Protokoll från Svenska neurologföreningens styrelsemöte 161025, per GTM 15.30-17
Närvarande
Christina Sjöstrand (ordförande), Jan Linder, Karin Wirdefeldt, Per-David Alm, Markella
Petouni, Fredrik Buchwald, Anders Svenningsson, Per Sveningsson (adj), Hans Naver (adj),
Johan Zelano (vid protokollet).
Förhinder: Elisabeth Westerberg, Sten Fredrikson (adj)
Dagordning
1. Mötets öppnande (CS)
CS öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
KW och MP utsågs till protokolljusterare.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen fann mötet behörigen utlyst. Som övrig fråga anmäldes cerebrovaskulära
sjukdomars ICD-tillhörighet.
4. Föregående mötesprotokoll (CS)
Noteras att datumet för styrelsemöte januari är 24 /1.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
a. Stadgeändring meddelad SLF och SLS.
JZ rapporterade att SLS svarat att de fastställt föreningens stadgeändring.
Ännu har inget svar kommit från SLF.
b. Nya medlemmar
Tre nya medlemmar har antagits i föreningen.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
a. Beslut avseende att nominera Eva Kumlien till vetenskapligt råd,
Socialstyrelsen
Styrelsen fastställde beslutet som redan fattats per capsulam att nominera Eva
Kumlien som vetenskapligt råd till Socialstyrelsen.
b. Akademisk inventering av neurologin.
Styrelsen diskuterade frågan. KW arbetar vidare med en inventering som i ett
första steg genomförs på universitetsorterna.
7. Skattmästaren har ordet (EW)
CS föredrog skriftlig rapport från EW. Ett negativt resultat förutspås även för 2016. En
del andra specialitetsföreningars specialistexaminationer har inventerats och avgifter
är inte ovanligt. Styrelsen disktuerar frågan vidare på heldagsmötet i januari.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, MP)

MP raporterade om kommande möte i studierektorsnätverket och ST-utskottets arbete
med en artikel utifrån ST-enkäten. Man eftersökte också en representant till EANs
resident och research fellow section. Styrelsen beslutade att ST-utskottet får utse och
nominera en kandidat, vid behov kan man samråda med CS inför nomineringen.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
HN föredrog arbetet med remissvar.
10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA)
Enkätundersökning
AS föredrog arbetet med enkäten om neuroenheter. En färdig enkät kommer att
distribueras inom kort.
11. Neurologiveckan (CS/KW)
a. Neurologiveckan 2017 (lägesuppdatering, respons på utskick, sponsorläge)
KW föredrog arbetet med Neurologiveckan. Prreliminärt programförslag lämnas av
specialitetsföreningarna i november. Meetex kommer att bistå med bokningar och
utlägg för ST-dagens föreläsare, upp till 80.000 kr. Avseende sponsorläget diskuterade
styrelsen synpunkter från tidigare års sponser och sponsornivåer. Styrelsen diskuterade
kongresshemsidan.
Styrelsen beslutade att fastställa sponsornivåer enligt förslaget innefattande fyra
nivåer, att en avgiftsnivå ska gälla för alla besökare och att ge Meetex i uppdrag att
göra en hemsida för kongressen. Styrelsen uppdrog åt KW, PDA och JZ att fungera
som arbetsgrupp för hemsidan.
b. Ort 2018 – Lund
CS rapporterade att Lund tackat ja till förfrågan om arrangemang. Styrelsen beslutade
att 2019 nästa års neurologivecka är i Lund.
12. Svenska Neuroregistret
a. SNFs representant (CS, PS)
Styrelsen välkomnade PS, SNFs nya representant i Svenska neuroregister.
13. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM)
a. Från TLV om ekonomisk utvärdering – avgivet svar (HN/CS)
HN föredrog det avlämnade yttrandet gällande TLVs skrivelse om ekonomisk
utvärdering av nya läkemedel.
b. SoS dialogmöte om respiratorbehandling i hemmet 27/10 (CS)
CS berättade att Sofia Botella, andningsansvarig läkare på KS, kommer att
delta som SNFs representant.
c. Från SLF om privata sjukförsäkringar (HN, svarsdaum 161104)
HN föredrog sitt förslag till svar på remiss om vård betalad av privata
försäkringar hos offentliga vårdgivare. Styrelsen uppdrog åt HN att svara i
enlighet med förslaget.
d. Från SLF om Natinoellt vårdprogram om cancerrehabilitering (PDA)

e.

f.
g.

h.

PDA föredrog remissversionen, som var heltäckande och bra. Vi har inga
kommentarer. SNF lämnar därmed inget svar.
Från SLF om Läkares arbete med sjukskrivningar (alla, svarsdatum 161110)
Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt CS och HN att författa remissvar
i enlighet med diskussionen.
Avgivet svar från SLF om ny regionindelning – tre nya län
Svaret är utmailat till styrelsen för kännedom
SNF som stöd för MS Sweep (AS)
AS föredrog ärendet. Styrelsen var positiv till förslaget. AS återkommer med
ett brev där studien beskrivs, som styrelsen genom ordföranden kan besvara i
stödjande ordalag.
Neurologidagen 2 december – SNFs representant (CS)
JL kommer att vara SNFs representant på neurologidagen.

14. Hemsidan (PDA)
PDA föredrog ärendet med föreningens hemsida. Styrelsen diskuterade frågan om ett
nätforum. CS, AS och PDA kommer att bereda ärendet vidare. Frågan återkommer på
heldagsmötet.
15. Övriga frågor
a. ICD -11 om stroke
CS föredrog ärendet. Styrelsen uppdrog åt CS att författa ett brev med SNFs
åsikt att cerebrovaskuklära sjukdomar bör sortera under nervsystemets
sjukdomar.
16. Mötets avslutande
CS avslutade mötet.
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