
Protpkoll från styrelsemöte i Svenska Neurologföreningen, 2015-09-10 

Närvarande: Anders Svenningsson, Christina Sjöstrand, Karin Wirdefeldt, Elisabeth 
Westerberg, Per-David Alm, Markella Petouni, Pierre de Flon, Sten Fredriksson, Hans Naver 

1. Mötets öppnande (AS) 
Mötet öppnades av Anders Svenningsson. 

2. Val av protokolljusterare 
Per-David Alm och Anders Svenningsson valdes. 

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 
Mötet befanns behörigen utlyst. Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående mötesprotokoll (AS). 
Inga kommentarer. 

5. Facklig sekreterare har ordet (JS) 
a. Aktuellt medlemsantal? 
b. Kontinuerlig uppdatering av antalet aktiva neurologer, ST-läkare inkl var de 

arbetar i Sverige 
Då Johan Zelano ej var närvarande bordlades punkten. 

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW) 
a. Förfrågan har inkommit från EANs vetenskapliga kommitte att nominera namn 

till expertgrupp för arbete med t ex riktlinjer o dyl. Den gamla listan gicks 
igenom, nya namn föreslogs inom de olika ämnesområdena. Karin Wirdefeldt 
kontaktar de personer som sedan tidigare står på listan och de nya föreslagna 
personerna för att efterhöra intresse. 

7. Skattmästaren har ordet (EW) 
a. Upprättande av ekonomisk plan – ”budget” för det kommande 

verksamhetsåret 
Elisabeth har inlett ett arbete för att presentera en balanserad budget för 2016. 
Föreningen har tidigare haft kostnader för strategiskt arbete som bl a resulterat 
i Neurologiveckan och hemsidan men dessa projekt förväntas nu fortlöpa utan 
större kostnader.  

Diskuterades om föreningen ska tillåta annons om forskningsstipendium på 
hemsidan. Beslutades att tillåta detta mot en avgift, men vi bör ha riktlinjer för 
utformning och innehåll. 

Brev från Karl Ekbom (son till Karl-Axel Ekbom, som skrev sin avhandling 
om sjukdomen Restless legs 1945) har inkommit. Karl Ekbom arbetar med att 



färdigställa Karl-Axel Ekboms självbiografi och eskar medel för att täcka 
tryckkostnader för denna. Beslutades att föreningen tyvärr ej kan bistå med 
medel, men föreningen bidrar gärna till att sprida intresse för boken. 

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, MP) 
a. Den nya målbeskrivningen inom Neurologi 

Skrivningen om delmålen i Utbildningsboken diskuterades. Förslag om 
uppdatering med tillägg under delmål 11, neurologisk diagnostik, angående att 
kunna särskilja icke-organiska tillstånd från organiska. Under delmål 5 
föreslogs att nämna autoimmuna encefalomyeliter i stället för ADEM. Sten 
Fredriksson reviderar texten i Utbildningsboken enligt diskussionen. 

b. Genomgång av SK-kurser/kartläggning av kursbehov 
Det föreligger behov av kurser som ges regelbundet i ämnesområdena 
huvudvärk och tumörer, för övriga delmål där det krävs kurs enligt 
målbeskrivningen finns kurser som ges en gång per år. En endagskurs i 
huvudvärk gavs tidigare under året arrangerad av Ingela Nilsson Remahl. Det 
finns möjlighet att ge utrymme för dessa ämnesområden på Neurologiveckan. 
Markella Petouni kontaktar Anja Smits för att efterhöra intresse att arrangera 
en kurs i tumörer. 

c. ST-dagen på Neurologiveckan – ej sällskap utan ämnesfokuserat? NPH nästa 
år? 
Jan Malm har anmält intresse att arrangera en halvdag i ämnet NPH, vilket 
styrelsen är positiv till. 

d. Specialistexamen, fortsatta former och frekvens 
Specialistexamen sker nu årligen efter beslut förra året, senast i Örebro i våras. 
Till nästa års specialistexamen har 10 personer redan anmält sig. Alla deltagare 
fick för första gången genomföra både skriftligt och praktiskt prov med 
avslutningsmiddag andra dagen. Styrelsen såg ingen anledning att ändra detta 
förfarande. 

