
 

     
Protokoll från styrelsemöte i Svenska Neurologföreningen 2017-04-25 

Närvarande: Christina Sjöstrand, Karin Wirdefeldt, Elisabeth Westerberg, Per-David Alm, 
Markella Petouni, Fredrik Buchwald (f o m punkt 9), Anders Svenningsson, Sten Fredrikson, 
Hans Naver  

1. Mötets öppnande (CS) 
Mötet öppnades av Christina Sjöstrand. 

2. Val av protokolljusterare 
Elisabeth Westerberg och Sten Fredrikson valdes. 

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

4. Föregående mötesprotokoll (CS) 
Inga kommentarer. 

5. Facklig sekreterare har ordet (JZ, skriftligt) 
a. Nya medlemmar 
En ny medlemsansökan, leg läkare vid institutionen för klinisk neurovetenskap 
och fysiologi, Göteborg, med planer på att bli neurolog. Antages som medlem. 

b. Medlemsregistret – beslut om nytt avtal PUL 
PUL-avtal krävs för att föreningen ska kunna få ut en medlemslista från 
Läkarförbundet. Styrelsen beslutade att upprätta sådant avtal med 
Läkarförbundet. 

c. Rapport från specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 
Specialistföreningarna kan nu få en liten ersättning från SPUR. Beslutade att 
föreningen tecknar avtal med Lipus för detta.  

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW) 
Kartläggning av antal neurologer i Sverige med akademisk meritering pågår. 

7. Skattmästaren har ordet (EW) 



 

Bokslut för 2016 är klart. Resultatet är ett underskott om ca 53000, vilket dock är ett 
lägre underskott än 2015 trots lägre medlemsintäkter (pga sent inkomna avgifter). Den 
höjda medlemsavgiften kommer att slå igenom under innevarande år. Föreningen går 
således mot en mer stabil ekonomi.  

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, MP) 
Studierektorsnätverket hade möte i Uppsala 10 mars 2017. Diskuterades bl a brist på 
kursgivare, särskilt inom vissa ämnen såsom akutneurologi, huvudvärk och tumörer. 
14 deltagare är anmälda till specialistexamen i Umeå. Specialistexamen blir i Lund 
2018. 

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (HN) 
a. Remissvar angående Nationell Läkemedelslista inskickat. Föreningen 

instämmer med förslaget med invändningen att informationen behöver sparas 
längre än 5 år. 

b. Ordförande och övriga ledamöter Etik och kvalitetsutskottet 
Ordförande kommer att avgå till nästa år. Styrelsen får fundera över ersättare. 

10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA) 
Arbete med den nya hemsidan pågår. Den kommer ha liknande struktur som hemsidan 
för Neurologiveckan. Per-David presenterade en förlaga som diskuterades. 
Målsättningen är att kunna presentera en preliminär version av sidan till 
Neurologiveckan. 

11. Neurologiveckan (CS/KW) 
383 deltagare är anmälda, middagen på torsdagen är fulltecknad. Utställningen är 
fulltecknad, några utställare kommit till trots trångt om plats. Beslutades att 
föreningen avstår från egen utställningsplats och istället ställer upp en roll-up och 
anmälningslista för nya medlemmar/kontaktpersoner i styrelsen vid entren eller annat 
passande ställe. Anders S kontaktar Jenny Enocsson för planering. 

12. Svenska Neuroregistret 
Per Svenningsson ej närvarande. 

13. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM) 
a. För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 

SOU 2017:4. via SLF och SLS.  
Vi ser över remissen. 

b. Nya föreskrifter från Transportstyrelsen  
Remissvar har skickats med innehåll att vi stödjer Epilepsisällskapets synpunkter.  

14. Övriga frågor 
a. EAN ansökan 
Ansökan att organisera EAN 2012/2022 i Göteborg har skickats in med stödbrev 
från Neurologföreningarna i Danmark och Norge. 



 

b. Verksamhetsberättelsen är under bearbetning.  

c. Planering av strategiska punkten på Neurologiveckan diskuterades. 
Strategiutskottet kommer att ansvara för punkten. 

15. Mötets avslutande 
Christina avslutade mötet. 

  

Vid protokollet 

Karin Wirdefeldt 

Justeras 

Elisabeth Westerberg   Sten Fredrikson 



 

Bakgrund till facklig sekreterares punkter (jag kan tyvärr inte vara med på mötet) 

Nya medlemmar (5a). En examinerad läkare vid Institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi, Göteborgs universitet med planer på att bli neurolog vill bli medlem. Enligt 
stadgarna är det möjligt med av neurologi intresserad vetenskapsman. Ok? 

Medlemsregistret (5b). Jag tog upp frågan på specialitetsrepresentantskapet med SLF den 3 
april. Man ska se vad som går att göra. Vi behöver oavsett godkänna ett PUB-avtal med SLF 
för att kunna ta del av medlemsregistret digitalt. Avtalet finns bifogat. Bra om styrelsen 
godkänner det – mitt förslag är att facklig sekreterare, skattmästare och ordförande får 
tillgång.  

5c: Rapport från SPECIALITETSFÖRENINGARNAS REPRESENTANTSKAPSMÖTE, 
Måndag 3 april 2017 

Karin Rudling, ordförande specialitetsföreningarnas representantskapsmöte, öppnade mötet. 
Heidi Stensmyren inledde och berättade om aktuella frågor inom Läkarförbundet. 
Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa rapporterade om sitt arbete och Vd för 
LIPUS Anna Nizell berättade om arbetet med SPUR – där man nu ser en trend mot allt fler 
landsting upphandlar inspektioner centralt. En intressant aspekt var att 
specialitetsföreningarna nu kan få en liten ersättning för arbetet från SPUR (styrelsebeslut 
behövs). SLF har också gjort en undersökning om specialitetsföreningarna roll och 
diskussion. Från SNF lyfte jag frågan om medlemsregistret – flera föreningar hade liknande 
funderingar och diskussionen fortgår. Svensk gynekologisk förening lyfte en intressant fråga 
om att det vetenskapliga arbetet under läkarutbildningen nu kommer att godkännas som det 
vetenskapliga arbetet i ST (!).  

Föreskrifter om bilkörning (13b). Svenska epilepsisällskapet har svarat. Bra om SNF beslutar 
att ansluta sig till de synpunkterna (om styrelsen nu tycker det). 
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