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1. Mö tet ö ppnades.
AS ö ppnade mö tet.
2. Protokolljsuterarere:
PDA valdes att jä mte ordfö randen justera protokollet.
3. Mö tets behö riga utlysande och dagordning.
Styrelsen anså g mö tet behö rigen utlyst. En extra punkt lades till dagordningen:
14 f) Underlä ttande fö r valberedningen.
4. Fö regå ende mö tesprotokoll och ö vriga informationspunkter frå n ordfö rande.
Styrelsen hade inga synpunkter på fö regå ende protokoll som lades till handlingarna.
a) Uppdrag i WFNs education committee.
AS informerade om att Bo Norrving meddelat att han få tt fö rlä ngt uppdrag i WFNs
education committee.
b)EAN policy avseende vä rdskapspolicy
AS redogjorde fö r EANs vä rdskapspolicy. I nulä get planerar styrelsen inte att sö ka
vä rdskap fö r EAN.
c) SNFs representant i ScientiXic Panel ALS and frontotemporal dementia
Styrelsen utsåg Peter Andersen till SNFs representant i ScientiXic Panel ALS and
frontotemporal dementia enligt fö rslag.
d) Ledamot till SLS fullmä ktigemö te 27 april
Styrelsen utsåg CS att representera SNF på SLS fullmä ktigemö te.
5. Facklig sekreterare
JZ rapporterade att elva medlemsansö kningar godkä nts sedan fö rra mö tet.
6. Vetenskaplig sekreterare
a) KW rapporterade lä get kring neurologiveckan. Programmet ä r fä rdigt och kommer att
publiceras inom kort, så vä l elektroniskt som i Neurologi i Sverige. Styrelsen diskuterade
att det behö vs bra rutiner fö r kommunikation med diagnossä llskapen, så att deras
arbete med halvdagar underlä ttas. Vid hö stens styrelseinternat bö r det ingå en
workshop med diagnossä llskapen, bå de fö r utvä rdering och planering. AS rapporterade
att Gö teborg bö rjat med en hel del fö rberedelser infö r 2017. Organisationskommitté fö r
det mö te konstitutionernas efter Ob rebro. Styrelsen diskuterade proXilmaterial fö r att

marknadsfö ra fö reningen på mö tet och att styrelsen ska fö rsö ka bemanna en disk under
mö tet fö r att svara på frå gor.
7. Skattmä staren har ordet.
EW fö redrog det ekonomiska lä get. Fö rra å rets utfall blev ungefä r som budget. Styrelsen
diskuterade behovet av en resepolicy och fö r viss representation. Styrelsen kommer att
få ett preliminä rt å rsbokslut till nä sta mö te.
Styrelsen beslöt att anvä nda Lä karfö rbundets policy fö r resor och representation. JZ
bestä ller och distribuerar den till styrelsen.
Styrelsen beslöt att om internationella uppdrag fö r SNFs rä kning medfö r krav på
individuellt medlemskap i den berö rda organisationen (typ EAN) så betalar SNF
medlemsavgiften fö r vå r representant.
Styrelsen beslöt att styrelseinternat 2016 ska hå llas på Bergendal, Sollentuna enligt
offert som fö redrogs av CS.
8. Rapport frå n utbildningsutskottet
SF rapporterade om mö te i Lund med nationella neurologilä rargruppen, att ST-sektionen
kommer att ordna ett studierektorsmö te i Uppsala i mars och om arbetet med
uppdatering av utbildningsbokens ö vergripande må l. Det ä r 18 lä kare anmä lda till å rets
specialistexamen.
Styrelsen beslöt att ge grundutbildningen mer utrymme på fö reningens hemsida, bland
annat med nationellt core curriculum och lä nk till den nya nervstatusinstruktionsXilmen.
9. Etik- och kvalitetsutskottet
a) Organdonation
HN redogjorde fö r om arbetet med remissvar avseende SOU 2015:84, Utredning om
donations- och transplantationsfrå gor. Styrelsen diskuterade aspekter på remissvaret,
dä ribland vikten av neurologisk kompetens i det fortsatta arbetet. HN fö rbereder
remissvar i enlighet med diskussionen och å terkommer med fö rslag per e-post.
10 Strategiutskottet
a. Enkä t fö r inventering av neurologenheter
PDA PdF fö redrog lä get fö r inventeringen. En fö rsta version ä r redo att publiceras på
hemsidan och fö revisas på neurologiveckan.
11. Rapport frå n Svenska neuroregister och beslut om Xinansiering
CM informerade om arbetet med Svenska neuroregister, dä ribland framtaget
informationsmaterial, utbildningsdagar, det ekonomiska lä get infö r ö vergå ngen till 2017
och registrets må luppfyllelse. Styrelsen diskuterad också på gå ende kontakter mellan LIF
och MS-registret angå ende mö jligheten fö r lä kemedelsbolag att kö pa data fö r bland
annat marknadsanalys.
Styrelsen beslöt att SNFs å sikt ä r att det inte ä r lä mpligt med ekonomiska band mellan
Svenska neuroregister och lä kemedelsbolag, i form av fö rsä ljning av data eller på annat
sä tt. AS och CM kommunicerar detta till Svenska neuroregister.

