Protokoll för styrelsemöte 20/4 2015
Närvarande
Anders Svenningsson (AS), Christina Sjöstrand (CS), Sara Haghighi (SH), Joachim Burman
(JB), Karin Wirdefeldt (KW), Per-David Alm (PDA), Pierre de Flon (PDF), Laleh Zarrinkoob
(LZ), Hans Naver (HN) och Claes Martin (CM).
Frånvarande
Martin Gunnarsson (MG), Sten Fredrikson (SF), Fredrik Walentin (FW).
1. Mötets öppnande (AS)
2. Val av protokolljusterare
AS och PDF valdes.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll (AS)
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Det noteras att Psykiatriska föreningen
föreslagit en kandidat till Ingvarpriset. Med tanke på att priset förra året gick till
neurologföreningens kandidat, beslöt man att ställa sig bakom Psykiatriska
föreningens kandidat.
5. Rapporter från ordföranden (ASV)
AS gick igenom de frågor som diskuterades på specialistföreningarnas
representantskapsmötet 2015-03-24. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren
har uttryckt en önskan om att delta i specialistföreningarnas möten och kommer att
närvara vid Neurologiveckan. Karin Rudling valdes till ny ordförande för repskapet.
6. Facklig sekreterare har ordet (JB)
JB har inget särskilt att rapportera.
7. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
Det har inkommit sju postrar till Neurologiveckan. Dessa har oberoende granskats
(och accepterats) av KW och CS. KW meddelar att hon har haft kontakt med Jörgen
Borg andgående symposium till riksstämman om traumatisk skallskada. Borg föreslog
Katharina Deboussard som disputerat på ämnet.
8. Skattmästaren har ordet (SH)
Bokslutet för 2014 är klart. Resultatet blev en förlust på 117 tkr. Föreningen har f n
tillgångar om 671 tkr. FW har inkommit med en offert för att bygga upp den nya

hemsidan (25 tkr + moms) samt underhåll av denna hemsida (500 kr/timme + moms,
maximalt 20 tkr + moms/år). Offerten godtogs med förbehållet att ett kontrakt bör
upprättas där det mer i detalj specificeras vilket arbete som skall utföras.
9. Rapport från Utbildningsutskottet (LZ)
Flera representanter från ST-utskottet kommer att sluta (de har blivit specialister) och
utskottets medlemmar har försökt att rekrytera nya medlemmar. LZ framhåller att man
behöver skapa en intygsmall för teaching course på Neurologiveckan. Styrelsen ansåg
att intyget borde omfatta Neurologiveckans alla delar. Det uppdrogs åt LZ att författa
ett utkast på hur ett sådant intyg skulle kunna se ut.
10. Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
HN har författat ett remissvar till remissen om homeopatiska/antroposofiska
läkemedel (se bilaga). I sammanfattning förordas ett alternativ där dessa läkemedel
kan avändas för egenvård under förutsättning att det går att visa att läkemedlen är
ofarliga. Styrelsen ansåg att remissvaret var bra.
11. Rapport från Strategiutskottet (PDF)
Det föreslogs att årets Strategisk fråga ska vara Neuroregistret i klinisk vardag.
Förslaget bifölls. En inbjudan till Neuroregistrets styrgrupp skall skickas ut för att
dessa ska ha möjlighet att direkt inhämta medlemmarnas synpunkter.
12. Rapport från Svenska Neuroregistret (CM)
Frågan bordlades.
13. Neurologiveckan, uppdatering (AS)
187 individer har anmält sig till dags dato.
14. Nationella riktlinjer, uppdatering (AS)
SNF via AS har deltagit i ett samarbete med Dagens Medicin för att föra ut
diskussionen om nationella riktlinjet till beslutsfattare runt om i landet. Styrelsen biföll
att detta samarbete fortsätter.
15. Hemisdan, uppdatering (PDA)
Frågan om en resebyrå knuten till SNF för att samordna kongeressresor för
medlemmarna diskuterades. Det uppdrogs åt PDA att undersöka frågan ytterligare.
16. Övriga frågor
Det beslutades att FW ska få årets Gyllene Reflexhammare.

17. Nästa möte
Nästa möte hålls 25/5 kl 15:30.
18. Mötets avslutande
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