
Protokoll styrelsemöte Svenska neurologföreningen 24/5 2015 (Telefonmöte) 
   
Deltagande: Anders Svenningsson (AS), Johan Zelano (JZ), Elisabeth Westerberg (EW), Markella 
Petouni (MP), Per-David Alm (PA), Pierre de Flon (PDF), Hans Naver (HN), Christina Sjöstrand (CS, 
fr punkt 11), Claes Martin (CM, adj) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av protokolljusterare  
Styrelsen valde AS och CM att justera protokollet.  

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående mötesprotokoll  
AS föredrog föregående protokoll. 

5. Informations från ordföranden. 
a. Årsmötet och välkomnande av nya styrelsemedlemmar.  

Styrelsen välkomnade EW, MP och JZ 

b. Tankar och mål inför kommande verksamhetsåret (vidareutbildning/resor, hemsida, 
nästa steg för att stärka neurologienheterna i Sverige, Neuroregistret).  
Punkten föredrogs av AS som förberedelse för årets styrelseninternat. 

c. SLS fullm möte, automatiskt medlemskap i SLS.  
AS informerade att SLS fullmäktige i år kalendermässigt sammanföll med 
neurologiveckan, varför SNF inte kunde representeras vid fullmäktige i år.  

d. Tankar kring Almedalen.  
AS informerade om att han kommer att delta på ett, möjligen flera, symposier. 

e. ”Postkonferens” med Dagens Medicin?  
Styrelsen beslutade att inte medverka och diskuterade också föreningens roll att verka 
för fortbildning som baseras på förstahandskunskap utan partsinflytande, dvs fortsatt 
närvaro av svenska neurologer på internationella konferenser. Frågan väcktes om SNF 
ska försöka ordna en resebyråkontakt för kongressersor. Styrelsen uppdrog åt PDA att 
undersöka saken till internatet. 

6. Facklig sekreterare har ordet  
JZ föredrog mottagna remisser. Styrelsen beslutade att inte besvara remiss om 
försäkringsmedicinska utredningar. Styrelsen konstaterade att föreningen har behov av aktuellt 
antal ST-läkare och specialister i specialiteten. Styrelsen uppdrog åt JZ att undersöka olika 
möjligheter att få fram detta till internatet. Styrelsen uppdrog åt CM att undersöka 
möjligheterna att räkna aktiva neurologer via neuroregistret. 
  

7. Vetenskaplig sekreterare har ordet 
Bordlades 

8. Skattmästaren har ordet 
a. Besluta om kontrakt med webmaster.  

EW och AS föredrog förslag till kontrakt med webmasterföretaget Myelin. Styrelsen 
bestlutade att ställa sig bakom formuleringarna i kontraktet. Vidare diskussion om 
hemsidans innehåll ska ske på internatet. 

b. Upprätta ”budget”?  
Styrelsen uppdrog åt EW att försöka uppräta en budget. 

9. Rapport från Utbildningsutskottet 



a. Remiss läkarnas grundutbildning  
AS föredrog förra styrelsens beslut att inte besvara remissen. 

b. Enkät från SoS om SK-kurser.  
MP redogjorde för de fem ämnen som SNF önskar som kursämnenn 2017 (akut 
neurologi, tumörer, epilepsi, rörelsestörningar, neuromuskulära sjukdomar).  Styrelsen 
diskuterade läget för SK-kurser. Kurutbudet ser nu bra ut i relation till 
målbeskrivningen, men det finns kapacitetsbekymmer i form av få platser och 
antagningsordning som missgynnar tidigare specialister, exempelvis internmedicinare 
som gör ST i neurologi.  Styrelsen ska vid tillfälle försöka framföra synpunkterna till 
Socialstyrelsen.  

10. Etik- och kvalitetsutskottet  
a. Remiss PAL  

HN föredrog remissen. Styrelsen var i princip positiv till återinförande av PAL-
begrepp, men ansåg att förslaget behöver förtydligas och före ett införande förankras. 
Styrelsen beslutade att HN och AS besvarar remissen i enlighet med diskussionen. 

11. Rapport från Strategiutskottet 
a. Sammanfattande synpunkter på strategimötet på Neurologiveckan.  

CS och AS rapporterade från mötet. 

12. Rapport från Svenska Neuroregistret  
CM föredrog läget för de olika delregistren. Bland nuvarande utvecklingsområden finns 
effektivare inmatning, enklare byten från journalsystem till register och patientens egen 
registrering.  

13. Neurologiveckan, sammanfattande  
AS rapporterade från neurologiveckan. Styrelsen beslutade att diskutera neurologiveckan mer 
ingående på internatet dit representanter för de olika delsällskapen bjuds in. AS kommer före 
internatet att skicka ut deltagarnas kommentarer och synpunkter till styrelsen. 

14. Nationella riktlinjer, uppdatering (AS)  
AS föredrog läget för arbetet med nationella riktlinjer.  

15. Hemisdan, uppdatering (PDA) 
a. Utse en ”innehållsredaktör”  

Bordlades till internatet. Styrelsen konstaterade att arbetet sannolikt är så omfattande 
att det istället för en redaktör behövs en kommitté. 

16. Övriga frågor: Planering inför styrelseinternatet.  
Styrelsen uppdrog åt AS att meddela detaljer och ansvarsfördelning inför internatet före 
sommaren. Styrelsen beslutade att bjuda in delsällskapen till fredag förmiddag.  

17. Nästa möte.  
Internat 10-11/9. 

18. Mötets avslutande 

Vid protokollet   justeras 

Johan Zelano    Anders Svenningsson Claes Martin