12. Nationella riktlinjer, uppdatering
AS redogjorde fö r arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer fö r MS och
Parkinson. Det Xinns en remissversion som fö reningen ska lä mna synpunkter på .
Styrelsen beslöt att CS fö rfattar remissvaret i enlighet med styrelsens diskussion, frä mst
att vä gledning kring anti-CD20-antikroppar saknas, vilket skulle behö vas i slutversionen
fö r att vä gleda professionen.
13. Hemsidan uppdatering
PDA fö redrog arbetet med hemsidan. Styrelsen diskuterade mindre fö rbä ttringar av
struktur, rubriker och styrelseinformation. Internationella uppdrag ska också
sammanstä llas på hemsidan, så att man kan se var SNF ä r representerat. Fö reningen
planerar också uppdatera litteraturlista och lä nkar. PDA koordinerar uppdateringen.
14 Ob vriga frå gor
a) Medverkan i NF:s Neurorapporten
Styrelsen beslöt att tillfrå ga Ingela Nilsson Remahl om att vara kontaktperson.
b) Representant i kampsportsdelegationen
Styrelsen beslöt att tillfrå ga Albert Hietala om att vara ordinarie ledamot och ä ven
efterhö ra om han kan rekommendera nå gon suppleant.
c) Mail frå n SLS om donation fö r MS-forskning
AS fö redrog frå ga frå n SLS om en stor donation fö r botande av MS. Styrelsen beslöt att
stä lla sig positiva till fö rslaget och medverka i den fö reslagna utlysningen vid behov.
d) Utse den gyllene reXlexhammaren
Styrelsen utsåg mottagare av den gyllene reXlexhammaren. AS fö rfattar motivering.
e) Remiss: Strategi fö r Sveriges lä karfö rbund 2020 och Sjukvå rdspolitiskt program
JZ fö rfattar remissvar enligt styrelsens diskussion.
f) Underlä ttande av valberedningens arbete
Valberedningen (SF) inventerade vilka som stod till fö rfogande fö r eller avbö jde omval.
15. Nä sta mö te
Nä sta mö te sker per telefon den 5 april kl. 15.30. Reservtid fö r extra mö te vid behov
infö r å rsmö tet ä r den 3 maj kl. 15.30. AS ombesö rjer utlysning av å rsmö te i enlighet med
stadgarna.
16. Mö tets avslutande
AS avslutade mö tet.

Minnesanteckningar frå n diskussion angå ende ”Nationell strategi fö r neurologi” efter
styrelsemö tet
Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med ”Nationell strategi fö r neurologi”,
dä ribland fortbildningen av neurologspecialister, hur Svenska neuroregister kan

anvä ndas fö r kartlä ggning av jä mlik vå rd och inventeringen av neuroenheter i hela
Sverige.
Avseende utvecklingen av akut stroke och dess betydelse fö r neurologin diskuterades
betydelsen av ö kade resurser till neurologi i ljuset av den expanderande utvecklingen av
strokesjukvå rd. Inventeringen av neuroenheter kommer att ge information i den hä r
frå gan, mö jligen kan inventeringen vid framtida uppdateringar noggrannare kartlä gga
exempelvis fö rekomst av strokeintresserade internmedicinare med mera. Formatet
mö jliggö r separata kartlä ggningar av olika aspekter av neurologi, exempelvis
neurologtillgå ng fö r akut omhä ndertagande respektive poliklinik. Exakt hur fö reningen
ska driva politiken i den hä r frå gan ska diskuteras vidare på strategimö tet på å rsmö tet.
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