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (HN) 
Remissförfrågan från Svenska Läkaresällskapet angående Etiska riktlinjer för 
patienters medverkan i klinisk undervisning har inkommit. Styrelsen stödjer 
innehållet. 

Ytterligare remissförfrågan från Svenska Läkaresällskapet ”En värdefull vård – 
en hälso- och sjukvård med människan i centrum”. Styrelsen stödjer innehållet. 
Hans Naver skriver remissvar. 

10. Rapport från Strategiutskottet (PdF, CS) 
a. Rapport från Almedalen (AS) 

Anders Svenningsson närvarade på ett symposium arrangerat av 
Neuroförbundet om neurologins utveckling. 



b. Vidareutbildningsfrågor del av strategiutskottet? 
Vidareutbildning är en kärnfråga för föreningen. Neurologiveckan 
representerar en stor satsning från föreningens sida. Föreslogs att kartlägga 
fortbildning inom neurologin med hjälp av enkät. Föreningen kan även sprida 
kunsap om seminarier/utbildningsdagar som arrangeras av sällskapen. 
Diskuterades huruvida fortbildningsaktivitet kan inkluderas i SPUR-
inspektioner. 

11. Neurologiveckan 
a. Beslut om arrangör för Neurologiveckan 2017 och eventuellt 2018 
Beslutades att Neurologiveckan 2017 arrangeras i Göteborg. 
Följande orter har anmält intresse att arrangera Neurologiveckan 2018: 
Helsingborgs stadsdelsförvaltning, Karlstad neurologienhet, Malmömässan samt 
Hotell Tylösand. Anders Svenningsson kontaktar Karlstad neurologienhet för att 
efterhöra aktuellt intresse. 

b. Sluta nytt avtal med MeetX?  
Samarbetet med MeetX har fungerat väl. MeetX har skickat offert för nytt avtal, 1-
årsavtal alternativt 3-årsavtal. Beslutades ingå 3-årsavtal. 

12. Rapport från Svenska Neuroregistret (CM) 
Punkten bordlades då Claes Martin  ej var närvarande. 

13. Inkomna remisser och förfrågningar (JS) 
a. Remiss angående nya sjukintyg från FK (AS, CS, JS, HN) 
Hans Naver och Christina Sjöstrand uppdrogs att gå igenom remissförfrågan före 
nästa styrelsemöte. 

14. Rapport om arbetet med de nationella riktlinjerna inom MS och PD samt förberedande 
arbete inom EP (AS) 
Alla prioriteringsmöten är genomförda. Teambaserad vårdstruktur och 
diagnossjuksköterskor kommer att prioriteras högt. Föreningen stödjer starkt 
utveckling av nationella riktlinjer för epilepsi.   

15. Hemsidan (FW, PDA) 
a. Diskussion kring struktur och arbetssätt för att fortsätta att hålla hemsidan 

levande 
Fredrik Walentin har gått in i en annan roll i och med att föreningen nu har ett 
avtal med hans firma. Hela styrelsen kan ses som en redaktionell grupp. 
Marcella Petouni och Per-David Alm går igenom hemsidan för att se till att 
den är aktuell. Förslag om tillägg av kalendarium för konferenser och kurser.  

16. Övriga frågor 
a. Hur får vi GTM att fungera helt problemfritt vid våra styrelsemöten? 



GTM fungerar i det stora hela väl. Vikten av att mötesdeltagarna kopplar upp 
sig till mötet i tid diskuterades. 

17. Mötestider för det kommande året 
Följande möten planeras under året: Telefonmöten 12 oktober, 17 november, och 5 
april, samt heldagsmöte 9 februari. 

18. Mötets avslutande 
Anders Svenningsson avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Karin Wirdefeldt 

Justeras 

Anders Svenningsson   Per-David Alm


