SF har varit i kontakt med
Lars-Erik Holm på SoS som ställt sig positiv till nationella riktlinjer för
neurologiska sjukdomar.
Reflektioner efter möte med NHR (AS, MG)
MG, PDF och AS har tidigare under dagen träffat Marit Jensen från NHR.
Det noterades att det pågick att aktivt internt utvecklingsarbete.
En målsättning är att försöka samla ihop alla mindre patientföreningar
under samma paraply. Man uttryckte också intresse av att inleda ett
närmare samarbete med SNF.
Strategifrågorna
a.
Enkäten om resurstillgång i form av neurologisk kompetens (AS)
AS gick igenom enkäten. Täckningen är inte fullständig. Det
beslutades att kontakta de enheter som inte svarat.
b.

Genomgång av våra strategidokument (AS)
Det beslutades att AS, PDF och INR även fortsättningsvis ska
utgöra en arbetsgrupp som arbetar med de strategiska frågorna.
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Hur går vi vidare med arbetet kring kvalitetsregistren? (KJ)
MG berättade att nu i stort sett samtliga kvalitetsregister samlats
inom Svenska neurologregistret.

d.

Förberedelser inför morgondagens Workshop med
neurologiprofessionens intresseföreningar (MG)
MG gick igenom morgondagens aktiviteter.

e.

Uppdatering och vidareutveckling av hemsidan (SMJ, FW, AS)
Frågan bordlades.

Neurologidagen 2013 (MG)
Frågan bordlades.
Kommande möten
Tidpunkt för kommande möten beslutades: telefonmöte 21/10 och
reguljärt styrelsemöte i Stockholm 7/2.
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

!
!

!
!
!
Vid protokollet
!
!
!
!
!
Joachim Burman
!
!
!
Protokollet justeras av
!
!
!
!
!
Martin Gunnarsson

Pierre de Flon

