
Protokoll 

Svenska neurologföreningens styrelsemöte 2015-10-12 

Närvarande 
Anders Svenningsson (ordförande)  
Christina Sjöstrand (vice ordförande)  
Johan Zelano (facklig sekreterare)  
Karin Wirdefeldt (vetenskaplig sekreterare)  
Elisabeth Westerberg (kassör)  
Markella Petouni (ST-representant)  
Per-David Alm (övrig ledamot)  
Pierre de Flon (övrig ledamot, deltog från punkt 5) 
Martin Gunnarsson (övrig ledamot)  

Adjungerade 
Sten Fredrikson (adj, ordförande utbildningsutskottet, deltog i punkt 1-4, 8) 
Hans Naver (adj, ordförande etik- och kvalitetsutskottet)  
Claes Martin (adj, SNF:s representant i Neuroregistret)  

1. Mötets öppnande  
AS öppnade mötet. 

2. Val av protokolljusterare 
AS, JZ och PDA. 

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 
Mötet godkände föregående protokoll. 

4. Föregående mötesprotokoll  
AS föredrog föregående protokoll.  

5. Facklig sekreterare har ordet (JZ) 
Behandlades medlemsansökan. Styrelsen biföll denna.  

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW) 

a. Uppdatering Neurologiveckan 
KW föredrog planeringsläget. Preliminärschemat är lottat. Kontrakt mellan SNF och sällskapen är 
under utarbetning. Planeringsgruppen kommer be de deltagande sällskapen att ha sina program klara 
till slutet av november. 

b. Karlstad har tackat ja till 2018 
AS informerade att Karlstad tackade ja till 2018.  

7. Skattmästaren har ordet (EW) 
a. Uppdatering angående ekonomi och budget 
EW föredrog det ekonomiska läget och arbetet med att se över vilket stöd vi behöver från 
revisionsbyrån. EW informerade även om att föreningen nu har ett fungerande betalkort. 

8. Rapport från Utbildningsutskottet  
SF föredrog arbetet med utbildningsboken och de uppdaterade föreskrifterna. MP berättade att hon till 
våren kallat till ett möte i ST-studierektorer. Det är tretton anmälda till nästa specialisttentamen.  

9. Etik- och kvalitetsutskottet 



HN föredrog de remisssvar SNF skickat efter diskussionerna på styrelseinternatet om Etik rörande 
patientmedverkan i undervisning, Försäkringskassans förändrade frågor i läkarutlåtande för 
sjukskrivning och Svenska läkaresällskapets broschyr En värdefull vård.  

10. Rapport från Strategiutskottet (PdF, CS) 
a. Lite uppdaterade siffror om Neurologtäthet från SoS 
AS och PdF föredrog den senaste statistiken om neurologtäthet. PdF har påbörjat arbetet med enkät för 
kartläggning av neurologienheter. 

b. Mail från Bo Norrving ang stroke (151002) 
AS föredrog mail från Bo Norrving. Styrelsen var positiv till en framskjuten placering för neurologi 
inom akut stroke. Styrelsen beslutade att ta upp frågan på heldagsmötet i februari. 

11. Rapport från Svenska Neuroregistret 
CM föredrog läget i Svenska neuroregister, bland annat har Svenska neuroregisters årsbok nyligen 
publicerats och finns att ladda ner på hemsidan. Styrelsen diskuterade att framigenom försöka bjuda in 
olika registerhållare för demonstration av olika variabler och funktioner. 

12. Nationella riktlinjer, uppdatering  
AS föredrog arbetet med nationella riktlinjer.  

13. Hemsidan, uppdatering  
a. Forts arbete ”resebyrå” 
PDA föredrog arbetet med att ordna en resebyrå för koordinering av konferensresor. Styrelsen 
diskuterade vilka konferenser som i första skedet ska tas med i kalendariet. En text kommer att läggas 
ut på hemsidan om samarbetet med resebyrån.  

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

15. Nästa möte 
Nästa möte blir den 17 november kl 15.30 via Go-To-Meeting. 

16. Mötets avslutande 
AS avslutade mötet.


