Protokoll för styrelsemöte 23/3 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), Pierre de Flon (PDF), Laleh Zarrinkoob (LZ), Hans Naver (HN), Johan Zelano (JZ,
deltog enbart under punkt 8).
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)
En remiss om generisk förskrivning har inkommit från LMV. LMV föreslår att
generisk förskrivning inte ska införas och anför som huvudargument att det skulle
innebära att två parallella sätt att förskriva läkemedel (substans respektive produkt)
skulle vara nödvändigt; att substansnamnens komplexitet skulle kunna medföra risk
för förväxlingar och därmed påverka patientsäkerheten negativt; att nödvändiga
investeringar bedöms bli omfattande. Styrelsen fann att LMVs argument var rimliga
och instämde i slutsatserna. JB skriver ett kort svar på den remissen
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
Neurologföreningens kandidat till Ingvarpriset är Bo Norrving. En motivering har
skrivits av Jesper Peterson som ska skickas in till SLS.
Neurokirurgisk förening har inkommit med en fråga om att samverka kring ett
symposium om lätt skallskada på riksstämman. En specifik fråga var om vi kunde hitta
en föreläsare om post-commotionellt syndrom. Jörgen Borg (Danderyd) föreslogs.
KW kontaktar JB och vidarebefordrar det till neurokirurgisk förening om han tackar
ja.
Cirka 5 postrar har inkommit till KW inför neurologveckan. Det beslutades att insända
postrar ska kvalitetsgranskas innan de antas till neurologveckan.
7. Skattmästaren har ordet (SH)
Det beslutades att AS får lämna en kravspecifikation angående innehåll för en ny
hemsida och att FW sedan får lämna en offert för a) uppbyggnad av den nya hemsidan
samt b) underhåll av befintlig hemsida.

8. Rapport från Utbildningsutskottet (SF, LZ, JZ)
JZ har upprättat en planering för SPUR-inspektioner. Tio personer har anmält sig som
SPUR-inspektörer. Om specialitetsföreningarna medverkar aktivt i inspektionerna
kommer avgiften för dessa sannolikt att bli lägre. Styrelsens hållpunkt är att resultaten
från SPUR-inspektioner ska vara offentliga.
LZ förordar en ST-lunch under neurologveckan där frågor som berör ST-läkare
diskuterades. Förslaget bifölls.
Det har anordnats ett nationellt studierektorsmöte i Uppsala 20/3.
9. Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
HN redogjorde för en remiss från SLF angående antroposofiska läkemedel. HN
förespråkar en modell där antroposofiska läkemedel kan godkännas för egenvård med
specifik indikation. HN har cirkulerat remissen i etikutskottet, men har ännu ej erhållit
svar från alla. När svar inkommit kommer HN att författa ett utkast till svar.
Marco Brizzi alternativt HN kommer att delta i ett möte om organdonationer den 6/5.
10. Rapport från Strategiutskottet (PDF)
Det uppdrogs åt strategiutskottet att ta fram ett diskussionsunderlag för punkten
Strategiska frågor till årsmötet. Neuroregister och utbildnings/forskningsfrågor
diskuterades som lämpliga ämnen.
11. Rapport från Svenska Neuroregistret
AS berättade att Claes Martin vidarebefordrat styrelsens synpunkter om Svenska
Neuroregistret till Jan Hillert. Hillert håller med om styrelsens synpunkter och
kommer att verka för att dessa implementeras.
12. Neurologiveckan, uppdatering (MG, AS)
Etthundratolv anmälningar har inkommit så här långt.
13. Nationella riktlinjer, uppdatering (AS)
Faktaunderlag har tagits fram och prioriteringsarbetet har nu påbörjats.
14. Hemisdan, uppdatering (PDA)
Den nya hemsidan håller på att ta form, PDA presenterade några alternativ på hur
hemsidan skulle kunna se ut.
15. Nästa möte
Nästa möte hålls 20/4 kl 15:30-17:00.
16. Mötets avslutande
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