
Protokoll styrelsemöte Svenska neurologföreningen 2016-02-09 

Närvarande 
Anders Svenningsson (AS) 
Per David Alm (PDA, ej punkt 11) 
Martin Gunnarsson (MG) 
Elisabeth Westerberg (EW, ej punkt 1-4, ej punkt 11) 
Sten Fredriksson (SF) 
Christina Sjöstrand (CS) 
Pierre de Flon (PdF) 
Claes Martin (CM) 
Karin Wirdefeldt (KW, ej punkt 11) 
Hans Naver (HN) 

1. Mötet öppnades.  
AS öppnade mötet. 

2. Protokolljsuterarere:  
PDA valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

3. Mötets behöriga utlysande och dagordning. 
Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst. En extra punkt lades till dagordningen: 
14 f) Underlättande för valberedningen. 

4. Föregående mötesprotokoll och övriga informationspunkter från ordförande. 
Styrelsen hade inga synpunkter på föregående protokoll som lades till handlingarna. 
a) Uppdrag i WFNs education committee.  
AS informerade om att Bo Norrving meddelat att han fått förlängt uppdrag i WFNs 
education committee.  
b)EAN policy avseende värdskapspolicy 
AS redogjorde för EANs värdskapspolicy. I nuläget planerar styrelsen inte att söka 
värdskap för 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 förslag. 
d) Ledamot till SLS fullmäktigemöte 27 april 
Styrelsen utsåg CS att representera SNF på SLS fullmäktigemöte. 

5. Facklig sekreterare 
JZ rapporterade att elva medlemsansökningar godkänts sedan förra mötet.  

6. Vetenskaplig sekreterare 
a) KW rapporterade läget kring neurologiveckan. Programmet är färdigt och kommer att 
publiceras inom kort, såväl elektroniskt som i Neurologi i Sverige. Styrelsen diskuterade 
att det behövs bra rutiner för kommunikation med diagnossällskapen, så att deras 
arbete med halvdagar underlättas. Vid höstens styrelseinternat bör det ingå en 
workshop med diagnossällskapen, både för utvärdering och planering. AS rapporterade 
att Göteborg börjat med en hel del förberedelser inför 2017. Organisationskommitté för 
det möte konstitutionernas efter Ob rebro. Styrelsen diskuterade proXilmaterial för att 



marknadsföra föreningen på mötet och att styrelsen ska försöka bemanna en disk under 
mötet för att svara på frågor. 

7. Skattmästaren har ordet. 
EW föredrog det ekonomiska läget. Förra årets utfall blev ungefär som budget. Styrelsen 
diskuterade behovet av en resepolicy och för viss representation. Styrelsen kommer att 
få ett preliminärt årsbokslut till nästa möte. 

Styrelsen beslöt att använda Läkarförbundets policy för resor och representation. JZ 
beställer och distribuerar den till styrelsen.  

Styrelsen beslöt att om internationella uppdrag för SNFs räkning medför krav på 
individuellt medlemskap i den berörda organisationen (typ EAN) så betalar SNF 
medlemsavgiften för vår representant. 

Styrelsen beslöt att styrelseinternat 2016 ska hållas på Bergendal, Sollentuna enligt 
offert som föredrogs av CS. 

8. Rapport från utbildningsutskottet 
SF rapporterade om möte i Lund med nationella neurologilärargruppen, att ST-sektionen 
kommer att ordna ett studierektorsmöte i Uppsala i mars och om arbetet med 
uppdatering av utbildningsbokens övergripande mål. Det är 18 läkare anmälda till årets 
specialistexamen. 

Styrelsen beslöt att ge grundutbildningen mer utrymme på föreningens hemsida, bland 
annat med nationellt core curriculum och länk till den nya nervstatusinstruktionsXilmen. 

9. Etik- och kvalitetsutskottet 
a) Organdonation 
HN redogjorde för om arbetet med remissvar avseende SOU 2015:84, Utredning om 
donations- och transplantationsfrågor. Styrelsen diskuterade aspekter på remissvaret, 
däribland vikten av neurologisk kompetens i det fortsatta arbetet. HN förbereder 
remissvar i enlighet med diskussionen och återkommer med förslag per e-post. 

