
Protokoll för styrelsemöte 16/2 2015 

Närvarande   
Anders Svenningsson (AS), Sara Haghighi (SH), Martin Gunnarsson (MG), Joachim Burman 
(JB), Sten Fredrikson (SF), Christina Sjöstrand (CS), Karin Wirdefeldt (KW), Per-David Alm 
(PDA), Katarina Jood (KJ), Pierre de Flon (PDF), Laleh Zarrinkoob (LZ), Hans Naver (HN). 

Frånvarande 
Fredrik Walentin (FW). 

1. Mötets öppnande (AS) 

2. Val av protokolljusterare 
AS och PDA valdes. 

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 

4. Föregående mötesprotokoll (AS) 

5. Facklig sekreterare har ordet (JB) 
a. Förteckning över neurologspecialister i Sverige 

I slutet av 2013 fanns 751 specialister i neurologi i Sverige. Av dessa var 572 i 
yrkesverksam ålder och resterande del pensionärer. I september 2014 fanns  
49 ST-läkare, 351 ordinarie medlemmar och 66 pensionärer i SNF. 

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW) 
a. Rapport från möte om PAL-skap 

KW rapporterade från ett möte om PAL-skap som hållits i Läkarförbundets 
regi. Mötets syfte var att inhämta åsikter från de olika specialistföreningarna. 
SNFs hållning var att PAL-skap är någonting positivt. Man gjorde också 
åtskillnad mellan diagnosansvarig PAL (som t ex för neurologiska sjukdomar) 
och PAL för individen (vanligen en allmänläkare). 

b. Ingvarpriset 
SNFs kandidat är Bo Norrving. 

7. Skattmästaren har ordet (SH) 
a. Föreningens ekonomi 

Föreningens tillgångar är ca 500 tkr. Intäkter 2014 var 201 tkr, utgifter 2014 
var 339 tkr. 

b. Timarvode till webmaster i stället för årsarvode 
Inget beslut fattades i frågan. PDA redogjorde för arbetet med den nya 
hemsidan (se också Bilaga 1).  

8. Rapport från Utbildningsutskottet (SF, LZ) 
a. Checklista för uttag av specialistbevis, samma som SoS har 



LZ fick i uppgift att färdigställa en checklista för att underlätta ansökan om 
specialistbevis. 

b. Stimulans till kurser för ST-läkare 
LZ berättar om ett initiativ från ST-läkarna om att skapa en huvudvärkskurs för 
ST-läkare.  

9. Rapport från möte Dagens Medicin 26/11 om läkarnas fortbildning (CS) 
Tid för läkares fortbildning har minskat under de senaste åren. Man betonade 
individens enskilda ansvar för sin egen utbildning. Från arbetsgivarens sida lade man 
fram vikten av individuella utbildningsplaner. 

10. Etik- och kvalitetsutskottet (HN) 
Inga remisser har inkommit. 

11. Rapport från Strategiutskottet (PDF) 
a. Rapport om möte med Reformklubben och Neuroförbundet 

Ojämlik vård är nu en politiskt prioriterad fråga. Utöver nationella riktlinjer 
finns en möjlighet att ta fram nationella vårdprogram (via SKL). Myndigheten 
för vårdanalys följer hur sjukvården fungerar utifrån patientens perspektiv. 
Neuroförbundet kommer att följa hur landstingen följer den nya patientlagen. 
Vidare kommer man driva frågor kring hur individer med funktionsnedsättning 
kan fortsätta i arbetslivet. 
Dessa frågor sätter fokus på hur kvalitet i sjukvården kan mätas och sannolikt 
kommer Neuroregistret användas till detta. 

12. Neurologiveckan, uppdatering (MG, AS) 
MG redogjorde för kontakter med sällskapen. En budget har färdigställts. Anmälan är 
nu öppen, men ännu har endast ett fåtal anmält sig. 

13. Nationella riktlinjer, uppdatering (AS) 
Arbetet med att ta fram ett faktaunderlag fortskrider och ska vara klart till sommaren. 
Prioriteringsarbetet startar i mars. 

14. Övriga frågor 
a. Uppdrag till valberedningen 

JB och LZ kommer att avgå från styrelsen. 

15. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte (GTM) är 23/3 kl 15:30-17:00. Ytterligare ett möte planeras till 
20/4 kl 15:30-17:00. 

16. Mötets avslutande 



Vid protokollet 

Joachim Burman 

Protokollet justeras av 

Anders Svenningsson    Per-David Alm 