10 Strategiutskottet  
a. Enkät för inventering av neurologenheter 
PDA PdF föredrog läget för inventeringen. En första version är redo att publiceras på 
hemsidan och förevisas på neurologiveckan.  

11. Rapport från Svenska neuroregister och beslut om Xinansiering 
CM informerade om arbetet med Svenska neuroregister, däribland framtaget 
informationsmaterial, utbildningsdagar, det ekonomiska läget inför övergången till 2017 
och registrets måluppfyllelse. Styrelsen diskuterad också pågående kontakter mellan LIF 
och MS-registret angående möjligheten för läkemedelsbolag att köpa data för bland 
annat marknadsanalys.  

Styrelsen beslöt att SNFs åsikt är att det inte är lämpligt med ekonomiska band mellan 
Svenska neuroregister och läkemedelsbolag, i form av försäljning av data eller på annat 
sätt. AS och CM kommunicerar detta till Svenska neuroregister. 



12. Nationella riktlinjer, uppdatering 
AS redogjorde för arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och 
Parkinson. Det Xinns en remissversion som föreningen ska lämna synpunkter på.  

Styrelsen beslöt att CS författar remissvaret i enlighet med styrelsens diskussion, främst 
att vägledning kring anti-CD20-antikroppar saknas, vilket skulle behövas i slutversionen 
för att vägleda professionen.  

13. Hemsidan uppdatering 
PDA föredrog arbetet med hemsidan. Styrelsen diskuterade mindre förbättringar av 
struktur, rubriker och styrelseinformation. Internationella uppdrag ska också 
sammanställas på hemsidan, så att man kan se var SNF är representerat. Föreningen 
planerar också uppdatera litteraturlista och länkar. PDA koordinerar uppdateringen.  

14 Ob vriga frågor 
a) Medverkan i NF:s Neurorapporten 
Styrelsen beslöt att tillfråga Ingela Nilsson Remahl om att vara kontaktperson. 

b) Representant i kampsportsdelegationen 
Styrelsen beslöt att tillfråga Albert Hietala om att vara ordinarie ledamot och även 
efterhöra om han kan rekommendera någon suppleant. 

c) Mail från SLS om donation för MS-forskning 
AS föredrog fråga från SLS om en stor donation för botande av MS. Styrelsen beslöt att 
ställa sig positiva till förslaget och medverka i den föreslagna utlysningen vid behov. 

d) Utse den gyllene reXlexhammaren 
Styrelsen utsåg mottagare av den gyllene reXlexhammaren. AS författar motivering. 

e) Remiss: Strategi för Sveriges läkarförbund 2020 och Sjukvårdspolitiskt program 
JZ författar remissvar enligt styrelsens diskussion. 

f) Underlättande av valberedningens arbete 
Valberedningen (SF) inventerade vilka som stod till förfogande för eller avböjde omval. 

15. Nästa möte 
Nästa möte sker per telefon den 5 april kl. 15.30. Reservtid för extra möte vid behov 
inför årsmötet är den 3 maj kl. 15.30. AS ombesörjer utlysning av årsmöte i enlighet med 
stadgarna.  

16. Mötets avslutande 
AS avslutade mötet. 

Minnesanteckningar från diskussion angående ”Nationell strategi för neurologi” efter 
styrelsemötet 

Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med ”Nationell strategi för neurologi”, 
däribland fortbildningen av neurologspecialister, hur Svenska neuroregister kan 



användas för kartläggning av jämlik vård och inventeringen av neuroenheter i hela 
Sverige.  

Avseende utvecklingen av akut stroke och dess betydelse för neurologin diskuterades 
betydelsen av ökade resurser till neurologi i ljuset av den expanderande utvecklingen av 
strokesjukvård.  Inventeringen av neuroenheter kommer att ge information i den här 
frågan, möjligen kan inventeringen vid framtida uppdateringar noggrannare kartlägga 
exempelvis förekomst av strokeintresserade internmedicinare med mera. Formatet 
möjliggör separata kartläggningar av olika aspekter av neurologi, exempelvis 
neurologtillgång för akut omhändertagande respektive poliklinik. Exakt hur föreningen 
ska driva politiken i den här frågan ska diskuteras vidare på strategimötet på årsmötet. 

Vid protokollet Justeras  

Johan Zelano Anders Svenningsson   Per-David Alm


